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Ks. dr Przemysław Kwiatkowski  

Papieski Instytut Jana Pawła II w Rzymie 

 

 

Małżeństwo i rodzina - relacje wiary 

w świetle nauki Soboru Watykańskiego II  

i Katechizmu Kościoła Katolickiego 

 

 

1. Ewangelia na wyciągnięcie ręki 

 

W ostatnich miesiącach swego pontyfikatu Benedykt XVI szczególną uwagę 

poświęcił zagadnieniu rodziny. W dobie walki o prawdę i piękno człowieka, która 

obecnie szeroko angażuje także polskie społeczeństwo, szczególnego znaczenia 

nabierają słowa Papieża, jakimi podsumowywał on ubiegły rok kalendarzowy: „[…] 

pomimo wszelkich wrażeń temu przeczących, rodzina jest silna i żywa także i dziś. 

Bezsporny jest jednak także kryzys, który […] zagraża samym jej podstawom. Uderzyło 

mnie, że podczas Synodu wielokrotnie podkreślano znaczenie w przekazywaniu wiary 

rodziny jako autentycznego miejsca, w którym przekazywane są podstawowe formy 

bycia osobą ludzką. Uczymy się ich żyjąc nimi, a także wspólnie cierpiąc. […] w kwestii 

rodziny nie chodzi tylko o określoną formę społeczną, ale o samego człowieka –  

o pytanie, kim jest człowiek i co należy czynić, aby być człowiekiem we właściwy sposób 

[…]” (Benedykt XVI, 21.12.2012). 

Używając języka obrazowego moglibyśmy powiedzieć, że podobnie jak 

tabernakulum przechowuje Najświętszy Sakrament, czyli Boskie postacie, tak i rodzina 

staje się tabernakulum człowieka, gdyż wydaje na świat i chroni ludzkie postacie, 

mężczyznę i kobietę. Co więcej, spoglądając na rodzinę w perspektywie wiary 

dostrzegamy, że autentyczna ludzka miłość nosi w sobie pewną część tajemnicy Boga. 

Mówił o tym Ojciec Święty Benedykt XVI u progu Roku Wiary, odnosząc się do Liturgii 

słowa z niedzieli rozpoczynającej Synod Biskupów: „[…] małżeństwo samo w sobie 

stanowi już pewną Ewangelię, Dobrą Nowinę dla współczesnego świata, a zwłaszcza dla 

świata zdechrystianizowanego. Zjednoczenie mężczyzny i kobiety, ich stawanie się 

«jednym ciałem» w miłości i to miłości owocnej i nierozerwalnej, jest znakiem 

mówiącym z mocą o Bogu, z wymownością, która w naszych dniach stała się większa, 

ponieważ niestety z różnych powodów małżeństwo właśnie w regionach 

ewangelizowanych już od dawna przeżywa głęboki kryzys. Nie jest to przypadek. 
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Małżeństwo związane jest z wiarą nie w sensie ogólnikowym. Małżeństwo, jako więź 

miłości wiernej i nierozerwalnej, jest oparte na łasce, która pochodzi od Trójjedynego 

Boga, który w Chrystusie umiłował nas miłością wierną aż po krzyż. Dzisiaj jesteśmy  

w stanie pojąć całą prawdę tego stwierdzenia, z uwagi na kontrast z bolesną 

rzeczywistością wielu małżeństw, które niestety się rozpadają. Istnieje wyraźne 

powiązanie kryzysu wiary i kryzysu małżeństwa” (Benedykt XVI, 7.10.2012). 

Taki stosunek nacechowany realizmem, prostotą i zaufaniem jest przedłużeniem 

myśli Soboru Watykańskiego II, przypomnianej i pogłębionej przez Katechizm Kościoła 

Katolickiego. Wymownym znakiem była już decyzja Ojców soborowych, którzy umieścili 

nauczanie o małżeństwie i rodzinie w Konstytucji dogmatycznej o Kościele oraz  

w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, sugerując nam, aby 

popatrzeć na Kościół jako rodzinę, a na rodzinę jako Kościół domowy. Jest to jednak 

przede wszystkim wyraźne przypomnienie, że małżeństwo i rodzina nie mogą pozostać 

zamknięte w sobie samych. W przeciwnym wypadku zaprzeczą temu, czym rzeczywiście 

są. Ich najgłębsza natura przejawia się w budowaniu domu, to znaczy w stawaniu się 

miejscem spotkania Boga ze światem, a przez to jedyną nadzieją na jego przemianę. 

Relacja poprzedza każdą instytucję i daje jej podwaliny. 

Aby lepiej zrozumieć tego ducha – należałoby powiedzieć to „dzieło Ducha”, który 

jest Panem i Ożywicielem – wystarczy posłuchać słów Arcybiskupa Karola Wojtyły, 

stanowiących fragment listu pisanego do przyjaciół podczas prac nad schematem XIII,  

z którego zrodziła się konstytucja Gaudium et spes. Tych kilka zdań doskonale wyjaśnia 

dzisiejszą potrzebę poszukiwania i korzystania z treści zawartych w dokumentach 

soborowych i Katechizmie. Jeśli oprócz tego uświadomimy sobie, że właśnie taką 

życiową i rodzinną drogą przebiega świętość – Jan Paweł II zostanie wkrótce 

kanonizowany, a Jurek Ciesielski, odbiorca listu, to Sługa Boży oczekujący na 

beatyfikację – to wymowna staje się troska o to, ażeby obydwie te książki, zielona 

i błękitna, nigdy nie zostały zakurzone, ani podczas Roku Wiary, gdy są wystawione  

w naszych parafialnych kościołach, ani później.  

W październiku 1965 roku Metropolita krakowski pisał tak: „Drodzy Moi, 

Danusiu i Jurku! Piszę z Rzymu i proszę Was, abyście przy okazji pozdrowili wszystkie 

młode małżeństwa i wszystkich w ogóle przyjaciół. Kiedy tematem dyskusji jest sprawa 

małżeństwa i rodziny, myślę o Was, myślę zresztą bardzo często. Codziennie modlę się 

za te małżeństwa, które Pan Bóg pozwolił mi osobiście pobłogosławić. Modlę się  

o rozwiązanie tych głęboko ludzkich i często niełatwych problemów życiowych, jakie 

małżeństwo i życie rodzinne ze sobą niesie. Widzę te problemy od strony nauki Kościoła, 

od strony prawdy objawionej, ale staram się też widzieć – i dzięki Wam widzę – od 

strony życia i realizacji. Nie wymieniam żadnych imion, aby kogoś nie opuścić, ale 

pozdrawiam serdecznie wszystkich i wszystkich Bogu polecam. Razem z dziećmi. 
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Wujek” (Wojtyła, 1965). Kilka miesięcy później, Arcybiskup Wojtyła dzielił się dokładnie 

takim samym doświadczeniem już nie tylko z przyjaciółmi, ale z całym Kościołem 

krakowskim (Wojtyła, 2011). 

 

2. Z Chrystusem pod jednym dachem  

 

Otwierając konstytucję Gaudium et spes i czytając tytuły poszczególnych 

rozdziałów widzimy, że małżeństwo i rodzina zostały zaliczone do aktualnie najbardziej 

palących problemów. W istocie jednak nauczanie soborowe nie traktuje tej kwestii na 

zasadzie problemu do rozstrzygnięcia. Z każdym zdaniem staje się coraz bardziej 

oczywiste, że chodzi raczej o to, aby docenić i rozpowszechnić prawdę i piękno, 

wrodzoną godność tego stanu i jego niezwykłą wartość sakralną (KDK 47). Tym właśnie 

odznacza się spojrzenie wiary. Nie ogranicza ono małżeństwa i rodziny do mniej lub 

bardziej przypadkowego spotkania, do narodzin dzieci i procesu wychowawczego, do 

udanej czy też pogmatwanej historii. W miejsce tego dostrzega i wyznaje, że twórcą 

małżeństwa jest sam Bóg (KDK 48), który zechciał je „szczególnym darem swej łaski 

i miłości uzdrowić, udoskonalić i wywyższyć” (KDK 49).  

Pierwszą cechą charakterystyczną tej „wielkiej tajemnicy” – jak nazywa ją św. 

Paweł (Ef 5,32) – jest spotkanie z Chrystusem i Jego trwała obecność pośród 

małżonków. Sobór Watykański II przedstawia w następujący sposób tę podstawową 

relację: „Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swemu ludowi z przymierzem 

miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw 

chrześcijańskich małżonków przez sakrament małżeństwa. I pozostaje z nimi nadal po 

to, aby tak, jak On umiłował Kościół i wydał zań Siebie samego, również małżonkowie 

przez obopólne oddanie się sobie miłowali się wzajemnie w trwałej wierności” 

(KDK 48).  

W niespełna trzydzieści lat później, Katechizm Kościoła Katolickiego dodaje: 

„[Zbawca i Oblubieniec] pozostaje z nimi, daje im moc pójścia za Nim i wzięcia na siebie 

swojego krzyża, podnoszenia się po upadkach, przebaczania sobie wzajemnie, 

wzajemnego noszenia swoich ciężarów (por. Ga 6,2). Pomaga im, by byli «sobie 

wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej» (Ef 5,21) i miłowali się miłością 

nadprzyrodzoną, delikatną i płodną. W radościach ich miłości i życia rodzinnego daje im 

już tutaj przedsmak uczty Godów Baranka” (KKK 1642). 

Prawda małżeństwa w perspektywie wiary polega nie tyle na zewnętrznej 

pomocy, która wzmacnia ludzkie uczucia i starania, co raczej na żywej relacji z Bogiem, 

który wprowadza małżonków w historię zbawienia. Wszystko to, co wydarza się na 

kartach Objawienia, od Księgi Rodzaju aż po Apokalipsę, na wskroś oblubieńcze  

i rodzinne, realizuje się sakramentalnie, czyli widzialnie i owocnie we wspólnej historii 
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męża i żony. A zatem nie jest to jedynie ich własna historia, lecz dopełnienie wielkiej 

tajemnicy, „w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła” (Ef 5,32).  

Każde powołanie chrześcijańskie jest osobistym wezwaniem do tego, by 

doświadczyć i zaświadczyć, co to znaczy, że: „żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus” 

(Gal 2,20). Powołanie małżeńskie jest jednak zaproszeniem do wyjątkowego spotkania. 

Angażuje ono jednocześnie mężczyznę i kobietę, którzy tak bardzo różni pod względem 

płci i cielesności, charakteru i wrażliwości, zdolności i pragnień stają się „dwoje jednym 

ciałem” (Mt 19,6). Jak pisał o tym  Biskup Wojtyła: „Nowi ludzie […] / dotąd dwoje, lecz 

jeszcze nie jedno, / odtąd jedno, chociaż nadal dwoje” (Wojtyła, 2005, s. 792). To 

wewnątrz tej wspólnoty mąż i żona przeżywają miłość Chrystusa, który wydaje Siebie 

samego za Kościół, Jego Ciało i Oblubienicę. Każde z nich jest zakorzenione w Panu –  

a właściwie poślubione Jemu, jak zaznacza Katechizm – poprzez chrzest, bierzmowanie, 

Eucharystię. W sakramencie małżeństwa otrzymują od Oblubieńca nowy dar łaski: od 

chwili zaślubin wspólnie do Niego należą. Ślubują nie tylko sobie nawzajem, lecz przez 

Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, po to, aby na Nim wspólnie wznosić dom 

rodzinny (Mt 7,24-25), w którym każdy może być przyjęty pod dach: „Całe życie 

chrześcijańskie nosi znamię oblubieńczej miłości Chrystusa do Kościoła. Już chrzest jako 

wejście do Ludu Bożego wyraża tajemnicę zaślubin. Jest on, jeśli tak można powiedzieć, 

obmyciem weselnym (por. Ef 5,26-27). które poprzedza ucztę weselną – Eucharystię. 

Małżeństwo chrześcijańskie staje się z kolei skutecznym znakiem, sakramentem 

przymierza Chrystusa i Kościoła […] oznacza łaskę i jej udziela” (KKK 1617). 

Gdybyśmy więc chcieli przygotować dowód osobisty małżeństwa i rodziny, to 

musiałyby się tam znaleźć nie tylko imiona, adresy, dane dzieci, zebrane razem zalety  

i wady, ale przede wszystkim dwa proste zdania: „stworzeni na obraz i podobieństwo 

Trójcy” (Rdz 1,26-28) oraz „domownicy Chrystusa, który kocha do końca” (Ef 2,18-22). 

Można je co prawda wyrażać innymi słowami, niemniej jednak zawsze będą odkrywać tę 

samą tajemnicę, tak jak ujął to błogosławiony Jan Paweł II w Tryptyku Rzymskim: „Został 

im przez Boga zadany dar. / Wzięli w siebie - na ludzką miarę - to wzajemne 

obdarowanie, / które jest w Nim” (Jan Paweł II, 2003, s. 22). 

Specyfika małżeństwa w perspektywie wiary nie polega na niczym innym jak na 

codziennej, wiernej i owocnej obecności Boga. Tylko tyle i aż tyle. Nie zmienia się zatem 

natura małżonków, pozostaje całe ludzkie piękno i trud bycia mężczyzną i kobietą, 

ojcem i matką, które angażują ich cielesność. Nowością jest Chrystus na wyciągnięcie 

ręki, który w mężu i żonie, a później w rodzicach, dzieciach, rodzeństwie nieustannie 

zbawia człowieka i świat. Jak mówi konstytucja Lumen gentium, w tym przejawia się ich 

„własny dar wśród Ludu Bożego” (KK 11). 

Oto dlaczego wiara w rodzinie i wiara w rodzinę stanowi istotną różnicę. Nie 

potrzeba wiary do tego, aby mówić, że ludzie się żenią i wychodzą za mąż, mają dzieci  
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i je wychowują, pracują i świętują. Jednak bez niej nie można powiedzieć i w pełni 

doświadczyć, że oto teraz dwoje ludzi uobecnia miłość Chrystusa i Kościoła, w czterech 

ścianach własnego domu i poza nim. Jedno z większych wyzwań stojących przed 

Kościołem polega właśnie na odkryciu i pielęgnowaniu tej wrażliwości. Wiara bowiem 

nazywa rzeczy po imieniu. Ona podpowiada, że gdy kapłan przebacza, to sam Chrystus 

przebacza, że gdy kapłan konsekruje, to sam Chrystus konsekruje. Ta sama wiara 

przynagla, aby w mężu, który kocha żonę rozpoznać Chrystusa, który ją także miłuje. 

Aby w żonie, która obdarza miłością męża rozpoznać Emmanuela, Boga-z-nami, Boga-

Człowieka, który kocha Swym Sercem, myślą, siłą, duszą. Dokładnie w ten sposób 

przedstawia to Katechizm: „Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa  

i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką 

Chrystus umiłował Kościół” (KKK 1661). 

Przyzwyczailiśmy się do tego, aby pozdrawiać osoby duchowne imieniem Pana 

Jezusa (nawet jeśli coraz bardziej się od tego odzwyczajamy). Małżeństwo, w którym 

sakramentalnie mieszka Wcielone Słowo, we wszystkim tym, co przeżywa, w każdym 

miejscu i czasie mogłoby - i faktycznie może - usłyszeć: „Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus”. Wyjątkowy charakter małżeństwa przejawia się w tym, że mąż i żona żyją 

takim wyznaniem wiary w najbardziej zwyczajnym, codziennie powtarzanym: „Dzień 

dobry”. Wierze w sakramencie małżeństwa obce jest każde rozdwojenie, które próbuje 

zamykać Bożą obecność w powierzchownej pobożności, zaniedbując ją i zagłuszając 

przy rodzinnym stole, czy też odwrotnie.  

Świadomość tego wyjątkowego spotkania i obecności całkowicie przeobraża 

życie rodzinne, ale też programy duszpasterskie. Aby to sprawdzić, wystarczyłoby 

zapytać na ile nasze przygotowanie do małżeństwa wychowuje narzeczonych wejścia  

w relację z Bogiem, do przyjęcia Chrystusa, który od dnia zaślubin zamieszka w ich 

domu? Na ile zdajemy sobie sprawę z tego, że w każdym domu rodzinnym, nie tylko  

w Wigilię, ale zawsze, można przygotować jedno wolne nakrycie i krzesło, 

w oczekiwaniu na niespodziewanego gościa, lecz jeszcze bardziej na znak wiernej 

obecności Chrystusa?  

Z pewnością będzie przybywać par, które będą chciały pobrać się w kościele 

tylko dlatego, że ceremonia religijna jest bardziej wzruszająca od cywilnej, a i same 

zdjęcia wychodzą lepiej. Niemniej jednak, obok tradycyjnego przygotowania do 

małżeństwa, które z cierpliwością i roztropnością podchodzi do podobnych sytuacji, 

można zawsze zaproponować coś głębszego, większego i piękniejszego, przynajmniej 

dla jednej pary narzeczonych rocznie. W przeciwnym wypadku pozostaniemy 

duszpasterstwem straconych okazji, które drukuje plakaty o nowej ewangelizacji, ale 

zbyt nieśmiało otwiera Ewangelię. Świadomie mówię pozostaniemy, bo i ja, całkiem 

niedawno, podczas Mszy ślubnej podszedłem do narzeczonych, żeby powiedzieć kilka 
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słów kazania stojąc przed nimi. Pamiętam ich zmieszane miny i do teraz żałuję, że 

uspokoiłem ich mówiąc jedynie, żeby się nie bali, bo nie będę zadawał pytań. A należało 

powiedzieć, żeby się nie bali, bo tak naprawdę przychodzi do nich Ktoś inny, kto 

pozostaje o wiele bliżej i dłużej, bo to On ich poślubia. 

 

3. Domownicy to więcej niż goście 

 

Aby w pełni przybliżyć tę prawdę relacji wiary, myśl soborowa sięga jeszcze 

dalej. Oprócz „spotkania” i „obecności” wprowadza jeszcze inne kluczowe słowa,  

a mianowicie „uczestnictwo” i „konsekracja”. Kolejny fragment konstytucji Gaudium et 

spes, przypomniany później przez Katechizm (KKK 1535), mówi o tym, że: „Prawdziwa 

miłość małżeńska włącza się w miłość Bożą […], aby skutecznie prowadzić małżonków 

do Boga […]. Dlatego osobny sakrament umacnia i jakby konsekruje małżonków 

chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanu; wypełniając mocą tego 

sakramentu swoje zadania małżeńskie i rodzinne, przeniknięci duchem Chrystusa, który 

przepaja całe ich życie wiarą, nadzieją i miłością, zbliżają się małżonkowie coraz 

bardziej do osiągnięcia własnej doskonałości i obopólnego uświęcenia, a tym samym do 

wspólnego uwielbienia Boga” (KDK 48). 

Wcześniejsza konstytucja Lumen gentium stwierdza z kolei: „[…] małżonkowie 

chrześcijańscy na mocy sakramentu małżeństwa, […] wyrażają tajemnicę jedności  

i płodnej miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem oraz w niej uczestniczą (por.  

Ef 5,32)” (KK 11). 

To, co uprzednio Sobór Watykański II przedstawił jako „spotkanie” i „obecność”, 

potwierdza tutaj ukazując miłość ludzką, która jest włączona w miłość Bożą i w niej 

uczestniczy. W ten sposób Ojcowie soborowi przezwyciężyli napięcie, jakie w wielu 

dyskusjach rodziło się na linii natury i łaski, antropologii i teologii. To głębokie 

odczytanie Bożego spojrzenia na małżeństwo przypomina, że poprzez celebrację 

sakramentu małżonkowie, a wraz z nimi także rodzina, którą zakładają, nie tylko i nie 

tyle wzorują się na przykładzie miłości Chrystusa i Kościoła, lecz rzeczywiście 

przeżywają i dopełniają tę właśnie miłość (Kol 1,24).  

Pójście za głosem, który powołuje małżonków do takiego uczestnictwa wymaga 

wiary. Chodzi bowiem nie tylko o przyjęcie Chrystusa w rodzinnym domu, ale o oddanie 

Mu kluczy do wszystkich drzwi, aby nie był przechodnim gościem, lecz gospodarzem  

i domownikiem. Małżeństwo przeżywane w ten sposób, to znaczy pielęgnowane  

w wierze, pozostaje owocne nie tylko podczas samych zaślubin. Łaska sakramentu 

ożywia każdy gest, choćby pozornie banalny, niezależnie od uczuć jakie mu towarzyszą, 

zarówno, kiedy mąż i żona podejmują go wspólnie, jak i wtedy gdy czynią go osobno. 

Uczestnictwo w tajemnicy stworzenia i odkupienia, otrzymane w darze, powoduje, że 
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ich codzienność staje się nieustanną celebracją, w której Chrystus kocha Swój Kościół. 

Jeżeli czerwona lampka, która płonie przy każdym tabernakulum, w pewnym sensie 

rozświetla także małżeństwo, to dzieje się tak zarówno w chwilach poświęconych na 

modlitwę, jak i w każdej bez wyjątku części życia rodzinnego, która podobnie staje się 

modlitwą.  

Włączenie w miłość Bożą nie odrywa rodziny od tego, co zwyczajne i codzienne. 

Wręcz przeciwnie, zwyczajny i powszedni dar z siebie jest jej niezbędnym przejawem  

i środowiskiem. Bóg, który wprowadza w tajemnicę zbawienia wymaga konkretnej 

odpowiedzi, jaka rodzi się z konsekracji, to znaczy z radykalnej przynależności do Niego. 

Odkrycie tego, że można kochać miłością Chrystusa do Kościoła i że jedynie taka miłość 

prawdziwie karmi, prowadzi ostatecznie do pytania o to, w jaki sposób okazać to 

mężowi, żonie, dzieciom, braciom. Wówczas każdy obszar życia staje się ważny, 

począwszy od pierwszego aż do ostatniego spojrzenia, gestu i słowa, jakie - 

instynktownie czy z namysłem - podejmuje się w ciągu dnia.  

Konsekracja i uczestnictwo w miłości Bożej dotykają tego, co ludzkie, bez 

pomijania czy odkładania czegokolwiek na drugi plan. Czynią je prawdziwie ludzkim. 

Trudno bowiem mówić o duchowym wzroście, kiedy brakuje szczerego daru z siebie, 

choćby nawet częściej przekładał się on na wymagające przebaczanie niż na wzajemną 

czułość. Trudno doświadczać życia Bożego, dopóki się osobiście nie przekona i nie 

przyjmie, że nie wszystko da się kupić czy wymusić, zasłużyć czy sprowokować. To co 

najważniejsze przychodzi zawsze jako dar.  

Konsekracja małżeńska odnawia i umacnia działanie Ducha Świętego, 

otrzymanego już w chrzcie i bierzmowaniu, właśnie po to, aby małżonkowie dorastali do 

wielkości ich daru. Z tej racji tradycja Kościoła usilnie zachęca, aby narzeczeni zawierali 

małżeństwo już jako bierzmowani. Z tego samego powodu polska tradycja poprzedza 

przysięgę małżeńską hymnem przyzywającym Trzecią Osobę Trójcy, „Najmilszego  

z gości”. Jak przypomina Katechizm, wysiłki, powroty i zmagania małżonków, 

uprzedzone i dopełnione przez Ducha Świętego, realizują miłość Chrystusa, który ciągle 

oczyszcza Kościół, Swoją Oblubienicę, z każdej zmarszczki i skazy (Ef 5,25-27).  

„W epiklezie tego sakramentu małżonkowie otrzymują Ducha Świętego jako komunię 

miłości Chrystusa i Kościoła (por. Ef 5,32). Jest On pieczęcią ich przymierza, zawsze 

żywym źródłem ich miłości, mocą, w której będzie odnawiać się ich wierność” (KKK 

1624). 

Obecnie, gdy z dnia na dzień coraz bardziej tracimy rodzinę, a przez to człowieka, 

potrzeba małżeństw chrześcijańskich, które niekoniecznie będą się nieustannie 

radować, ale ukażą piękno Trójcy Świętej poprzez swoje człowieczeństwo: i wtedy gdy 

uśmiech się ciśnie na usta, i wtedy gdy o niego trudno. Uczynią to dlatego, że  
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w Chrystusie doświadczyli odkupienia i wolności, które przekładają się na jedność  

i płodność, na dar i przebaczenie. W Jego ranach jest ich zdrowie (Iz 53,5). 

Jak dotąd jeszcze nikt nie wynalazł niezawodnego sposobu, który zapobiegłby 

pladze separacji i rozwodów. To jednak absolutnie nie oznacza, że mamy grać jedynie  

w defensywie. To jest właśnie najbardziej odpowiedni czas do tego, by grać w ataku, 

ukazując piękno małżeństwa, które jest drogą do samego Boga. Zamiast tracić czas na 

narzekanie nad sytuacją dzisiejszej rodziny, na pocieszanie się, że nie jest jeszcze 

najgorzej, na balsamowanie tego, co powierzchowne, trzeba „tracić” czas na 

pielęgnowanie piękna małżeństw chrześcijańskich. One potrafią zachwycić i pociągnąć 

nie dlatego, że są wolne od problemów, ale dlatego, że są kochane i kochają. Przyjmują 

pod dach zarówno synów marnotrawnych, jak i tych starszych, którzy się gniewają (Łk 

15,11-32). W ten sposób wskazują na Tego, który zechciał powiedzieć tak wiele o Sobie 

poprzez swoje bardzo dobre stworzenie (Rdz 1,24-31); poprzez mężczyznę i kobietę, 

powołanych w jednym ciele do życia i świętości, oraz do przekazywania życia  

i świętości. Trudno jednak dojrzeć i dotrzeć do sedna sprawy, poprzestając na 

ogólnikowym powtarzaniu, że pewne wartości są ważne, a rodzina to podstawowa 

komórka społeczna. Dobrze zatem, że to ze strony samych rodzin przychodzi wyraźne 

przypomnienie, że nie jesteśmy instytucją kulturalno-oświatową, ale Kościołem. 

 

4. Oprócz domu, także droga  

 

Wprowadzeni w tajemnicę życia Bożego, mąż i żona stają się w pewnym sensie jej 

dłużnikami. Objęci przez Zmartwychwstałego Pana, wychodzą naprzeciw innym  

i pomagają im doświadczyć tego samego objęcia. Każde inne spojrzenie na relacje 

rodzinne i relacje wiary jest jedynie połowiczne. Właśnie to wyrażały przytoczone na 

początku artykułu słowa Benedykta XVI o małżeństwie, które jest znakiem dla 

niewierzącego świata. Wracają tutaj na myśl jeszcze inne słowa Ojca Świętego, 

wypowiedziane w Loreto na kilka dni przed rozpoczęciem Roku Wiary. Poprzez 

spotkanie, obecność i uczestnictwo wiara daje rodzinie prawdziwy dom, ale 

jednocześnie otwiera przed nią nową drogę. Można powiedzieć wprost, że otwiera się 

przed nią nowa droga życia. Jak jednak łatwo się domyśleć, jej sens ma niewiele 

wspólnego z sentymentalnymi życzeniami zwyczajowo wypowiadanymi przy okazji 

ślubu. Oto co w tej kwestii podkreślał Papież: „Wiara sprawia, że możemy mieszkać, 

przebywać, ale sprawia również, że podążamy drogą życia. Także pod tym względem 

Święty Domek Loretański przechowuje ważną lekcję. Jak wiemy, był on umieszczony 

nad drogą. Może się to wydawać raczej dziwne: z naszego punktu widzenia, dom i droga 

zdają się całkowicie wykluczać. W istocie właśnie w tym szczególnym aspekcie 

przechowywane jest specyficzne przesłanie tego Domku. Nie jest to dom prywatny, nie 
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należy do kogoś, czy też do jakiejś rodziny, ale jest mieszkaniem otwartym dla 

wszystkich, które stoi, że tak powiem na drodze nas wszystkich” (Benedykt XVI, 

4.10.2012). 

Nowa droga oznacza wyjście w kierunku drugiej osoby, w kierunku innych osób, 

na przekór pokusie zamknięcia i anonimowości. Dzielenie się otrzymanym darem nie 

jest bowiem prostym następstwem, które z czasem, w określonych warunkach, może 

pojawić się lub też nie. Jest ono głęboko wpisane w logikę wiary, nadziei i miłości. 

Dokładnie ten sam dynamizm „wyjścia z siebie”, przyjęcia i obdarowania siebie 

nawzajem, stoi u podstaw małżeństwa i powstającej z niego rodziny. Ta sama prawda, 

której znajduje najgłębsze źródło znajduje się w miłości trynitarnej i paschalnej, 

wyznacza również kierunek i cel życia małżeńskiego i rodzinnego. Dlatego też 

konstytucja soborowa przypomina: „Rodzina winna dzielić się wspaniałomyślnie swym 

bogactwem duchowym z innymi rodzinami. Toteż rodzina chrześcijańska, ponieważ 

powstaje z małżeństwa, będącego obrazem i uczestnictwem w miłosnym przymierzu 

Chrystusa i Kościoła, przez miłość małżonków, ofiarną płodność, jedność i wierność, jak 

i przez miłosną współpracę wszystkich członków ujawniać będzie wszystkim żywą 

obecność Zbawiciela w świecie oraz prawdziwą naturę Kościoła” (KDK 48). 

Warto zauważyć, że podejmując temat świadectwa i posłania, Sobór kładzie 

akcent na rodzinę, która jest owocem sakramentu małżeństwa (KK 11). Nie ogranicza 

się więc do związku dwojga osób, lecz od miłości oblubieńczej przechodzi do szerszej 

relacji: do domu rodzinnego, który jest „pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego i szkołą 

bogatszego człowieczeństwa”, jak stwierdzają zgodnie konstytucje soborowe  

i Katechizm Kościoła Katolickiego (KDK 52 i KKK 1657). Na drodze płodności, jedności  

i wierności, ojcostwa i macierzyństwa, małżonkowie – a wraz z nimi także wszyscy 

domownicy – stają się „współpracownikami miłości Boga, przynoszą chwałę Stwórcy  

i zdążają do doskonałości w Chrystusie” (KDK 50). Naturalna otwartość na dar życia, na 

jego przyjęcie, troskę i przekazywanie, prowadzi do odkrycia najgłębszego powołania 

rodziny, które streszcza się w jednym zdaniu: ukazywać wszystkim żywą obecność 

Zbawiciela w świecie oraz prawdziwą naturę Kościoła (KDK 48). Trzeba budować dom, 

ale też otworzyć jego drzwi i wyjść na drogę. 

 

5. Tą drogą przechodzi Oblubieniec… 

 

Obraz drogi staje się jeszcze bardziej zrozumiały w świetle słów, jakie krakowski 

biskup pomocniczy, pod pseudonimem Andrzej Jawień, napisał na kilka lat przed 

rozpoczęciem Soboru Watykańskiego II, w dramacie Przed sklepem jubilera: „On czeka 

właściwie wciąż. […] po drugiej stronie wszystkich tych naszych miłości, które 

wypełniają nam życie – jest Miłość! Oblubieniec idzie tą ulicą […]. W twarzy Oblubieńca 
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każdy z nas odnajduje podobieństwo twarzy tych, w których uwikłała nas miłość po tej 

stronie życia i egzystencji. Wszystkie są w Nim” (Wojtyła, 2005, s. 830-834). 

Jak uczy historia zbawienia, Bóg wybiera małżeństwo i rodzinę jako drogę, język  

i znak, który przekonuje o Jego bliskości i miłosierdziu. Historia każdego sakramentu 

małżeństwa i rodziny to kolejne kroki wspólnej świętości, które pozwalają dotykać 

tajemnicy paschalnej Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Codzienne rodzinne 

ścieżki stają się drogą, na której można spotkać Oblubieńca. Dlatego też Arcybiskup 

Karol Wojtyła wraz z pozostałymi Ojcami soborowymi skierowali do rodzin następujące 

słowa: „[…] niech będą zespoleni jednakim uczuciem, podobną myślą i wspólną 

świętością, żeby idąc za Chrystusem, zasadą życia, stawali się przez radość i ofiary 

swego powołania, przez wierną swoją miłość świadkami owego misterium miłości, 

które Pan objawił światu swą śmiercią i zmartwychwstaniem” (KDK 52). 

Już samo doświadczenie miłości pomiędzy małżonkami, między rodzicami  

i dziećmi, przenoszące się później na wszystkie rodzinne relacje, jest podstawowym 

miejscem świadectwa. Świadomość zakorzenienia i przynależności, wyzwala z lęku oraz 

wychowuje do wolności i daru. Staje się drogą wiary i jej środowiskiem – w jednakowym 

stopniu dla ojców i matek, synów i córek, braci i sióstr. Uczy dostosowywania własnych 

kroków do tempa pozostałych członków rodziny. Nie tylko chroni przed pokusą 

przypadkowości, samowystarczalności i indywidualizmu, lecz pozwala odnaleźć 

początek i sens w Bogu. To On powierza nowe życie ojcu i matce, pragnąc, aby każdy 

człowiek usłyszał: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim 

przyszedłeś na świat, poświęciłem cię” (Jr 1,4-5). A skoro tak, to wielkość rodzicielstwa 

polega na rozdawaniu i przybliżaniu ojcostwa Boga, który jest Miłosierdziem, 

niezależnie od tego jak wymagające jest Jego błogosławieństwo, czy oznacza liczne 

potomstwo czy też jego brak. Na każdej z tych konkretnych dróg, Stwórca i Zbawiciel 

„wciąż powiększa i wzbogaca swoją rodzinę” (KDK 50), jak mówi Gaudium et spes.  

To co dziś dostrzegamy gołym okiem, a więc wyobcowanie i sentymentalizm, 

relatywizm i eksperymentowanie na człowieku, osierocone społeczeństwo, ale też 

obojętność wobec wiary, w ogromnej mierze jest wynikiem zaniedbania i zaprzeczania 

prawdzie o rodzinie. Ale również to, co często dostrzegamy z wielką trudnością, czyli 

nadzieja na spotkanie ze Zbawicielem i z bliźnim, nie przychodzi inaczej jak właśnie 

przez rodzinę. Stwarzając ją i zbawiając, Bóg dał nie tylko bezpieczny dom, ale też 

pewną drogę. Podarował nie tylko drzewo rzucające cień, ale przede wszystkim drzewo 

dające owoc, tak jak drzewo Krzyża, na którym Chrystus poślubił Kościół. Kto inny, jeśli 

nie rodzina, może pokazać kim jest człowiek? Kto inny ma pokazać kim jest Bóg?  

Życiowe świadectwo rodziny domaga się słów i gestów wiary, które dziękują 

Chrystusowi za wierną obecność, rozpoznają Jego działanie i nazywają je po imieniu. 

Tak jak wspólnie przeżywa się każde wydarzenie dotyczące poszczególnych 
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domowników, tak też dorasta się do wspólnego dzielenia się wiarą w Jezusa i Jego 

Ewangelię. Z tego dzień po dniu rodzi się modlitwa posłuszna Jego Słowu i odsłaniająca 

Jego gesty. Wówczas rodzinna intymność, gościnność, otwartość są czytelnym dowodem 

na to, jak bardzo On kocha swój Kościół. To tutaj ma miejsce pierwszy kerygmat, choć 

bardzo odległy w formie od kazania czy konferencji, to jednak zdolny otworzyć serce  

i poprowadzić do nawrócenia.  

Uprzedzając rodzące się pytania, trzeba powiedzieć od razu, że takie spojrzenie 

wiary nie zmienia automatycznie świeckich i kościelnych statystyk, nie powoduje 

wzrostu liczb ani nie zapełnia kościołów. Nie jest to jednak słabość programu 

duszpasterskiego, lecz jego najbardziej podstawowe założenie: pozwolić aby 

współczesny świat spotkał Boga przez rodzinę. Jest to dokładnie to samo założenie, 

które Duch Święty podpowiedział Kościołowi na Soborze Watykańskim II. Z pewnością 

wielu z nas spotkało rodzinę, w której pomiędzy lodówką a dużym pokojem słychać: 

„Panie, doświadczyliśmy Twojego piękna, kochamy się, chcemy żyć razem, chcemy być 

obliczem Twojej miłości, chcemy być szaleni jak Ty, oto Twoje życie Panie, weź je”. Kto ją 

spotkał, ten wie, co to oznacza dla życia chrześcijańskiego. Niekoniecznie dlatego, że 

pomaga sprawnie zorganizować parafialne akcje. Raczej dlatego, że przypomina, że: „po 

drugiej stronie wszystkich tych naszych miłości, które wypełniają nam życie – jest 

Miłość!” (Wojtyła, 2005, s. 830). Dlatego, że pośród wszystkich innych głosów pozwala 

usłyszeć wołanie Oblubieńca. 

 

6. Ten, kto ma Oblubienicę, jest Oblubieńcem (J 3,29) 

 

Tajemnica Chrystusa jest nierozerwalnie złączona ze wspólnotą Kościoła 

zrodzoną z Jego przebitego boku. Gdzie jest Oblubieniec, tam jest i Jego Oblubienica. 

Dlatego właśnie konstytucja Gaudium et spes stwierdza z pełnym przekonaniem, że 

rodzina, która przyjmuje i przybliża innym żywą obecność Zbawiciela, jednocześnie 

ukazuje prawdziwą naturę Kościoła (KDK 48). Co z tym się wiąże, ten kto patrzy na 

rodzinę, spotyka ją i w niej żyje, może doświadczyć kim jest Kościół. Nie wynika to 

jednak z wrodzonej doskonałości wspólnoty rodzinnej! Owszem, jest ona powołana do 

wielkich rzeczy, ale też pozostaje wewnętrznie krucha i ograniczona. W takiej postaci 

zostaje jednak sakramentalnie wszczepiona w dzieło Odkupiciela i sama staje się 

szczególną cząstką Kościoła. Odnajduje siebie jako część Ciała Chrystusa, Jego Ludu  

i Oblubienicy.  

Warto w tym miejscu przypomnieć jedną z soborowych wypowiedzi Arcybiskupa 

Karola Wojtyły. Podczas obrad nad schematem dogmatycznym o Kościele, podkreślał on 

konieczność głębokiego spojrzenia na „Kościół domowy”: „Chciałbym w tym miejscu 

dołączyć się całym sercem do tego, co wcześniej wypowiedział w tej auli jeden z Ojców 
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na temat znaczenia rodziny chrześcijańskiej w strukturze Ludu Bożego. Nie bez powodu 

rodzina była nazywana przez niektórych autorów starożytnych «kościołem». Trzeba aby 

to wszystko odnalazło swoje miejsce w rozdziale o Ludzie Bożym, niezależnie od faktu, 

że o rodzinie jest mowa w innym schemacie, w aspekcie bardziej etycznym  

i normatywnym” (Wojtyła, 1963). 

Te słowa, podjęte już przez sam Sobór, a przede wszystkim pogłębione  

w nauczaniu Jana Pawła II, zostały ujęte w zwięzły sposób przez Katechizm Kościoła 

Katolickiego: „Objawienie i właściwe urzeczywistnienie wspólnoty kościelnej ma miejsce 

w rodzinie chrześcijańskiej, która również z tego powodu może i powinna nazywać się 

«Kościołem domowym»” (KKK 2204). 

Umieszczając tę prawdę w kontekście współczesnych wyzwań i zagrożeń, 

Katechizm wskazuje wyraźnie, że nie chodzi tu o idealizowanie rodziny, lecz  

o świadomość jej najgłębszych fundamentów i ewangelicznego posłania: „W dzisiejszym 

świecie, który często jest nieprzychylny, a nawet wrogi wierze, rodziny chrześcijańskie 

mają ogromne znaczenie jako ogniska żywej i promieniującej wiary. Dlatego też Sobór 

Watykański II, nawiązując do tradycji, nazywa rodzinę «Kościołem domowym» (Ecclesia 

domestica)” (KKK 1656; KK 11). 

To żywa obecność Chrystusa rodzi Kościół. To ta sama obecność stwarza Kościół 

domowy. Zatem rodzina ukazuje prawdziwą naturę Kościoła nie przez to, że nagle 

zaczyna odmawiać specjalne modlitwy, lecz dlatego że w relacjach małżeńskich  

i rodzinnych pozwala dotknąć Chrystusa, oddychać Nim, zapragnąć Go i pójść za Nim.  

Z tego względu „Kościół domowy” staje się imieniem własnym rodziny. Imieniem, a nie 

definicją; relacją, a nie instytucją. Staje się imieniem otrzymanym w darze, a nie nazwą 

wymyśloną po to, aby łatwiej ją zaszufladkować. W pewnym sensie, dopóki mówi się 

„rodzina”, ma się na myśli wszystkie rodziny, a dziś także to, co rodziną nie jest. 

Nazywając ją po prostu „chrześcijańską”, w kontekście, w jakim żyjemy, wskazujemy 

także na te rodziny, które co najwyżej uczestniczą w Pasterce i błogosławieństwie 

pokarmów na Wielkanoc. Tak naprawdę, dopiero „Kościół domowy” mówi 

jednoznacznie jaka jest tożsamość i jej misja. Dopiero to imię oznacza, że nie jest 

opuszczona i porzucona, lecz umiłowana i poślubiona (Iz 62,4-5). Dopiero ono tłumaczy, 

dlaczego rodzina ma za zadanie podprowadzać innych pod Krzyż Zmartwychwstałego 

Pana. Ono także wyjaśnia dlaczego Kościół z taką troską pochyla się nad tą swoją 

cząstką: by nigdy nie zgubić swojego rodzinnego charakteru.  

W jednym z najpiękniejszych sformułowań Katechizmu, ten najgłębszy rys 

rodziny został ujęty w następujący sposób: „Dwa inne sakramenty: święcenia 

(kapłaństwo) i małżeństwo są nastawione na zbawienie innych ludzi. Przez służbę 

innym przyczyniają się także do zbawienia osobistego. Udzielają one szczególnego 

posłania w Kościele i służą budowania Ludu Bożego” (KKK 1534). 
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Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, sakrament pojednania i sakrament 

namaszczenia chorych uświęcają przede wszystkim tych, którzy je przyjmują. Pan Bóg 

jednak wybiera dwa szczególne znaki, kapłaństwo i małżeństwo, wprowadzające innych 

w miłość Chrystusa, który kocha do końca. Te sakramenty konsekrują do tego, aby  

w rodzinie Kościoła przepasać się, uklęknąć i służyć (J 13,1-5). Podczas gdy kapłan 

uobecnia Chrystusa Oblubieńca Kościoła – in persona Christi – małżonkowie uobecniają 

zaślubiny Chrystusa z Kościołem i zapraszają na nie wszystkich, którzy stoją na ulicach i 

zaułkach miast, na drogach i ścieżkach (Łk 14,21-23). W ten sposób, w rodzinnej 

komunii osób, ciągle na nowo realizuje się całkowity dar Zbawiciela dany nie tylko 

Maryi, figurze Kościoła, i Janowi, figurze kapłańskiej, ale też Marii, siostrze Maryi a żonie 

Kleofasa, Marii Magdalenie (J 19,25-27), setnikowi i jego ludziom (Mt 27,55), złoczyńcy, 

który był wespół z Nim ukrzyżowany (Łk 23,39-43), Józefowi z Arymatei i Nikodemowi, 

którzy w Wielki Piątek pojawili się najpóźniej (J 19,38-39). 

W jaki sposób rodzina buduje Kościół? Pierwsza odpowiedź, jaka przychodzi na 

myśl jest bez wątpienia następująca: kochając. Tyle tylko, że każdy jest powołany  

i wezwany do kochania. Może raczej żyjąc wspólnie? W ten sposób żyje również każda 

wspólnota religijna i zakonna. Rodząc dzieci? Te przychodzą na świat także poza 

rodziną. Własny dar rodziny polega na posłudze życia i komunii, która uczy życia  

w prawdziwym domu, w którym Chrystus już przygotował miejsce (J 14,1-4).   

Możemy także spróbować to wyrazić odwołując się do dwóch, zapewne 

najbardziej znanych, myśli konstytucji soborowej Gaudium et spes. Posługa Kościoła 

domowego przekłada się dzisiaj z jednej strony na wierne i odważne ukazanie komunii 

mężczyzny i kobiety, w ich misterium odmiennej płci, miłości i płodności,  

w bezinteresownym darze z samych siebie (KDK 24), który w żaden sposób nie omija 

ciała. Z drugiej strony, domaga się wyraźnego i odważnego świadczenia, że człowieka, 

rodziny i świata nie można zrozumieć bez Jezusa Chrystusa, który złączył się z rodzajem 

ludzkim (KDK 22).  

Gdy zabraknie tej wspólnoty, która jest odbiciem pierwszych stron Księgi 

Rodzaju, to człowiek będzie jednym z wielu przedmiotów, a wspólnota Trójcy Świętej  

i miłość oblubieńcza Chrystusa do Kościoła staną się abstrakcją. Co za tym idzie, tak 

naprawdę każda relacja stanie się abstrakcją. Im bardziej zaś rodzina będzie sobą, tym 

bardziej stanie się środowiskiem wiary, która przecież jest spotkaniem, zaufaniem  

i życiem. Tutaj przecież leży prawda, piękno i dobro tego najbardziej świeckiego 

sakramentu, który staje się pierwszym doświadczeniem Kościoła, przeżyciem wiary, 

która zawsze działa przez miłość (Ga 5,6).  

 

* * * 
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Jednym słowem, soborowe i katechizmowe spojrzenie na rodzinę nie jest  

w żaden sposób oderwane od rzeczywistości, właśnie przez to, że jest spojrzeniem 

wiary. Zdaje sobie doskonale sprawę z padającego deszczu, wezbranych potoków, 

zrywających się i uderzających wichrów, ale wie, że dom się nie zawali, jeśli jest 

zbudowany na skale (Mt 7,24-27; Ef 2,20). Tego właśnie doświadczył Papież Benedykt 

XVI podczas ubiegłorocznego Światowego Spotkania Rodzin. Po zakończonej Mszy 

świętej, Papież spotkał się na obiedzie z rodzinami i ich pasterzami. Skierował do nich 

wówczas kilka spontanicznych słów, które niech i teraz będą wyrazem wdzięczności za 

każdy dom rodzinny, który przeżywa relacje wiary: „[…] chciałem po prostu powiedzieć 

«dziękuję» za to wszystko, co przeżyłem w tych dniach: za to doświadczenie żywego 

Kościoła. Jeśli czasem można pomyśleć, że łódź Piotrowa znajduje się pośrodku silnych 

przeciwnych wiatrów – i jest to prawda – to jednak widzimy, że Pan jest obecny, żywy, 

że Zmartwychwstały naprawdę żyje i trzyma w ręku świat oraz ludzkie serca” 

(Benedykt XVI, 3.12.2012). 
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Troska Boga o świętość człowieka, małżeństwa, rodziny 

 

Zagadnienie świętości jest ściśle związane z biblijną koncepcją Boga i człowieka. 

Jahwe jest święty na sposób metafizyczny, gdyż jest nieosiągalny, bytowo odmienny od 

człowieka. Ta ontyczna inność Boga od stworzeń wyraża się w niemożności oglądania 

Bóstwa Jahwe. Człowiek może jedynie kontemplować Jego Chwałę, która udziela się 

także człowiekowi. Jego świętość jest źródłem świętości człowieka. Na ile człowiek 

osiąga zjednoczenie z Bóstwem na tyle staje się święty. Stąd wynika, że każdy w imię 

realizacji swego powołania powinien poszukiwać Królestwa, układając rzeczywistość 

czasoprzestrzenną według Boga (po KNSK, nr 52).  

Kwestia świętości człowieka, jako jednostki oraz jako członka rodziny w Starym 

Testamencie była związana ściśle z konkretnymi rozwiązaniami prawnymi, które 

regulowały normy moralne wymagane dla świętości życia. O ile wskazówki świętego 

życia można znaleźć w całej Biblii, o tyle magna charta świętości personalnej i zbiorowej 

znajduje się w Księdze Kapłańskiej. To dzieło, stanowiące główną część tzw. Prister 

Codex, pozostaje pod silnym wpływem hieratycznego dydaktyzmu kapłańskiego. 

Świętość jest w nim potraktowana w kategoriach czystości lub nieczystości religijnej 

oraz porusza wiele zagadnień z dziedziny społecznej. Można zauważyć daleko idący 

wpływ spotkania judaizmu z innymi religiami i kodeksami etycznymi, jakiego 

doświadczyli Izraelici podczas wygnania babilońskiego, który zaowocował zaostrzeniem 

rygorów moralnych w społeczności żydowskiej, w czasach dominacji kapłańskiej  

w narodzie wybranym, a więc po powrocie z niewoli chaldejskiej. Jednoznaczne 

potępienie cudzołóstwa, kazirodztwa, dewiacji seksualnych oraz innych form 

wypaczenia instytucji małżeńskiej, umocniło funkcjonowanie rodziny oraz jej miejsce w 

strukturze Narodu Wybranego.  

Dowartościowanie małżeństwa i ogniska rodzinnego, jako szkoły życia 

społecznego i religijnego, wynika z poważnego kryzysu, jaki przeżywała w III i II w. 

przed Ch świątynia i kapłaństwo, ważne okazały się również potrzeby diaspory egipskiej 

i chaldejskiej. Przełożenie środka ciężkości w dziedzinie nauczania i wychowania z 

instruktażu kapłańskiego na rodzinę oznaczało, że przyszłe pokolenia Izraelitów miały 

czerpać mądrość życia i przywiązanie do religii z przykładu przodków.  

Zechcemy poniżej przyjrzeć się biblijnemu postrzeganiu świętości, zwłaszcza 

dotyczącej relacji małżeńskiej, ale odniesiemy się też do pewnych zagrożeń moralnych 
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świata starożytnego, które dziś powracają, jako forma „nowoczesności”, a które 

stanowią sprzeciw wobec chrześcijańskiej koncepcji świętości małżeństwa i rodziny, 

które są odejściem od reguły Chrystusowej, a nie jej zniesieniem. 

„Rodzina jest dobrem, które posiada nieprzemijalną wartość, niezależnie od tego, 

czy człowiek lub grupa ludzi to widzi lub nie widzi. Odrzucenie tego dobra mści się na 

człowieku i społeczeństwie. Jest to dobro wspólne, o które winni się troszczyć 

poszczególni ludzie i wszystkie instytucje społeczne. (…) Zdrowe społeczeństwo 

powstaje ze zdrowych rodzin” (Ozorowski, 2009, s. 134). Ważne jest zatem wracanie do 

źródeł Bożej wizji małżeństwa przez Niego ustanowionego i pobłogosławionego. Jak 

bowiem jesteśmy przekonani, małżeństwo jest stworzone w tym celu, aby ci, którzy je 

zawierają, zostali w nim i przezeń uświęceni, poprzez współpracę z łaską Bożą, którą w 

tym sakramencie otrzymują. Jest to „sakrament wzajemnego uświęcenia” (Familiaris 

Consortio, nr 11). Jest to wzajemne oddawanie się sobie na wzór oblubieńczej miłości 

Chrystusa do Kościoła, Boga Jahwe do Ludu Izraela. Uświęcenie jest zatem wchodzeniem 

w stan szczęśliwości, nie tylko doczesnej, ale przede wszystkim wiecznej, do której 

Stwórca zaprasza człowieka. Ta wspólnota małżonków chrześcijańskich powinna 

kształtować się jako wspólnota życia i miłości na obraz Trójcy Świętej. „Bóg jest 

wspólnotą Miłości, Ojca i Syna. Człowiek poczyna się w rodzinie i powołany jest do 

wieczystego zamieszkania w Boskiej Wspólnocie. (…) Zarówno Stwórca, jak i człowiek 

żyje rodziną, wspólnotą, bliskością” (Zawada, 2012, s. 8). Przyjrzyjmy się zatem na 

początku świętości Tego, od którego pochodzimy. 

 

1. Świętość Boga 

 

 „Bóg jest święty i tym samym określa świętość” (SWB, 2004, s. 752). W Starym 

Testamencie jest ona szczególnym przymiotem Boga, który jest „Świętym Izraela” (po Iz 

1,4). Z tego powodu nie może być porównywany do innych bóstw (Langkammer, 1989, 

s. 151): „Z kimże byście mogli Mnie porównać, tak, żeby Mi dorównał? – mówi Święty” 

(Iz 40,25). Izajaszowe „święty” podkreślało Jego wyłączenie spośród świata oraz 

transcendencję (Stachowiak, 1996, s. 78). Świętość ponad wszystkimi kategoriami jest 

tylko w Bogu i wyraża to Izajasz słowami: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów” (Iz 

6,3). Ta świętość to nie tylko istnienie, ale również działanie Boga, gdyż słusznymi  

i świętymi są wszystkie jego drogi (Pwt 32,4; Dn 3,27; Ap 16,17) (Cantalamessa, 2000,  

s. 24). Anna Świderkówna stwierdza: „Święty jest tylko Bóg, a dawniej wyrażało to mniej 

więcej tyleż samo, co <oddzielony>, <całkiem inny>”(Świderkówna, 1994, s. 15). 

Majestat świętości Boga nie przytłacza ciężarem swej chwały, ale wyraża Jego 

doskonałość (Wolski, 2001, s. 10), do której zachęca: „Bądźcie więc wy doskonali, jak 

doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Jahwe jest według Izajasza „Świętym 
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Izraela”, a prorok Ozeasz mówi: „…Bogiem jestem, nie człowiekiem, pośrodku ciebie 

jestem Ja – Święty i nie przychodzę, żeby zatracać.” (Oz 11,9). Bóg, powodowany 

miłością wybrał lud Izraela na swoją własność (Pwt 7,6-8), zamieszkał w nim (Wj 19,5-

6; Pwt 26,19; Jo2,3) i zobowiązał: „Ponieważ Ja jestem Pan, Bóg wasz – uświęćcie się. 

Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty!” (Kpł 11,44). Ten nakaz dotyczy nie tylko 

czystości w kulcie, ale ma też na uwadze autentyczną świętość pielęgnowaną w życiu 

społecznym i rodzinnym (Levoratti, 2001, s. 366). Człowiek stworzony na obraz  

i podobieństwo Boże ma za zadanie uświęcać się, by być realnym odbiciem swego 

Stwórcy. Troska o osiągnięcie świętości jest podstawowym zadaniem każdego 

człowieka, który jest powołany by być świętym. 

 

2. Świętość człowieka 

 

„Świętość Boga stoi u podstaw świętości ludzkiej i jest jej wzorcem” 

(Langkammer, 1989, s. 151). Małżeństwo zaś, jako związek mężczyzny i niewiasty, 

ustanowiony przez Boga i przez Niego pobłogosławiony: „Po czym Bóg im błogosławił, 

mówiąc do nich: <Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją 

sobie poddaną…>” (Rdz 1,28), poprzez dar jedności z Bogiem i między sobą staje się 

święty (Majdański, 1960, ss. 233-245). To zespolenie dwóch płci (Chmiel, 1997, ss. 28-

35) może prowadzić do dogłębnej jedności istniejącej między miłością Boga do ludzi a 

miłością człowieka do drugiego człowieka (Kasper, 1967, s. 115). Małżeństwo to 

wspólnota dogłębnie zespolona wspólnym przeznaczeniem z racji swego 

monogamicznego pochodzenia od pierwszego Adama (Rahner, 1967, ss. 519-540). 

Małżonkowie, jako kobieta i mężczyzna realizują swe człowieczeństwo w takim samym 

stopniu, lecz w odmienny sposób (Kołaczkowski, 2006, s. 6). Jak zauważamy, 

małżeństwo starotestamentalne posiada źródło swej sakralności w wyraźnej ingerencji 

Boga (Romaniuk, 1994, ss. 183-184). Człowiek, jako mężczyzna i kobieta (Tyburcy, 

1986, ss. 84-89), zostali stworzeni na podobieństwo, obraz Boga (Rdz 1,26) (wolność 

Boga w dziele stwórczym człowieka ukazuje zupełną zależność człowieka od 

Niego(Bednarz, 2000, s. 27)), który jest święty (Kpł 11,44), dlatego winni wspomagać  

i wspierać się wzajemnie w osiągnięciu świętości mocą Bożej łaski („świętość nie jest 

dziełem człowieka, ale Boga” (Załęski, 1992, s. 88)), aby upodobnić się do Stwórcy. 

Łaskę rozumiemy tu nie tylko jako pomoc Bożą do realizacji określonych obowiązków, 

ale również jest ona namaszczeniem, pieczęcią i podstawą życia, udzielaniem się Boga, 

jak nazywa to Rahner (1997, s. 92). Człowiek stworzony został bowiem w stanie 

świętości i przeznaczony był do pełnego „przebóstwienia” przez Boga w chwale (KKK, nr 

398). Ontyczna świętość jest dla człowieka darem i zadaniem, a choć droga jej realizacji 
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zdaje się być trudna, z pomocą przychodzi sam Dawca daru (Chorzyńska, 2007, s. 92). 

Ale nie tylko małżonkowie są do tego wezwani, lecz także potomstwo z nich zrodzone.  

Rozdział 18 to tylko część większej części księgi Kapłańskiej zwanej Prawem 

świętości lub Kodeksem świętości, który charakteryzuje się jednością literacką. Tekst 

ten rozpoczyna się regulacjami dotyczącymi przybytku oraz ofiar (17,1-16), a kończy się 

„błogosławieństwami i przekleństwami” (26,46). Rozdziały 17 – 26 charakteryzują się 

różnorodnością tematów, ale jeden łączy je wszystkie, a mianowicie motyw świętości 

(Faley, 2001, s. 380). Ta świętość, jak już było powiedziane na początku, dotyczy 

wszystkich, a Izraelici w każdej dziedzinie życia powinni okazać się tak święci, jak ich 

Bóg: „Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo ja jestem 

święty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 19,2; po 20,26). Świętość, o której tu mowa, wykracza poza 

świętość rytualną i obejmuje cnotę moralną (tamże). 

Rozdział 17, poprzedzający nasz tekst (18), zawiera prawa o miejscu uboju  

i zakazie spożywania krwi i padliny. Niektórzy ujmują treść tego tekstu określeniem: 

świętość krwi (Faley, 2001, s. 117). Ks. Stanisław Łach (1970, s. 221) napisał, że: „Nie 

jest to zwyczajny przypadek, że redaktor Prawa świętości po zakazie spożywania krwi 

umieścił zakaz występków seksualnych… Widać, że takie wyliczenia były w użyciu w 

kręgu kapłanów jerozolimskich”. W Prawie świętości była specjalna racja takiej właśnie 

kolejności. Powtórzmy jeszcze raz, że nakaz świętości, „wskazuje na ostateczną 

podstawę całego prawa Izraela” (Levoratti, 2001, s. 380), a więc moralność człowieka 

znajduje ostateczne uzasadnienie w świętości Boga. Być świętym, to znaczy żyć tak, aby 

to życie odzwierciedlało doskonałość Boga, a więc Izrael powinien odpowiedzieć Bogu 

rzeczywistym wysiłkiem uświęcania się, a to oznacza, że:  

a) ma obowiązek oczyszczania się, to znaczy uwolnienia od wszelkiego brudu, 

który nie może współistnieć ze świętością Boga. Potem dopiero może uczestniczyć  

w kulcie (Wj 19, 10-13), a Bóg przez krew składanej ofiary ostatecznie oczyści (Kpł 

17,11) lub przez oczyszczenie jego serca (Ps 51); 

b) ale same ofiary za grzechy nie wystarczają, aby podobać się Bogu. Potrzebna 

jest sprawiedliwość społeczna, obrona wdów i sierot, wspomaganie uciśnionych oraz 

posłuszeństwo woli Stwórcy (Iz 1,4-20; Pwt 6,4-9);  

c) świętymi stają się ci, którzy przeszli przez czas próby (Dn 7,18-22) (de Valux, 

1994, s. 975).  

Te szeroko pojmowane próby, niewątpliwie stanowią historie życia wielu, a może 

nawet wszystkich małżeństw. W nich bowiem rozgrywają się losy nie tylko 

współmałżonków, ale w te ich relacje, wprzęga się automatycznie życie ich dzieci. To 

one wielokrotnie stają się również powodem wielu dyskusji rodzicielskich, przyczyną 

podejmowania konkretnych decyzji, nie zawsze łatwych, wielokrotnie domagających się 

ustąpienia i wysłuchania argumentów drugiej strony. Małżonkowie powinni jednak 
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zawsze pamiętać, że wzajemnie powołani są do zbawienia, do wzajemnej troski o dobro 

drugiego, z którego rodzi się szczęście i świętość. 

 

3. Świętość małżeńska 

 

A. J. Levoratti (2001, s. 380), pisze, że „świętość zaczyna się w domu”, a więc  

w rodzinie i nie ma wymiaru tylko osobistego, ale społeczny. To w rodzinie uczymy się 

odniesień do świata wartości materialnych, społecznych i duchowych. „W domu,  

w rodzinie człowiek uczy się szacunku do siebie, do świata, uczy się, co znaczy być 

osobą, uczy się również, co znaczy być darem, uczy się rezygnacji, ofiarowania i też 

współtworzenia. W domu rodzi się świadomość swojego świata, wartości, pewnych 

zwyczajów, sposobów okazywania miłości. (…) Jeśli mamy do czynienia z ludźmi 

wykorzenionymi, bez oparcia, bezdomnymi, to jest wielka tragedia, bo oni nie potrafią 

budować, nie potrafią być” (Zawada, 2012, s. 101). Z domu wynosimy podstawy naszego 

życia, które naturalnie później mogą ulegać pewnym zmianom w zależności od sytuacji 

w jakich znajduje się człowiek. Rodzice wychowują dzieci całą atmosferą, którą tworzą 

poprzez wzajemne relacje i odnoszenie się do siebie (Mazurek, 2011, s. 153). 

Wielokrotnie jednak te pierwsze doświadczenia są fundamentalne, a człowiek kopiuje je 

w swoim dorosłym życiu osobistym, przede wszystkim małżeńskimi i rodzinnym. 

Tu należy powiedzieć, że życie małżeńskie w Izraelu od dawna stało na wyższym 

poziomie niż u narodów ościennych, dlatego ta część Kodeksu świętości, która odnosi się 

do świętości małżeństwa i rodziny, zawiera zakazy seksualnych wykroczeń (18,1-30) 

(Łach, 1970, s. 221). Dziewiecki (2010, s.13) w swej książce „Mężczyzna mocny 

miłością” pisze: „Na początku Księgi Rodzaju Bóg wyjaśnia, że los ludzkości zależy 

najbardziej nie od ustroju państwa czy stanu gospodarki, lecz od relacji kobieta – 

mężczyzna!” Dlatego tak wielka uwaga od samego początku była zwracana nie tylko na 

rolę rodziny, ale przede wszystkim, na jej jakość, doskonałość, świętość. 

W rozdziale 18 Księgi Kapłańskiej są omówione zakazane „związki między 

krewnymi w obrębie starożytnych rodów izraelskich” (Levoratti, 2001, s. 366). Jest to 

najbardziej systematyczny i kompletny zbiór w Torze, podejmujący problematykę 

kazirodztwa i innych zakazanych relacji i związków seksualnych. Można stwierdzić, że 

rozdziały 18 i 20 są dla siebie wzajemnym uzupełnieniem. Pierwszy bowiem formułuje 

zakazy, drugi zaś ustanawia kary za ich naruszenie. Są to najobszerniejsze teksty 

napomnień w całym Prawie Świętości (Tamże). Izrael chlubił się z tego, że wszelki 

nierząd był od najdawniejszych czasów surowo zakazany: „…bo tak się w Izraelu nie 

postępuje” (2 Sm 13,12; po Pwt 22,21). Źródłosłów pojęcia „nierząd” oznacza obcowanie 

z kimś innym, co odnosi się do obcowania z nierządnicą lub też odwróceniem się od 

Jahwe (PSB, 1994, s. 816). Świadczy to niewątpliwie „o wyczulonym zamyśle moralnym” 
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(BP, 2000, s. 194), gdy tymczasem w Egipcie były w zwyczaju małżeństwa pomiędzy 

ojcem a córką, między matką a synem (tamże). W Kanaanie istniała zaś prostytucja 

wszelkiego rodzaju, przed którą przestrzega Biblia: „Nie będziecie postępować według 

obyczajów narodu, który wypędzam przed wami. Ponieważ wszystkie te rzeczy czynili, 

napełnili mnie obrzydzeniem” (Kpł 20,23); (Pwt 9,4; Mdr 12,3-6). Ocena prostytucji  

w Starym Testamencie była zupełnie jednoznacznie negatywna, naruszała bowiem całą 

głębię egzystencji (PSB, 1994, s. 817). Redaktor Prawa świętości wylicza w rozdziale 18 

zakazy, aby w ten sposób wyróżnić „współczesną sobie społeczność izraelską od 

pogańskich narodów” (Łach, 1970, s. 221). Wśród przeszkód małżeńskich wysuwa się na 

pierwszy plan sprawa pokrewieństwa, dotycząca zwłaszcza bliskich jego stopni 

(Romaniuk, 1994, s. 30). W tekstach tych chodzi głównie o zakaz współżycia 

seksualnego z krewnymi (czy powinowatymi), jednak niektóre wiersze perykop 

zakładają zakaz zawierania z nimi małżeństw (Filipiak, 1985, s. 114).  

Ks. Stanisław Łach (1970, s. 221) jest zdania, że względy pedagogiczne skłoniły 

autora do wyliczenia aż trzynastu takich osób, z którymi współżycie seksualne było 

surowo zakazane w Izraelu. W wierszach 6–18 mieści się lista krewnych i powino-

watych, z którymi Izraelici nie mogli współżyć płciowo: zakaz kazirodztwa z członkami 

rodziny (w. 6), zakaz kazirodztwa z matką, ojcem (w. 7), zakaz kazirodztwa pasierba  

z macochą (w. 8), zakaz związku z siostrą, a tym więcej małżeństwa z nią (w. 9), zakaz 

współżycia seksualnego dziadka z wnuczką, a więc tym bardziej z własną córką (w. 10), 

zakaz współżycia seksualnego z siostrą przyrodnią (w. 11). Od w. 12 rozpoczyna się 

wyliczanie zakazów pożycia seksualnego w linii bocznej: zakaz pożycia z siostrą ojca 

(w.12), zakaz pożycia z siostrą matki (w. 13), zakaz pożycia z żoną brata ojca (w. 14), 

zakaz współżycia seksualnego teścia z synową (w. 15), zakaz współżycia seksualnego z 

bratową (w. 16) (nie uwzględnia się tu prawa lewiratu z Pwt 25,5-10), zakaz współżycia 

z jakąś kobietą, jej córką i wnuczką (w. 17), zakaz „wzięcia” za życia swej żony jej siostry, 

aby z nią współżyć seksualnie (w. 18). Powyższe zakazy wskazują, że Izraelici chcieli się 

w tej dziedzinie wyróżniać i zdecydowanie odciąć od zwyczajów ludów otaczających 

(PSB, 1994, s. 549). Może wydawać się dziwne przypominanie tego typu prawa, czy tego 

o którym będzie mowa poniżej, ale odnosząc się do współczesnych prądów 

ideologicznych w Europie Zachodniej, coraz bardziej laickiej, widzimy powracające 

tendencje promocji wolności i rozwiązłości seksualnej, również w obrębie najbliższej 

rodziny. Przykładem są np. gwałty na dzieciach adoptowanych przez pary 

homoseksualne (Dziewiecki, 2011, s. 224). „W prawodawstwie biblijnym kazirodztwo 

nie jest ani prywatnym, ani publicznym występkiem, ale grzechem, obrazą Boga, winą 

poszczególnego człowieka i obciążeniem całej społeczności” (Łach, 1970, s. 228), dlatego 

tak ważne jest budowanie nie tylko świadomości woli Bożej w tych dziedzinach życia, 
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ale konstruowanie w narodach czy organizacjach między państwowych, jak np. w Unii 

Europejskiej, odpowiedniego stanu prawnego, chroniącego przed tymi sytuacjami.  

Po zakazach, powyżej wyliczonych, dotyczących stosunków seksualnych  

w obrębie granic wyznaczonych więzami krwi, następują dalsze zakazy współżycia  

w okresie menstruacji: „Nie będziesz się zbliżał do kobiety, aby odsłonić jej nagość, 

podczas jej nieczystości miesięcznej” (w. 19), potępienie cudzołóstwa: „Nie będziesz 

obcował cieleśnie z żoną twego bliźniego, wylewając nasienie; przez to stałbyś się 

nieczystym” (w. 20), oraz zakaz współżycia ze zwierzętami, zarówno przez mężczyznę, 

jak i przez kobietę: „Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem; przez to 

stałbyś się nieczystym” (w. 23) (Levoratti, 2001, s. 380). Wspomniane powyżej 

wyrażenie „odsłanianie nagości” oznacza podejmowanie relacji płciowych, współżycie 

(Romaniuk, 1981, s. 30). 

Ponieważ odmienność płci (Szlaga, 1997, ss. 5-9) pochodzi od Boga i jest częścią 

Bożego planu stworzenia (Sitarz, 1961, ss. 23-24), „przeto i aktywność seksualna jest 

również częścią dobrego świata Bożego” (Levoratti, 2001, s. 380), a płodności  

i rozmnażaniu się towarzyszy specjalne błogosławieństwo Boże (Rdz 2,18. 20. 23). 

Dziewiecki (2010, s. 16-17) zaznacza, że staje się coraz bardziej popularna moda na 

relatywizację wartości, również tych, które przez wieki uważane były za stałe  

i niezmienne, a dziś nazywane są jako przestarzałe. Pojawiają się skrajności prowadzące 

do nienormalności, których przykładem jest eliminacja pojęcia płciowości, prowadząca 

do promocji mentalności typu unisex, gdzie każdy sam ma prawo wybrać sobie swoją 

płeć i „dopasować” się poprzez zażywanie hormonów i operacje chirurgiczne. Przykłady 

tego typu decyzji spotykamy również na terenie naszego kraju. Jest to błędna teoria 

wiary w to, że los człowieka jest jego subiektywnym przekonaniem, a nie odniesieniem 

się do zastanej rzeczywistości.  

Kiedy podejmujemy zagadnienie szczęścia człowieka, zwłaszcza szczęścia w 

relacji osób, w związku kobiety i mężczyzny, a szczególnie w relacji małżeństwa 

chrześcijańskiego, zakładamy przyjęcie za pewną i konieczną do budowania prawdziwej 

jedności, koncepcję Stwórcy, tworzących człowieka mężczyzną i niewiastą (po Rdz 

1,27). Jest to tzw. męska lub żeńska kondycja bytu ludzkiego, związana ściśle  

z aktywnością właściwą tej zdolności, ostatecznie ukierunkowaną na dobro i miłość  

w kontekście osoby (por.  Sarmiento, 2002, s. 25). „Płciowość określa mężczyznę  

i kobietę nie tylko w płaszczyźnie fizycznej, ale także psychicznej i duchowej, znacząc 

każde z nich odmiennym wyrazem” (Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej 

miłości, 1983, n. 5). Szczęście małżonków realizuje się poprzez spełnianie określonych 

zadań i funkcjonowanie w pewnych stylach bycia przypisanych człowiekowi społecznie, 

fizycznie i psychologicznie.  
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Zakaz cudzołóstwa (w. 20) jest umotywowany groźbą popadnięcia w nieczystość, 

a ona wykluczała ze służby Bożej (Kpł 15,32; 23; 22,8). Cudzołóstwo w Starym 

Testamencie uważane było za naruszenie praw małżonka, „którego własność winna być 

zabezpieczona” (Łach, 1970, s. 229), bowiem kiedy dwoje staje się jednym ciałem  

w relacji małżeńskiej, „mąż zaczyna należeć do żony jako małżonek, a żona do męża jako 

małżonka” (Sarmiento, 2002, s. 239).  

Zakres szóstego przykazania dekalogu: „Nie będziesz cudzołożył” (Wj 20,14), 

choć dotyczył na równi mężczyzn i kobiet (Szymik, 1997, s. 218), nie dotyczył całości 

seksualnych przewinień i grzechów nierządu, lecz przede wszystkim miał chronić 

istniejące małżeństwo (Krawczyk, 1986, s. 174). Dopuszczalna wtedy poligamia stawiała 

kobietę praktycznie w sytuacji innej niż mężczyznę. Kobietę zobowiązywało prawo 

absolutnej wierności małżonkowi. A mężczyzna obcujący z kobietą wolną poza 

małżeństwem nie spodziewał się żadnej kary (Filipiak, 1985, s. 120). Gdyby 

dowiedziono cudzołóstwa przez dwóch naocznych świadków, cudzołożnika i cudzo-

łożnicę skazywano na śmierć przez ukamienowanie (Lipiński, 1911, s. 198): „Ktokolwiek 

cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią” (Kpł 20,10). W czasach 

patriarchalnych, karą było spalenie: „Po około trzech miesiącach doniesiono Judzie: 

Twoja synowa Tamar stała się nierządnicą… Juda rzekł: Wyprowadźcie ją i spalcie!” 

(Rdz 38,24). W orzekaniu winy w tej dziedzinie nie było jednak równości (Zawiszewski, 

2001, s. 37). Dlatego Chrystus w kazaniu na górze, mówiąc: „Słyszeliście, że 

powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na 

kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5, 27-28), odnosi się do 

tego co było od początku, że mężczyzna zafascynował się całą kobietą: „Ta dopiero jest 

kością z moich kości i ciałem z mego ciała!” (Rdz 2,23). Oznacza to, że czymś naturalnym 

i właściwym jest, że kobiecość wyzwala w mężczyźnie cały wachlarz pragnień cielesno – 

duchowych natury osobowej i wspólnotowej, ale którym to pragnieniom przypisana jest 

proporcjonalna hierarchia wartości (Semen, 2011, s. 59-60). Samo bowiem pożądanie 

redukuję drugą osobę, jest „sprowadzeniem jej jedynie do wymiaru seksualnego, w 

oczekiwaniu czerpania za jej sprawą przyjemności seksualnych. Jest swoistym 

ograniczeniem czy zamknięciem horyzontu myśli i serca” (Tamże). Grozi wtedy 

niebezpieczeństwo traktowania osoby przedmiotowo a nie podmiotowo. Jan Paweł II 

przypomina nam: „Nie można tego ciała sprowadzić do wymiarów czystej materii. Jest 

bowiem ciałem „uduchowionym”, podobnie jak duch jest tak głęboko zjednoczony  

z ciałem, że poniekąd można go nazwać duchem „ucieleśnionym”” (List do Rodzin, nr 

19), z czego wynika, że ciało nie może być traktowane jako materia do wytwarzania 

dóbr konsumpcyjnych. Przytoczmy tu słowa Apostoła Pawła: „Kto zaś grzeszy rozpustą, 

przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha 

Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych 
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siebie?” (1 Kor 6, 18-19). Nauka Chrystusa dotyczy zatem odniesienia mężczyzny do 

kobiety i odwrotnie. Tu chcemy przejść do zagadnienia jakim jest wartość życia dziecka, 

jako daru Bożego, a nie własności człowieka. Problem pojmowania tego aspektu 

oglądamy dziś w dyskusjach na temat prawa do in vitro i aborcji, dlatego Prawo już od 

wieków nakazuje chronić życie dziecka.  

 

4. Świętość życia dziecka 

 

Po zakazie cudzołóstwa autor w w. 21 zabrania prowadzenia swych dzieci do 

Molocha, czyli składania w ofierze swych dzieci przez spalenie, a takie ofiary były 

zakazane: „[Ktokolwiek] da jedno ze swoich dzieci Molochowi, będzie ukarany śmiercią” 

(Kpł 20,2); (Rdz 22,1-14; Jr 7,31). Moloch to epitet bóstwa lub jego imię. Poświęcane dla 

tego boga dzieci spalano w Tofet w Dolinie Synów Hinnona, w pobliżu Jerozolimy, na 

południowym jej stoku. Izraelici w VIII i VII wieku składali niestety takie ofiary. Polegało 

to na tzw. „przeprowadzeniu przez ogień” syna lub córki w ofierze dla Molocha. 

Spotykamy się z tym zjawiskiem w perykopach: Kpł 20,2-5; 2 Krl 23,10; Jer 32,35.  

Są także znane inne biblijne wzmianki o tym zwyczaju, bez podawania jednak imienia 

Molocha (Pwt 12,31; 2 Krl 16,3; Jer 7,31; Ez 16,21). Dlaczego jednak Księga Kapłańska 

nie daje zgody na takie czyny? Otóż istnieje w świadomości przekonanie, że dziecko nie 

jest własnością rodziców, ale darem pochodzącym od Boga, który jest dawcą życia. Poza 

tym, dziecko staje się jednym z sensów życia małżeńskiego, jest niejako naturalnym 

przedłużeniem miłości małżonków, spadkobiercą nie tyle ich dóbr materialnych, ale 

przede wszystkim duchowych. Dziecko ponadto jest wkładem rodziców w kształtowanie 

całej ludzkości. Zabijanie dziecka byłoby zatem zabijaniem samego siebie, niszczeniem 

własnej historii (po Augustyn, 2001, s. 94-95), ale również i przede wszystkim łamaniem 

prawa Bożego: „Nie będziesz zabijał!” (Wj 20, 13). Sobór Watykański II podkreśla 

wyraźnie: „Małżeństwo i miłość małżeńska z natury swej skierowane są ku płodzeniu i 

wychowywaniu potomstwa. Dzieci też są najcenniejszym darem małżeństwa i rodzicom 

przynoszą najwięcej dobra. Bóg sam to powiedział: "Nie jest dobrze człowiekowi być 

samemu" (Rdz 2, 18), i "uczynił człowieka od początku jako mężczyznę i niewiastę" (Mt 

19, 14), chcąc dać mu pewne specjalne uczestnictwo w swoim własnym dziele 

stwórczym, pobłogosławił mężczyźnie i kobiecie mówiąc: "bądźcie płodni i rozmna-

żajcie się" (Rdz 1, 28). Dlatego prawdziwy szacunek dla miłości małżeńskiej i cały sens 

życia rodzinnego zmierzają do tego, żeby małżonkowie nie zapoznając pozostałych 

celów małżeństwa, skłonni byli mężnie współdziałać z miłością Stwórcy i Zbawiciela, 

który przez nich wciąż powiększa i wzbogaca swoją rodzinę” (Gaudium et Spes, nr 50). 

Potomstwo jest niejako pomostem pomiędzy rodzicami a światem, który przychodzi. 

Świadomość powoływania do życia nowego człowieka ze Stwórcą jest zatem konkretną 
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kreacją świata, nie tylko przez rodzenie nowego życia, ale tez przez jego konkretne 

ukierunkowanie i wychowanie. 

 

5. Świętość relacji społecznych 

 

Na zakończenie zajmiemy się grzechem sodomii (w. 22) (Levoratti, 2001, s. 380). 

Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia nie zamieściła słowa 

homoseksualizm (Flis, 1996, s. 356). Pismo św. na wielu miejscach porusza ten problem 

np.: Rdz 19,1-29; Kpł 20,13; 18,22; Rdz 1,24-27; 1 Kor 6,9; 1 Tm 1,10.  

Katechizm Kościoła Katolickiego tak określa tę postawę ludzkiego postępowania: 

„Homoseksualizm oznacza relację między mężczyznami lub kobietami odczuwającymi 

pociąg płciowy, wyłączny lub dominujący, do osób tej samej płci” (KKK, nr 2357). „Akty 

homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane” (Persona 

Humana, nr 8) i sprzeczne z prawem naturalnym, wykluczając z aktu płciowego dar 

życia (KKK, nr 2357). W związku z tym zajmiemy się poniżej kilkoma wypowiedziami 

Biblii, aby poznać naukę zawartą w Bożych słowach. Wydaje się, że istota tego problemu 

zawiera następującą wypowiedź Księgi Kapłańskiej: „Ktokolwiek obcuje cieleśnie z męż-

czyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, 

sami tę śmierć na siebie ściągnęli” (Kpł 20,13, po 18,22). 

Grzech, o którym mówi autor powyżej, określany był grzechem sodomii, od 

nazwy miasta, które zostało zniszczone z powodu „swej zatwardziałej grzeszności” (Rdz 

13,3) (SWB, 1997, s. 713). Sodomę podnosi się do archetypów grzeszności, słusznie 

zasługującej na karę Bożą (np. Iz 1,9; Jr 23,14; Ez 16,44-58). Ks. Stanisław Łach napisał, 

że „sodomia była bardzo upowszechniona w starożytnym świecie” (Łach, 1970, s. 236). 

Izraelici nie byli wolni od tego występku (tamże), a zakaz w Kpł 20,13 jest 

usankcjonowany karą śmierci za popełnienie tego grzechu. Za grzech uważa się bowiem 

czyn obrażający Boga, który jest Stwórcą świata i jego porządku. Niszczy on porządek 

boski, wprowadzając pomiędzy Boga a człowieka nieprzyjaźń (Słownik teologiczny, 

1985, s. 197). Wzajemne obcowanie seksualne mężczyzn jest aktem seksualnym, który 

w sposób jawny wykracza poza Boży porządek (Levoratti, 2001, s. 380). Księga Rodzaju 

mieszkańców Sodomy określa jako złych, „gdyż dopuszczali się ciężkich przewinień 

wobec Pana” (Rdz 13,13) i dlatego spotkała ich kara: „Pan spuścił na Sodomę i Gomorę 

deszcz siarki i ognia od Pana <z nieba>” (Rdz 19,24). W Nowym Testamencie, św. Paweł 

Apostoł na początku Listu do Rzymian zajął się grzechem homoseksualizmu: „Dlatego to 

wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły 

pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy 

normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z męż-

czyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za 
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zboczenie” (Rz 1,26-27). Dziewiecki (2011, s. 222-223) pisze, że homoseksualiści 

deklarują sami, że dla nich najważniejsza jest orientacja seksualna, czyli popęd, który  

w pewien sposób jest przyrównaniem siebie do poziomu życia zwierzęcego. Z tego faktu 

wynika jasno, że pary homoseksualne, pragnące nazywać się małżeństwami, sami 

wykluczają się z możliwości bycia dobrymi rodzicami, skoro najbardziej interesuje ich 

zaspokajanie swoich wynaturzonych potrzeb cielesnych, zapominając o powadze 

miłości i autentycznej troski o dobro drugiego człowieka: czy to partnera, których 

zwykle mają wielu i często ich zmieniają, jak również dziecka, narażonego na wzrastanie 

w niemoralnych warunkach.  

K. Romaniuk (1978, s. 86) w swym komentarzu do Listu do Rzymian, podejmuje 

pytanie: dlaczego św. Paweł mówi najpierw o kobietach? Wydaje się, że jest zdania, iż 

Autor pragnął „uwydatnić szczególną wielkość wykroczeń, jako że niewiasta z natury 

swej powinna być bardziej wstydliwa, i aby nawiązać do pierwszego upadku, który 

dokonał się w pierwszym rzędzie za sprawą niewiasty”. Wspomniane w tekście Rz 1,26-

27 zboczenia płciowe „nawet w znanym z rozwiązłości świecie pogańskim, były 

niejednokrotnie potępiane” (Tamże): „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą 

królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, 

ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą…” (1 Kor 6,9). 

Powyższe słowa św. Pawła są „nie najlepszym świadectwem moralnej postawy 

Koryntian” (Romaniuk, Jankowski, Stachowiak, 1999, s. 124), zwłaszcza tamtejszych 

chrześcijan. Grzech homoseksualizmu wspomniany też został przez Apostoła w Liście do 

Tymoteusza (1,10) na tzw. liście grzechów „szczególnie obrażających” (Stępień, 1997,  

s. 323). Paweł Apostoł podkreśla, że homoseksualizm jest skutkiem oddalenia się od 

prawdziwego Boga, jest nie do pogodzenia z autentycznym przeżywaniem 

chrześcijaństwa, a jego akceptacja jest przeszkoda do zbawienia. Jest to grzech, który 

wyklucza, według nauki św. Pawła z udziału w Królestwie Bożym (Ozorowski, 1999,  

s. 163). 

Hagiograf kończąc redakcję rozdziału 18 zachęca do unikania występków, które 

spowodowałyby nieczystość: „Będziecie więc przestrzegać mego napomnienia, abyście 

nie czynili nic z obrzydliwych obyczajów, którymi się rządzono przed wami, abyście nie 

splugawili się przez nie. Ja jestem Pan, Bóg wasz” (18,30).  

Powyższe słowa mają przypominać jeszcze raz surowość kary, jaka spotka tych, 

którzy podobnie jak Kananejczycy dopuszczali się tych występków. Izraelita winien 

pamiętać słowa: „Ja jestem Pan, Bóg wasz”. 

 

*** 

 



RELACJE MIĘDZYOSOBOWE. POMIĘDZY SACRUM A PROFANUM 

 

 ISSN 2082-7067 3(15)2013 KWARTALNIK NAUKOWY  

Wszystkie te rozważania mają  przypominać godność relacji małżeńskiej  

i rodzinnej, w których to ważna jest każda osoba jako jednostka. Nie tyle przypomnieć, 

ile wzywać do obrony tej podstawowej komórki społecznej, od której zależy przyszłość 

narodu, a zatem i świata. Jak mówi staropolskie przysłowie: „Czym skorupka za młodu 

przesiąknie, tym na starość trąci”. Jest to życiowa prawda o wychowaniu człowieka,  

o potrzebie właściwego kształtowania go już od najmłodszych lat, ale w wartościach 

obiektywnych, sprawdzonych, wielowiekowych, dla nas chrześcijan, przede wszystkim 

zgodnych z nauczaniem Jezusa. Współczesny świat promuje szeroko pojętą, lecz nie 

zawsze właściwie rozumianą tolerancję, dlatego potrzeba nam kierować się wiarą  

i rozumem, co podkreślał bł. Jan Paweł II. Niechaj poznawanie nauki Kościoła, 

szczególnie w odniesieniu do aspektu rodziny, małżeństwa, rodzicielstwa i relacji 

pomiędzy nimi zachodzących, przyniesie autentyczną radość i zadowolenie z sukcesów 

wychowawczych, prawdziwego szczęścia potomków i wychowanków i pokój serca  

z właściwie wypełnionego obowiązku małżeńsko – rodzicielskiego czy wychowawczego. 

Troska o właściwą politykę prorodzinną niechaj zajmuje nasze myśli i działania, niech 

obok tych starań intelektualnych nie braknie właściwych intencji modlitewnych. Niechaj 

wszystkie te myśli budują w nas świadomość sensu zabiegania o sprawy rodzin oraz 

postawę odwagi do walki o ich godność i świętość.  
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Tożsamość małżeńska  My w kontekście płciowości 

 

Niniejszy tekst stanowi próbę teoretycznej analizy struktur tożsamościowych 

będących podstawą psychospołecznego rozumienia związku małżeńskiego. W tym 

kontekście, związek taki to jedyna w swoim rodzaju więź między kobietą i mężczyzną 

tworząca nową jakość - tożsamość My (za: Erikson, 2000, s. 147.), zbudowaną na 

przekształceniach dojrzałych tożsamości kobiety i mężczyzny. Tylko taka tożsamość 

pozwala z jednej strony stworzyć środowisko zdolne przyjąć potomstwo, z drugiej daje 

małżonkom możliwość osobistego rozwoju. W tym kontekście mówienie o różnicach 

między kobiecością i męskością jest uzasadnione tylko w perspektywie budowania 

związku. Kobiecość i męskość istnieją po to, by być w relacji.  

 

1. Typy tożsamości psychospołecznej 

 

Poczucie tożsamości rozumie się tu za A. Brzezińską (2012, s. 125-145) jako 

strukturę zawierającą: 

1) poczucie odrębności: istnieje wyraźna granica między mną a drugim 

człowiekiem, jesteśmy nie tylko oddzielnymi fizycznie, ale przede 

wszystkim odrębnymi psychicznie jednostkami; 

2) poczucie identyczności i integralności  - to przekonanie, że  niezależnie od 

tego, jaką w danej chwili pełnię rolę i jak zachowuję się w danej sytuacji, 

wciąż jestem sobą - tą samą osobą; 

3) poczucie ciągłości: osoba rozpoznaje siebie jako zmieniającą się w 

perspektywie czasowej, potrafi dostrzec to, co w niej ulega 

przekształceniom i to, co jest stałe i trwałe. 

Wydaje się, że tylko dojrzała tożsamość jednostki, tak jak ją rozumie E. Erikson 

(2004), daje szansę tworzenia małżeństwa, które ma charakter związku intymnego. 

Podążając za sposobem rozumowania Eriksona (1997, 2002), mamy do czynienia  

z trzema podstawowymi sposobami integracji tożsamości:  

- totality to typ integracji tożsamości opartej na jednorodnej strukturze postaw  

i doświadczeń. Życie wewnętrzne osoby toczy się według ściśle określonych założeń 
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dotyczących postaw w stosunku do siebie, jak i otaczającego świata. Osoba taka po 

prostu zawsze wie, ma pewność, która rodzi się z wyraźnego skostniałego systemu 

ideologii, stanowiącego centrum tejże tożsamości. Jej granice są sztywne i nieprze-

puszczalne dla nowości; 

- confusion/dyfusion to typ tożsamości rozproszonej. Mamy tu do czynienia  

z sytuacją, w której jednostce mimo bogactwa wewnętrznych doświadczeń, ich 

różnorodności, nie udaje się scalić wewnętrznej struktury. W pewnym sensie pozostaje 

bez odpowiedzi na pytanie: kim jest? Nie korzysta z tego, co potencjalnie posiada. Jej 

granice – otwarte i przepuszczalne na każdą nowinkę, nieustannie dostarczają jej 

nowych pobudzeń i rozpoznań. Brak nadrzędnego systemu porządkującego wnętrze 

jednostki powoduje chaos, zamęt i spore zamieszanie; 

-  wholness, typ integracji  całościowej  (tożsamość dojrzała), a więc takiej, 

która mieści w sobie całe bogactwo elementów ją tworzących: przekonań, myśli, postaw 

etc. Elementy te istnieją ze sobą w harmonii mimo pozornej sprzeczności, dzięki 

wyraźnej hierarchizacji i uporządkowaniu To jest ważniejsze, to bardziej moje. Dzieje się 

tak dzięki wyraźnemu systemowi wartości stanowiącemu oś, szkielet wszystkiego tego, 

kim jesteśmy. Taki układ dodatkowo jest wciąż otwarty na nowe doświadczenia, 

elastyczny i mobilny w kontakcie z nowością. Tylko osoba z tak ukształtowaną 

tożsamością ma szansę - spotkawszy drugą osobę - nie chcieć „wchłonąć” jej, ani też 

„zawiesić się” na niej. Osoba taka, dzięki pogłębionej refleksji zdaje sobie sprawę z tego, 

kim jest, zna własne zasoby i ograniczenia, a jednocześnie nieustannie pozostaje w 

procesie poznawania siebie, dopełniania - permanentnego (Brzezińska, 2000, s. 246-

248).  

Tożsamość dojrzała obejmuje przede wszystkim pewien typ oswojenia z własną 

cielesnością, samowiedzą dążeń i wewnętrzną postawą bycia akceptowanym. Owo 

poczucie tożsamości jest niezbędne dla funkcjonowania społecznego. Integracja ta 

odbywa się w obrębie indywidualnych przekonań o sobie, zainteresowań, potrzeb, 

motywów, ale również sposobów postrzegania jednostki przez otoczenie.  

 

2.  Kobiecość i męskość jako komponenty tożsamościowe 

 

W kontekście związku małżeńskiego szczególne miejsce w tak rozumianej 

tożsamości stanowi płciowość jednostki, będąca częścią całej tożsamości 

psychospołecznej, pozostającej jednak w ścisłym związku z tym, co biologiczne – płcią 

(Kuźnik, 2009, s. 156-159). A zatem płciowość rozumiana tu będzie jako 

psychospołeczna reprezentacja płci, wyobrażenie własnej osoby, koncepcji samego 

siebie - bycia mężczyzną i kobietą. Tożsamość płciowa determinowana jest przez naszą 

płeć biologiczną oraz procesy wychowania i interakcji człowieka z otoczeniem 
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społecznym. Poniższy rysunek przedstawia elementy wchodzące w skład męskości - 

rozumianej jako element tożsamości  jednostki. 

 

Rys. 1. Komponenty męskości tworzące tożsamość 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kuźnik (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawym wydaje się, na ile nasycenie komponentami płciowymi własnej 

tożsamości małżonka będzie wpływało na kształt związku małżeńskiego? Rysunek nr 2. 

przedstawia miejsce elementów kobiecości i męskości w ukształtowanej tożsamości 

jednostki. 

 

Rys.2. Miejsce komponentów kobiecości i męskości w ukształtowanej tożsamości 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Erikson (2004) 
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Maksymalne wysycenie oznaczałaby więc sytuację, w której własna płciowość 

wydaje się być centralną właściwością tożsamości osoby, wokół niej organizowane są 

wszystkie inne cechy, potrzeby, wartości. W takiej sytuacji moja płciowość decyduje  

o wszystkich moich przymiotach i wpływa na wszystkie podejmowane działania. W tym 

podejściu mieściłyby się zarówno postawy skrajnie feministyczne (gdzie płeć staje się 

sztandarem wartości i uzasadnieniem dla toczenia wojny z innymi w oparciu  

o identyfikację płciową), jak również sytuacje, w których osoba głęboko lojalna, 

tradycyjnie związana ze schematami funkcjonowania swojej płci, nie jest w stanie 

rozpoznawać żadnych potrzeb przekraczających obowiązujące w danej kulturze 

rozumienie ról i miejsca dla kobiet i mężczyzn. 

W przypadku minimalnego nasycenia mielibyśmy do czynienia z sytuacją,  

w której kobiecość lub męskość w ogóle nie są uwzględniane w obszarze świadomego 

konstruktu własnej tożsamości. Płciowość jawi się tu jako relikt przeszłość, konstrukt, 

który w dobie postmodernistycznej nie ma żadnej wartości tożsamościowo twórczej  

i regulacyjnej. Tak rozumiane komponenty płciowe w tożsamości będą tworzyły mętną  

i wysoce nieklarowną tzw. trzecią płeć.  

W takim rozumieniu Eriksonowskie nasycenie tożsamościowe na poziomie 

adekwatnym oznacza sytuację, w której osoba postrzega siebie przez pryzmat własnej 

płciowości, ale nie stanowi ona jedynej przesłanki dla rozumienia swojej tożsamości 

psychospołecznej. Płciowość staje się tu inspirującym tworzywem, które pozwala 

kreatywnie podejmować funkcje adaptacji twórczej w zmieniającym się świecie,  

a jednocześnie pozostawać w zgodzie i harmonii wobec własnej płci.  

 

Tab.1. Nasycenie elementami płciowości w poszczególnych typach integracji 

Typ tożsamości 

Eriksonowskiej 

Komponent płciowy rezultat 

tożsamościowy 

Typ confusion/dyfusion maksymalne nasycenie  androgenia 

minimalne nasycenie labilność 

Typ integracji wholness adekwatne nasycenie dojrzała tożsamość 

płciowa 

Typ integracji totality maksymalne nasycenie  stereotypowa 

płciowość 

minimalne nasycenie wyparcie 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela1. prezentuje zestawienie typów wewnętrznej integracji  - tożsamości  

z nasyceniem elementami kobiecości i męskości. W przypadku rozproszenia 
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tożsamościowego (confusion), wydają się możliwe dwa warianty. Jeden oznacza sytuację, 

w której osoba definiując i postrzegając siebie używa wielu elementów o zabarwieniu 

płciowym, bez rozróżniania ich jednak na kobiece i męskie. Tożsamościowo funkcjonuje 

niejako androgenicznie, korzystając z właściwości obu płciowości. To jeszcze bardziej 

pogłębia jej wewnętrzne splątanie i rozproszenie, zamiast scalać tożsamość. Drugi 

wariant oznacza rodzaj „bylejakości”, obojętności na różne przejawy płciowości, ale nie 

obejmowane wglądem i refleksją. 

  Podobnie rozkładać będzie się nasycenie tymi komponentami w przypadku 

tożsamości totalnej. Jednak rezultat będzie zgoła odmienny. Tożsamość totalna silnie 

nasycona płciowością oznacza, że stała się ona centralnym elementem tożsamości 

jednostki - rodzajem sztywnej ideologii, która go determinuje i stereotypizuje. Tak 

funkcjonować będą wojujące feministki jak i mężczyźni typu „macho”. Inne rozwiązanie, 

pozbawione elementów płciowości, w przypadku tożsamości totalnej oznacza silne 

wyparcie tychże treści z obrazu siebie w imię jakieś innej ideologii. Osoba funkcjonuje  

w sztywnych normach społeczno- kulturowych umożliwiających jej trwanie  

w przekonaniu, że jej płciowość właściwie nie istnieje.  

 

3.  Charakterystyka tożsamości małżeńskiej typu My 

 

Powyższa charakterystyka tożsamości jednostki uwzględniająca aspekty płciowe 

nabiera właściwego znaczenia dopiero w kontekście intymności małżonków. Przez 

intymność Erikson rozumie związek dwóch osób nacechowany wzajemnością, 

akceptacją, zaangażowaniem, umożliwiający osobisty rozwój obu partnerów i przeży-

wanie poczucia bliskości. Co ważne, tego typu relacja niesie ze sobą gotowość do 

rezygnacji z siebie bez poczucia straty, utraty „ego (Dylak, 2002, s. 90-91). Już tak 

sformułowana definicja związku intymnego wyraźnie pokazuje jego osadzenie w 

sposobach integracji ego (Erikson, 2002, s. 32).  

Dopiero po ukształtowaniu się tożsamości, szczególnie w okresie późnej 

adolescencji, może rozpocząć się „dominacja” procesów związanych z formowaniem się 

intymności (Bee,  2004, s. 56-60).. Wobec związku małżeńskiego tożsamość 

współmałżonka pełni zatem w dorosłości rolę „służebną”. Jest swoistą bazą, punktem 

wyjściowym dla budowania związków intymnych.  O ile w okresie dorastania bliskie 

relacje są nakierowane na krystalizowanie się własnej tożsamości, o tyle związki 

intymne w dorosłości służą czemuś wręcz przeciwnemu. Ich celem jest przekraczanie 

tożsamości jednostki, wykorzystanie jej dla budowania relacji (Erikson, 2002, s. 96).  

Myliłby się jednak ten, kto uważałby, że owa służebność osłabia jej znaczenie. Dzieje się 

wręcz przeciwnie. Indywidualna tożsamość stanowi bazę, budulec dla formowania się 

intymności. Zauważyć warto również, że sama intymność jest predyspozycją ku 
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wykraczaniu poza własną tożsamość. Oto, wykonawszy olbrzymią pracę konstruowania 

własnej tożsamości, każdy z nas u progu wchodzenia w dorosłość zaproszony jest do 

poszerzania, przekraczania struktury tożsamościowej, która ma pomieścić obecność 

drugiej osoby jako stałego elementu tożsamościowego. E. Erikson (2002, s. 274-277) 

pisze tu  wręcz o tożsamości typu My.  

 

Rys. 3. Zależności tożsamości indywidualnej i tożsamości małżeńskiej - My 

Źródło: Kuźnik (2010, na podstawie Erikson, 1997, s. 272-274; 2002, s. 883-89); 

Dylak (2002, s. 88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowi ona rodzaj złączenia mojej tożsamości z tożsamością drugiej osoby, 

wykroczenie poza Ja. Oznacza to dobrowolną rezygnację z siebie na rzecz drugiej osoby 

(patrz: rys. 3.). Aby nie doszło tu do zagubienia, silnego lęku lub uruchomienia 

mechanizmów obronnych ego, niezbędna jest dojrzała integracja wewnątrz tożsamości. 

Wtedy tożsamość Ja i tożsamość Ty współtworząc nową przestrzeń – tożsamość My, 

podlegają nieustannym  przekształceniom, wzajemnie na siebie oddziałując. DDzziiaałłaanniiaa  

„„ddoo  wweewwnnąąttrrzz””  ttoo  nniicc  iinnnneeggoo,,  jjaakk  nniieeuussttaannnnee  uuwwssppóóllnniiaanniiee  eelleemmeennttóóww  ttoożżssaammoośśccii  JJaa    

ii  ttoożżssaammoośśccii  TTyy,,  cczzyyllii  tteeggoo,,  ccoo  oossoobbyy  ttwwoorrzząąccee  zzwwiiąązzeekk  „„iinnwweessttuujjąą””  ww  MMyy..  CChhrroonnii  ttoo  

zzwwiiąązzeekk  pprrzzeedd  rruuttyynnąą  ii  nnuuddąą..  DDzziiaałłaanniiaa  „„nnaa  zzeewwnnąąttrrzz””  ppooddnnoosszząą  aattrraakkccyyjjnnoośśćć  JJaa  ddllaa  

ppaarrttnneerraa  ii  ssąą  ssppoossoobbeemm  ddbbaanniiaa  oo  wwłłaassnnąą  ttoożżssaammoośśćć..  IImm  bbaarrddzziieejj  jjeesstteemm  „„nnaa  zzeewwnnąąttrrzz””,,  

ttyymm  bbaarrddzziieejj  mmóójj  ppaarrttnneerr  jjeesstt  zzaaiinntteerreessoowwaannyy  mmnnąą,,  bboo  ttoo,,  ccoo  mmoojjee,,  jjeesstt  iinnnnee  ii  cciieekkaawwee,,    

ii  wwaarrttee  zzaaiinnwweessttoowwaanniiaa  ww  MMyy..  TTyyllkkoo  ttoożżssaammoośśćć  ddoojjrrzzaałłaa  ppoozzwwaallaa  jjeeddnnoocczzeeśśnniiee  bbyyćć    

ww  bblliisskkiieejj  rreellaaccjjii  ii  rroozzwwiijjaaćć  sswwoojjee  JJaa..    

Tak sformułowana tożsamość typu My, funkcjonuje wg zasad 

skonceptualizowanych.przez Jörga Willego (1996, s. 11-51). Opisuje on trzy zasady 

funkcjonowania związków małżeńskich:  

 

 

                                Ja                 My              Ty 
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 zasada odgraniczenia pary od świata zewnętrznego , jak i wobec 

siebie nawzajem. Zasada określa więc, na ile można zbliżyć się do siebie wzajemnie, 

pozostając sobą i jak mocno para powinna wyróżniać się z otoczenia, jako ktoś odrębny, 

wyjątkowy, inny. Istotne są zatem wyraźne i przepuszczalne granice inter-  

i intrapsychiczne. Willi pisze wprost, iż w związku małżonkowie muszą czuć się parą, 

mieć własną wspólną przestrzeń i czas dla siebie oraz prowadzić własne życie 

małżeńskie. Jednocześnie wewnątrz pary muszą zachować się wyraźne różnice 

respektujące odrębność jednostki, jej niepowtarzalność - tożsamość. Ta odrębność nie 

zawsze jest łatwa do przyjęcia (tamże, s. 21); 

 zasada równowagi pomiędzy progresywnymi i  regresywnymi 

zachowaniami . Oznacza to tyle, iż będąc w zdrowym związku, każdy ze 

współmałżonków ma prawo, aby w jakimś stopniu zaspokajać swoje niezaspokojone  

w przeszłości potrzeby i dostawać wsparcie od drugiego. Regresywność oznacza powrót 

do dziecinnych sposobów zachowania, a progresywność stanowi próbę przezwyciężenia 

własnej słabości (tamże). Praktycznie wygląda to tak, że raz jedno wypłakuje się  

w rękaw drugiemu, które pociesza je niczym matka lub ojciec, to znów drugie, czując się 

bezradnym, szuka pomocy u pierwszego. Ciekawe, że współczesny komunikat medialny 

do rodzin w zasadzie pozbawia je tej zasady. Przecież lansowany mit partnerstwa mówi 

tylko o dojrzałości, nie pokazuje tego przeplatania się „wzajemnego leczenia”. 

Niewątpliwie, zdrowy związek o tożsamości MY, jest doskonałą przestrzenią 

korekcyjnych doświadczeń. Warto jednak przypomnieć, iż zasada ta musi działać w dwie 

strony, tylko wtedy związek jest dojrzały; 

 zasada równej wartości współmałżonków, oznaczająca równorzędne 

poczucie własnej wartości. Warunek ten nie stoi w sprzeczności z podejmowaniem 

przez jednej z osób np. funkcji reprezentacyjnej na zewnątrz rodziny. Jeżeli układ 

umownej wyższości jednej z pozycji i niższości drugiej nie jest czymś narzuconym, lecz 

wypracowanym sposobem bycia ze sobą (wynikającym z indywidualności osób  

i podjętych przez nie ról w rodzinie), to taki układ jak najbardziej respektuje tę zasadę. 

Przytoczona zasada  niejako podważa mit partnerstwa lansowanego w masowym 

odbiorze, według którego tak rozumiany warunek równości byłby zarzewiem walki 

emancypacyjnej. Opisywana zasada jednak wyraźnie pokazuje, iż żadna z osób nie 

podlega drugiej, mimo wyższej pozycji (społecznie rozpoznawalnej) jednej z nich.  

Zasady te stanowią rodzaj prawideł rządzących skomplikowaną maszynerią, jaką 

są niewątpliwie związki małżeńskie. 

W sytuacji, gdy spotykają się osoby o tożsamości totalnej i rozproszonej, związek 

który tworzą, nie będzie mógł być intymnym w rozumieniu eriksonowskim (Erikson 

2002, s. 88-89), gdyż w opisanym przypadku dochodzi do zlania się obu tożsamości. My 

wypełnia cały świat obu osób, a zatem większość podejmowanych działań 
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pozbawionych jest oddziaływań „na zewnątrz”. 

W pierwszym etapie związku osoby takie sprawiają wrażenie „papużek-

nierozłączek”. Po kilku latach jednak okazuje się, że owo zamknięcie „na zewnątrz” 

powoduje zanik bliskości, zaciekawienia, zaangażowania. Wtedy to zwykle osoba  

z tożsamością rozproszoną,  podporządkowaną osobie totalnej, traci poczucie 

bezpieczeństwa, gdyż jest zmuszona do wzięcia wszystkich zobowiązań. Typ totalny 

czuje się znudzony, wypalony lub też całkowicie dominuje, podporządkowując partnera. 

Trzeci rodzaj związku właściwie jest jego brakiem. E. Erikson (002, s. 83) mówi 

tu o izolacji we dwoje, która jest efektem tworzenia związku przez dwie osoby o tożsa-

mości totalnej lub dwie osoby o tożsamości rozproszonej. W takiej sytuacji nie może być 

mowy o ujawnieniu się właściwości prawdziwego związku intymnego (Turner, Helms, 

1999, s. 419). To właśnie w tym przypadku dochodzi do akcentowania tylko jednego 

komponentu cechującego związki intymne, zwykle namiętności („łączy nas tylko seks”), 

lub zobowiązań („łączą nas tylko dzieci”). W wyniku niedojrzałości typu integracji 

tożsamości pojawia się silny strach i niemożność autentycznego zaangażowania. 

Poniższa tabela zestawia przytoczoną charakterystykę rodzajów związków w kontekście 

zasad funkcjonujących w nich. 

 

Tab2. Charakterystyka związku małżeńskiego w kontekście zasad 

funkcjonowania 
ZASADY  

FUNKCJONOWANIA: 
 

TYPY ZWIĄZKU WG. E. ERIKSONA 
SKRAJNA 

INTYMNOŚĆ 
INTYMNOŚĆ IZOLACJA 

zasada odgraniczenia 
pary od świata 
zewnętrznego 

granice wewnętrzne 
rozproszone, 

zewnętrzne sztywne 

granice wewnętrzne i 
zewnętrzne związku 

wyraźne i przepuszczalne 
 

granice zewnętrzne 
rozproszone, 
wewnętrzne 

sztywne 
 

zasada równowagi 
pomiędzy 

progresywnymi i 
regresywnymi 
zachowaniami 

 

zaburzenie 
równowagi 

zachowanie równowagi 
pomiędzy progresywnymi 

i regresywnymi 
zachowaniami 

przewaga procesów 
regresujących: 

roszczeniowych, 
izolacyjnych 

zasada równej 
wartości partnerów sztywność ról 

 

 zachowanie równej 
wartości 

partnerów 
 

rywalizowanie 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Erikson (,2002, s.83-89; 2004, s. 90-91); 

Willy (1996, s. s. 19 - 34) 
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4. Powiązania komponentów płciowości z tożsamością małżeńską typu My 

 

W tym kontekście warto wskazać na znaczenie obecności i nasycenia elementów 

kobiecości i męskości w związkach małżeńskich. Jeżeli bowiem rodzaj tożsamości 

psychospołecznej współmałżonków wpływa na tożsamość My całej pary, to komponenty 

tożsamościowe o charakterze płciowym muszą istotnie wpływać na rozwiązania w 

funkcjonowaniu całego małżeństwa (Smykowska, 2004, s. 83-112). Poniższa tabela nr 3 

zestawia typowe pytania dotyczące tożsamości płciowej. Odpowiedzi stanowią budulec 

dla rozwiązań podejmowanych przez małżonków w obrębie trzech zasad 

funkcjonowania związku.  

 

Tab.3. Obszary odpowiedzi na pytania tożsamościowe dotyczące płciowości  

opracowanie własne 

 

Okazuje się, zatem, że istnieją istotne różnice w sposobie funkcjonowania par 

małżeńskich w kontekście tożsamości płciowej poszczególnych małżonków. Rys. 4 obrazuje 

kontinuum tychże różnic.  

Zasady funkcjonowania związku Pytania tożsamościowe dotyczące 

płciowości 

zasada odgraniczenia pary od świata 
zewnętrznego 

 

Jakim jestem mężczyzną/kobietą? 

Jak przejawia się moja płciowość? 

zasada równowagi pomiędzy 
progresywnymi i regresywnymi 

zachowaniami 

 

Do czego mam prawo jako 

kobieta/mężczyzna w związku? 

Co mi przystoi w związku ze względu ma 

moją płeć? 

zasada równej wartości małżonków Jak postrzegam wartość swojej płci i jak 

postrzegam wartość płci przeciwnej? 

Czy różnorodność oznacza dyktat płci w 

związkach. 
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Rys.4. Tożsamość My w kontekście kobiecości i męskości -opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po jednej stronie mamy do czynienia z tożsamością małżeńską, w której zacierają 

się różnice pomiędzy obiema płciami. Obie strony funkcjonują w taki sam sposób  

w związku, wręcz pilnując poprawności nieróżnicowania się. W konsekwencji 

współmałżonkowie pozbawiają się w ten sposób istotnych treści tożsamościowych, 

które zamiast ubogacać, nie są wnoszone we wspólny obszar My. Po drugiej stronie 

znajdują się małżonkowie, którzy cały swój związek opierają na polaryzacji aspektów 

kobiecości i męskości. Wtedy rzeczywiście stają się osobami z dwóch różnych planet - co 

skrzętnie wykorzystuje popkultura. Małżeństwo takie, aby trwać, musi podkreślać 

kobiecość i męskość, które stanowią nieprzekraczalną granicę bycia i porozumienia się. 

W takim związku myślenie o swojej płci i płci współmałżonka staje się sztywne  

i stereotypowe, sama zaś tożsamość My jest areną walki o wpływy. Kobieta i mężczyzna 

stają się dla siebie rywalami, lub tworzą układy zależnościowe - podrzędności  

i dominacji.  

 I w końcu sytuacja wydająca się być optymalną. Chodzi o owo adekwatne 

nasycenie komponentami kobiecości i męskości związku małżeńskiego (Erikson, 2004). 

Adekwatne znaczy tyle, co istotnie różnicujące, ale jednocześnie scalające i dopełniające. 

Takie rozwiązanie tożsamościowe pozwala parze czerpać nieustanną inspirację w byciu 

ze sobą, korzystając z różnic płciowych, które jednak zamiast przeciwstawiania się 

sobie, stają się dopełnieniem obszaru tożsamościowo wspólnego. Tak rozmieszczone 

komponenty płciowe nieustannie podlegają przeobrażeniom ze względu na zmiany 

biologiczne samej płci w poszczególnych fazach życia małżonków, dotyczy to również 

ról społecznych podejmowanych przez kobietę i mężczyznę. Jednocześnie, ze względu 

na funkcje prokreacyjne, ta sama płciowość pozwala trwać w poczuciu jedności 

psychoseksualnej. Kobieta staje się inspiracją dla mężczyzny i odwrotnie. Tak rozumiana 

tożsamość My stanowi optymalną płaszczyznę dla przyjęcia i wychowania potomstwa. 

Płaszczyznę, w której tu i teraz łączy się z wybieganiem ku przyszłości; potrzeby 

bezpieczeństwa przeplatają się z potrzebą wyzwań i podejmowania ryzyka; chaos 

Pogłębianie 

sztywnych 

stereotypów 

przeciwstawiają

cych sobie 

płciowość  

Korzystanie z 

różnorodności 

i dopełniania 

się oby płci 

Zanikanie różnic 

pomiędzy 

obiema płciami 

w związku 



RELACJE MIĘDZYOSOBOWE. POMIĘDZY SACRUM A PROFANUM 

 

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

 
Strona 43 

zyskuje w kontekście uporządkowania. Te pozorne przeciwności, występując  

w podobnym natężeniu, są potrzebne dla zdrowego rozwoju dziecka. Taki rozwój ma 

miejsce tylko w oparciu o tożsamość męską i kobiecą tworzącą tożsamość MY.  
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PŁEĆ A RELACJE MIĘDZY MAŁŻONKAMI 

 

 

Relacje, jakie łączą ludzi, stanowią podstawę funkcjonowania społeczeństwa oraz 

nadają mu specyficzny charakter, ponieważ to ludzie tworzą kulturę w określonym 

miejscu i czasie. Relacji tych jednostka uczy się od pierwszych chwil swojego życia, 

najczęściej w rodzinie pochodzenia, gdzie kształtowane są wzory przywiązania do 

obiektów znaczących, takich jak matka i ojciec. Formowane przez lata wzory tworzą tym 

samym podstawę kontaktów społecznych z innymi ludźmi (bliższym i dalszym 

otoczeniem) oraz relacji trwających całe życie, jakimi są przyjaźń czy małżeństwo. 

Człowiek, w procesie stawania się osobą, buduje własną tożsamość właśnie w oparciu  

o kontakt i relacje z innymi ludźmi, z ważnymi dla niego jednostkami. Bez tych odniesień 

zamyka się bowiem w kręgu własnego egoizmu (Merton, 2008, s. 94-113), gdzie 

pozostaje skazany na samotność i alienację.  

 

1. DYNAMIKA RELACJI INTERPERSONALNYCH 

 

Tworzenie przez człowieka relacji i więzi z innymi ludźmi ma swoje korzenie 

ewolucyjne i jest zachowaniem instynktownym pełniącym istotną, wręcz naczelną rolę 

w przetrwaniu gatunku. Wyróżniamy wiele wzorców zachowań przywiązaniowych. 

Przykładowo, u dzieci występuje ssanie, płacz, poszukiwanie bliskości w sytuacji 

zagrożenia, symptomy stresu separacyjnego czy oznaki radości w relacji z opiekunem,  

u dorosłych są to natomiast zachowania opiekuńcze (Maccoby, 1980, s. 45-87).  

W sytuacjach stresu zostaje aktywizowany (na poziomie neuronalnym) behawioralny 

system przywiązania, który wzbudza motywację poszukiwania bliskości obiektu 

przywiązania. Natomiast w psychologii humanistycznej kwestia budowania przez 

człowieka relacji interpersonalnych jest ujmowana w sposób rozwojowy: jako czynnik 

wzrastania i kształtowania się osobowości oraz mechanizm osiągania przez jednostkę 

dojrzałości w procesie tworzenia autentycznych kontaktów z innymi ludźmi (Rogers, 

1991, s. 107-108). 

Relacje emocjonalne z bliskimi osobami są jednymi z najważniejszych 

determinatorów funkcjonowania człowieka, wpływającymi na takie sfery życia, jak 

sposób myślenia, system wartości czy styl reagowania na bodźce zewnętrzne płynące  
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z otoczenia. Decydują one o formach adaptacji do środowiska. Zwłaszcza pozytywne  

i trwałe więzi dziecka z opiekunami stanowią fundament prawidłowego rozwoju 

psychicznego i model bezpiecznego nawiązywania relacji w dorosłym życiu. Co więcej, 

rezultaty wielu amerykańskich badań  wskazują na fakt, iż ludzie rzeczywiście pragną 

rozwijać takie więzi  interpersonalne, które pozwalają im na budowanie wspólnoty i tym 

samym podwyższają poziom subiektywnie doznawanej jakości życia (za: Beal, 2005). 

Kroki, które podejmują jednostki w celu nawiązania interakcji i kształtowania powiązań 

z innymi osobami we wspólnocie – chociaż czasami postrzegane jako przedsięwzięcia o 

przemijającym charakterze – są koniecznym elementem rozwijania poczucia 

bezpieczeństwa, przynależności oraz sensu życia. 

Rodzina – jako podstawowa instytucja społeczna – tradycyjnie była miejscem,  

w którym relacje interpersonalne miały możliwość rozwijania się i dojrzewania  

w oparciu o określone wzorce indywidualne. Ponieważ jednak rodzina podlega tym 

samym nieuniknionym wpływom, co społeczeństwo, doświadcza podobnego procesu 

przemian,  zarówno pod względem intensywności występujących w niej relacji, jak i ich 

treści. W tym dynamicznym procesie zmienia się zarówno charakter, jak i siła więzi 

rodzinnych, stopniowo ulegając rozluźnieniu, a nawet rozpadowi. Najbardziej 

zagrażającymi czynnikami dla tradycyjnej rodziny okazują się wpływy kulturowe 

związane z konsumpcjonizmem i kryzysem wartości. 

Dominująca w kulturze tendencja do indywidualizmu wyniosła jednostkę na 

piedestał, wyróżniła potrzeby i interesy osoby, przesuwając tym samym na dalszy plan 

wartości związane ze wspólnotą i rodziną. W konsekwencji jednostka pozostaje 

wyalienowana i anonimowa w realizacji własnych potrzeb. Powstają nowe formy 

związków (np. konkubinaty), coraz bardziej popularne staje się funkcjonowanie bez 

stałego związku, jako tzw. singiel. Kultura konsumpcjonizmu zrelatywizowała ponadto 

dotychczasowe wartości, stawiając na pierwszym miejscu dobra materialne 

(mieszkanie, samochód, stanowisko), pomijając wartości związane z istnieniem 

drugiego człowieka (na przykład dziecka) w rodzinie. Powszechnie występujący kryzys 

gospodarczy pociągnął za sobą zagrożenie bezrobociem, utratę poczucia stabilizacji 

zatrudnienia oraz konieczność poświęcania coraz większej ilości czasu na pracę 

zawodową. W wyniku oddziaływań tych zjawisk następuje rozluźnienie więzi 

międzyludzkich, zanika bliskość i intymność w związkach. Kolejne konsekwencje 

konsumpcjonizmu to: coraz mniejsza liczba zawieranych małżeństw, wzrost ilości 

rodzin niepełnych, dysfunkcjonalnych czy „związków pustych” (Wojciszke, 2000, s. 28-

30), co przyczynia się do rozpadu więzi i rozwodów. Wśród młodzieży można coraz 

częściej obserwować zjawisko zaburzenia kształtowania więzi, które WHO w Między-

narodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 określiła jako Reaktywne Zaburzenie 

Przywiązania i Zaburzenie Selektywności Przywiązania (Pużyński, 2000). 
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Kolejnym współczesnym zjawiskiem kulturowym, kwestionującym fundamenty 

funkcjonowania więzi międzyludzkich i struktury rodzinnej jest zjawisko genderyzmu, 

będące wynikiem oddziaływań nurtów feministycznych. Propaguje ono równość 

związków lesbijskich, gejowskich, transseksualnych i biseksualnych wobec prawa w 

stosunku do heteroseksualnych związków małżeńskich. Koncepcja gender postrzega 

rodzinę przez pryzmat preferencji jednostki, jako miejsce jej samorealizacji i osiągania 

wolności, a wszelkie formy ograniczania tych dwóch sfer – zwłaszcza jeśli chodzi  

o aspekty życia seksualnego – traktuje jako krzywdzące i bezprawne. Sytuację tę  

P. Morciniec komentuje w następujący sposób: „Rodzina jest osobistym projektem 

pojedynczego człowieka, w którym zarówno płeć partnera, jak też zasady życia 

wspólnego, na przykład czasu trwania związku, są pozostawione samym 

zainteresowanym” (cyt. za: Morciniec, 2011, s. 74-75). W wyniku tych oddziaływań 

kulturowych następuje utrata poczucia tożsamości związanej z płcią biologiczną (ang. 

sex), na rzecz tożsamości związanej z płcią społeczną (ang. gender). Odbiera się tym 

samym możliwość naturalnej identyfikacji z własnym ciałem, dającej poczucie wartości 

siebie i właściwej samooceny. Tym samym mocniej proklamowane na płaszczyźnie 

dyskursu społecznego stają się wartości deklarowane jako istotne, aniżeli te wartości, 

które są rzeczywiście realizowane i na co dzień kierują ludzkim postępowaniem.  

Niedawne badania przeprowadzone przez CBOS wskazują, iż rodzina jest 

uznawana przez większość Polaków za najważniejszą wartość (88% społeczeństwa 

przedkłada życie rodzinne ponad wszystkie inne formy kontaktów interpersonalnych) 

(Boguszewski, 2008). Powstaje wobec tego pytanie, czy płeć ma istotne znaczenie dla 

kształtowania więzi intymnych, których szczególnym przykładem są więzi małżeńskie? 

 

2. PŁEĆ JAKO PODSTAWA RELACJI MAŁŻEŃSKIEJ 

 

Na wstępie należy pokreślić, że najważniejszym spoiwem więzi pomiędzy 

małżonkami jest miłość, która jest treścią relacji międzyosobowej. Niemniej jednak nie 

byłoby możliwości zaistnienia miłości, gdyby nie fakt zakochania – spostrzegania siebie 

w świetle różnic, zwłaszcza związanych z płcią i fascynacji nimi, poszukiwania bliskości  

i chęci rozwijania relacji z drugą osobą. Dlatego też motywem relacji o pierwotnym 

charakterze jest spotkanie się i zakochanie dwóch osób. Miłość ma natomiast szansę 

rozwinąć się później, jako konsekwencja tego właśnie aktu spotkania. Zarówno fakt 

płciowości, jak i fakt istnienia różnic między kobietą i mężczyzną, ma istotne znaczenie 

dla zakochania się, jak i dla całokształtu dynamicznie rozwijającej się w czasie relacji. 

Płeć, z personalistycznego punktu widzenia, jest wartością osobową (zarówno  

w aspekcie fizycznym, psychicznym czy społecznym) i właśnie jako wartość określa 

tożsamość człowieka, będącego kobietą lub mężczyzną. Jest to cecha konstytucjonalna 
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istoty ludzkiej (łac. Homo sapiens sapiens), od początku istnienia człowieka dymorfizm 

płciowy był usankcjonowany. Jednostka od momentu urodzenia podlega mechanizmom 

identyfikacji z bliskimi osobami – matką i ojcem. Warto jednak podkreślić, że 

dziewczynki podlegają stałemu wzorcowi identyfikacji z matką, chłopcy natomiast 

zmiennemu – najpierw identyfikują się z matką, a potem z ojcem (Pospiszyl, 2004, s. 20-

24). Akceptacja własnej płciowości gwarantuje z kolei wewnętrzną zgodność osoby oraz 

stanowi podstawę wszystkich relacji międzyludzkich, a zwłaszcza dojrzałych relacji 

małżeńskich.  

Współcześnie w przestrzeni kulturowej i naukowej ma miejsce dość istotny 

dialog odwołujący się do tego, czy badania i analizy dotyczące różnic płciowych w ogóle 

mają sens, wszakże dualizm biologiczny z punktu widzenia ideologii gender nie istnieje.  

Zaprzeczanie istnieniu różnic indywidualnych w obszarze płci praktycznie nie ma 

żadnego sensu. Współczesne nauki neurobiologiczne i neuropsychologiczne przynoszą 

bowiem wiele aktualnych dowodów na istnienie różnic anatomicznych (a w konse-

kwencji funkcjonalnych), występujących pomiędzy mózgiem oraz systemem nerwowym 

kobiety i mężczyzny. Wszystkie wymiary człowieka (fizyczny, psychiczny, społeczny) są 

zatem ściśle powiązane z jego płciowością. Człowiek nie jest aseksualny, choć może mieć 

różny stosunek do własnej płciowości. Warto przytoczyć opinię P. Morcińca w tej 

kwestii: „Zamiast zaprzeczania [różnicom], konieczne jest naukowo-teoretyczne i kultu-

rowe zgłębienie odmienności płciowej, ponieważ właśnie braki w tym względzie 

prowadzą do szkodliwego „matko-centryzmu” rodziny i do „odmężczyźnienia” 

mężczyzny, przy równoczesnym mnożeniu się osobowości granicznych, które cierpią na 

brak klarownej tożsamości płciowej i niezbędnej zdolności relacyjnej” (cyt. za: 

Morciniec, 2011, s. 82). Należy jednak przy tym wszystkim pamiętać, że wskazywane w 

badaniach i analizach różnice pomiędzy płciami mają charakter statystyczny, dotyczą 

porównań pomiędzy jednostkami przeciętnymi, a każdy człowiek poza „typowością” 

jednych cech posiada także cechy wyjątkowe i tylko dla niego charakterystyczne. 

Badanie różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami ma swój początek  

w odkryciach Franciszka Galtona dokonanych pod koniec XIX wieku. Od tej pory 

zidentyfikowano wiele różnic występujących pomiędzy cechami typowo kobiecymi  

i typowo męskimi, z tak charakterystycznymi różnicami w obszarze cech fizycznych, jak: 

wzrost, siła, koordynacja fizyczna, wrażliwość na ból, podatność na choroby fizyczne, 

lateralizacja mózgu (lokalizacja funkcji), podatność na choroby psychiczne, typowe 

czynniki śmiertelności dla każdej z płci. 

W sferze psychicznej odmienności między płciami przejawiają się w takich 

aspektach jak: tendencje w sposobie myślenia, zdolności przestrzenne, matematyczne 

oraz werbalne wraz ze stylami komunikowania się. Ostatecznie u obu płci nawet sfery 

motywacji pozostają odmienne, co przejawia się zakresie  samooceny (zwłaszcza  
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w okresie dojrzewania),  procesów atrybucji sukcesu czy porażki, zdolności osiągania 

sukcesu oraz możliwości rozwijania kariery zawodowej. 

Z punktu widzenia więzi, jakie tworzy człowiek, najciekawsze wydają się różnice 

w obrębie emocjonalności, która jest siłą napędową relacji międzyludzkich. Badania  

J. Spence i C. Buckner wskazały generalną różnicę pomiędzy płciami. Ujawniły 

mianowicie, iż kobiety cechuje ekspresywność rozumiana jako skłonność do utrzymania 

więzi, rozwiązywania konfliktów, wsparcia emocjonalnego, przyjacielskości, otwartości 

na innych oraz pasywności w sferze inicjatyw. Mężczyzn natomiast cechuje 

instrumentalność – związana z nastawieniem na rozwiązywanie zaistniałych 

problemów, osiąganiem wyznaczonego celu, aktywną manipulacją otoczeniem (Spence, 

Buckner, 2000, s. 44-63; Mandal, 2000, s. 143-154). W wyniku oddziaływań tych dwóch 

podstawowych tendencji u kobiet i mężczyzn można zauważyć szereg kolejnych różnic, 

które syntetycznie zostaną przedstawione w tabeli nr 1.  

 

Tabela 1a. Zestawienie różnic w cechach emocjonalnych kobiet i mężczyzn 

Kobiety Mężczyźni Autor badań 

Intensywność emocjonalna 

Większy zakres 

doznawanych emocji 

Mniejszy zakres 

doznawanych emocji 

de Oca, 2000; 

Kornaszewska-Polak, 2003 

Wysoka pobudliwość 

emocjonalna 

Względnie duże 

zrównoważenie 

emocjonalne 

Salovey, Sluyter, 1999; 

Kornaszewska-Polak, 2004 

Emocjonalność jako 

wartość autoteliczna 

Emocjonalność traktowana 

instrumentalnie 

Maruszewski, Ścigała, 1998 

Wysoka rozpoznawalność 

emocji innych osób 

Wysoka rozpoznawalność 

emocji negatywnych u 

innych mężczyzn 

Blum, 2000 

Wysoka potrzeba 

bezpieczeństwa 

Wysoka potrzeba dominacji Brody, 1999; Moir, Jessel, 

1993; Kornaszewska-Polak, 

2003 

Wyższy poziom empatii i 

wrażliwości na potrzeby 

innych 

Niższy poziom empatii Blum, 2000; Wojciszke, 

2002 
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Tabela 1b. Zestawienie różnic w cechach emocjonalnych kobiet i mężczyzn 

Ekspresja emocjonalna 

Wyższa intensywność 

wyrażanych emocji 

Wyższy poziom ukrywania, 

nieujawniania emocji 

Dimberg, Lunquist, 1990; 

Gross, John, 1998 

Wyższa ekspresja: smutku, 

wstrętu, strachu, 

zdziwienia, szczęścia, złości 

 Kring, Gordon, 1998; 

Kornaszewska-Polak, 2003 

Wyższy poziom ekspresji 

niewerbalnej 

Niższy poziom ekspresji 

niewerbalnej 

Buck, 1976 

Ujawnianie emocji w 

sytuacjach społecznych 

Ujawnianie emocji w 

sytuacjach 

instrumentalnych 

Shaffer i in., 1992 

Nieujawnianie emocji jako 

rezultat chęci nieranienia 

innych osób 

Nieujawnianie emocji jako 

element kontroli sytuacji i 

innych osób 

Mandal, 2000 

Wyrażanie emocji pozytywnych i negatywnych 

Wysokie zadowolenie z 

życia i poczucie szczęścia 

Wysoka ocena sytuacji 

życiowej 

Wood i in., 1989 

Wyższy poziom 

neurotyzmu oraz u osób 

młodych - niepokoju 

Niższy poziom neurotyzmu Barlow, 1988; King i in., 

1993 Kornaszewska-Polak, 

2003 

Wzrost lęku wraz z 

wiekiem 

Spadek lęku wraz z 

wiekiem 

King i in., 1992 

Dbanie o atrakcyjność 

fizyczną i łączenie ról 

społecznych jako przyczyna 

frustracji 

Odpowiedzialność 

finansowa za rodzinę jako 

przyczyna frustracji 

Czapczyńska, 2002; 

Parsons, 1996 

Wyrażanie niezadowolenia 

niebezpośrednio – agresja 

psychiczna i niewerbalna 

Wyrażanie niezadowolenia 

bezpośrednio – agresja 

fizyczna i psychiczna 

Hyde, 1984; Mandal, 2000; 

Onoszko, 2001 

Kornaszewska-Polak, 2012 
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Tabela 1c. Zestawienie różnic w cechach emocjonalnych kobiet i mężczyzn 

Wyrażanie emocji pozytywnych i negatywnych 

Przeżywanie 

niezadowolenia i depresji 

dwukrotnie częstsze niż u 

mężczyzn 

Rzadsze występowanie 

depresji 

Zubenko, 2003 

Stany depresyjne u 

młodych osób jako rezultat 

stresu szkolnego 

Stany depresyjne u 

dorosłych osób jako 

rezultat braku kontroli i 

władzy w sytuacjach 

zawodowych 

Pomerantz, 2001; Walinder, 

Rutz, 2001 

* Bibliografia do powyżej przedstawionych badań znajduje się u autorki artykułu.  

Dynamika różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami powoduje, że każda z płci w 

inny sposób traktuje relacje długotrwałe. Przykładem może być przyjaźń w obrębie tej 

samej płci, która w przypadku kobiet umożliwia wyrażanie siebie i otrzymywanie 

wsparcia emocjonalnego, z kolei w przypadku mężczyzn – stanowi przestrzeń do 

wzajemnego wypróbowywania się i uzyskiwania wsparcia instrumentalnego.  

W trwałych związkach kobiety przejawiają wyższy niż mężczyźni stopień ujawniania 

siebie i intymności, choć to mężczyźni intensywniej zakochują się (Maruszewski, Ścigała, 

1998, s. 89-112). Natomiast, biorąc pod uwagę czynniki zadowolenia z życia, dla kobiet 

najważniejszą rolę odgrywa satysfakcja z małżeństwa, a dla mężczyzn satysfakcja ze 

statusu bycia małżonkiem (Mills, Grasmick, 1992). 

Istotną kwestią wydaje się udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie funkcje 

spełniają różnice pomiędzy płciami (poza oczywistym faktem roli prokreacyjnej)? Ze 

społecznego punktu widzenia różnice płci wyznaczają wzorce osobowe, niezbędne do 

uformowania dojrzałej osobowości, a także kształtują role społeczne, dzięki którym 

zbudowana jest współczesna cywilizacja. Proces socjalizacji wywiera silniejszy wpływ 

na dziewczynki niż na chłopców, co u kobiet skutkuje mocniejszym przywiązaniem do 

roli matki, opiekunki, wychowawczyni, równocześnie przyczyniając się do wyższego 

poziomu konformizmu i silniejszej potrzeby szacunku oraz aprobaty społecznej. 

Socjalizacja u chłopców ukierunkowana jest natomiast na realizację roli instrumentalnej 

związanej z opieką nad rodziną w dorosłym życiu, skupioną głównie na trosce o finanse 

i zapewnienie bytu. Dalszymi konsekwencjami oddziaływań socjalizacyjnych  
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u mężczyzn są postawy cechujące się niższym niż u kobiet poziomem konformizmu, 

wyższą potrzebą osiągnięcia sukcesu, dominacji, autonomii i władzy1.  

Poza funkcjami społecznymi różnice płciowe odgrywają także rolę psycho-

logiczną. Istnienie różnic pomiędzy jednostkami gwarantuje odrębność osobową 

polegającą na tym, że każdy człowiek ma niezbywalne prawo do samostanowienia, 

wolności poznania  postępowania. Niemniej jednak odrębność taka zakłada również 

jednostkową odmienność, co może prowokować  występowanie konfliktów pomiędzy 

ludźmi. Zazwyczaj konflikt jest symptomem pokazującym, że relacje interpersonalne nie 

przebiegają prawidłowo. Dochodzi wówczas do ścierania się różnych poglądów, postaw 

i celów indywidualnych. Oczywiście,  nie istnieją takie relacje międzyludzkie, które nie 

byłyby doświadczane konfliktami i nieporozumieniami. Zderzanie się poglądów  

i potrzeb stanowi bowiem o witalności i dynamizmie oraz istotnym napięciu w tychże 

relacjach. 

Konflikty mogą występować na wielu poziomach funkcjonowania związków, 

począwszy od drobnych sporów o sprawy życia codziennego, a skończywszy na 

fundamentalnych różnicach dotyczących postaw wobec wiary, religii czy wartości.  

W związkach małżeńskich konflikty mogą dotykać tak delikatnych sfer, jak 

niezrozumienie więzi emocjonalnej, niechęć do autentycznej bliskości czy niepo-

rozumienia w kontaktach seksualnych. Kolejną sferą konfliktową jest wymiar 

poznawczy, gdzie ścierają się różnice postaw czy celów życiowych, a wyrazem tego są 

problemy w dialogu i wzajemnym komunikowaniu. Niezmiernie istotną kwestią są 

antagonizmy na płaszczyźnie ambicjonalnej, które dotyczą sukcesów w życiu 

zawodowym oraz ich konsekwencje, takie jak osiąganie wysokiego statusu społecznego 

czy materialnego. Można wymienić w tym miejscu wiele rodzajów konfliktów 

interpersonalnych prowadzących do przekonania, iż „mężczyźni są z Marsa, a kobiety  

z Wenus” (por. Gray, 1993), i tym samym kreować elementy walki pomiędzy płciami. 

Istotne jest jednak to, że problemem nie są konflikty per se, lecz sposoby ich 

rozwiązywania.  

Szczęście w związku małżeńskim jest uzależnione od specyfiki występujących  

w nim konfliktów, ich częstotliwości, zakresu i intensywności. Pary szczęśliwe 

przeżywają konflikty o wiele rzadziej, mniej intensywnie, starają się także dochodzić do 

porozumienia i pojednania, co sprzyja rozwiązywaniu sporów i ponownej integracji 

psychicznej małżonków (Ryś, 1993, s. 61). Tym samym różnice pomiędzy kobietami  

                                                 
1 Kształtowanie ról społecznych związanych z płcią nieodłącznie wiąże się z tematem stereotypów  
i stereotypizacji oraz kwestii, na ile stereotypy są krzywdzące dla charakteryzowanych osób. Stereotyp 
jest narzędziem upraszczania rzeczywistości, pomaga w radzeniu sobie w informacyjnym chaosie 
codzienności. Wobec czego stereotyp ma swój uzasadniony status. Dyskusyjne jest jednak to, w jaki 
sposób stereotypy służą każdemu z nas do interpretowania zdarzeń w otaczającej nas rzeczywistości (por. 
Aronson, Wilson, Ackert, 1997, s. 542-547). 
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i mężczyznami mogą być traktowane jako źródło komplementarności, fundament 

wzajemnego uzupełniania się równych w godności osobowej małżonków (Morciniec, 

2011, s. 83-84). Satysfakcjonujące współżycie partnerów wymaga od nich znajomości 

różnic psychologicznych, podejmowania przejrzystej komunikacji, informowania  

o własnych potrzebach czy respektowania zasad wzajemnego funkcjonowania. Szacunek 

i zgoda w związku daje małżonkom – w miarę upływu czasu – poczucie rosnącej 

harmonii, bezpieczeństwa, zaufania oraz budowania własnej wartości. W praktyce 

oznacza to gotowość do systematycznego wysiłku związanego z  pogłębianiem więzi, 

przezwyciężaniem tendencji egoistycznych i umiejętności budowania porozumienia  

w sytuacjach trudnych.  

 

3. MAŁŻEŃSKA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ W PROCESIE BUDOWANIA WIĘZI  

                 OSOBOWEJ 

  

Przekonanie o komplementarności małżonków, choć ze swej natury oczywiste, 

jest dziś – wobec wielu wyzwań rzeczywistości – bardzo trudne do spełnienia. Istota 

relacji partnerskiej pozostaje niezmienna od zarania dziejów ludzkości, jednak formy  

i jakość interakcji ulegają przemianom pod wpływem czasu. Powstaje zatem pytanie: czy 

w dobie kryzysu, gdy upada wiele cenionych wartości, także małżeństwo staje się więzią 

nietrwałą, rozerwalną, zastępowalną i mniej atrakcyjną niż inne propozycje relacji 

wysuwane przez współczesną kulturę? Istnieje wiele scenariuszy sugerujących, jak 

związek dwojga osób powinien wyglądać, co powinno pary satysfakcjonować. Niemniej 

jednak nie każda z tych możliwości skutkuje realnym szczęściem partnerów. 

Jak już wcześniej zaznaczono – jednym z najważniejszych czynników 

kształtujących relację małżeńską - jest miłość kobiety i mężczyzny. Jaką przyjmuje ona 

postać wśród współczesnej młodzieży w dobie różnorodności, poszukiwania 

bezpieczeństwa i bliskości, z jednoczesnym niewielkim własnym zaangażowaniem  

w budowanie wspólnoty? Kształtowanie prawidłowych więzi wymaga od partnerów 

zgodności osobowościowej (nazywanej także dopasowaniem charakterów), wspólnych 

celów, aktywnej postawy uczestnictwa w życiu domowym oraz przekonania o trwałości 

zobowiązań. Aby młodzi ludzie mieli szansę dojrzeć do takiej postawy, potrzebują 

dokonać wielu uzgodnień co do kształtu ich relacji, wzajemnych oczekiwań i wizji. 

Muszą także dbać na co dzień o serdeczne i życzliwe stosunki. Choć jest to zadanie 

niezwykle wygórowane, istnieją pary, które pomimo przeżywanych trudności, poważnie 

traktują swój związek. Jest on dla nich jednym z najistotniejszych elementów życia, 

przez co one same stanowią przykład dla innych małżeństw borykających się  

z problemami. 
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Młodzi ludzie rozpoczynając związek, mają zazwyczaj ukształtowaną tożsamość 

osobową. Ta jednak podlega przeobrażeniom pod wpływem oddziaływania 

współpartnera i nowych sytuacji. W bliskiej więzi osobowej następuje urzeczywistnienie 

tożsamości płciowej i seksualnej małżonków, która kształtuje nową jakość, czyli 

wspólnotowy wymiar „my”. Zbudowanie tej wspólnoty jest o tyle trudne, iż w naszej 

kulturze istnieją dwa oddzielne wzorce charakteryzujące tożsamość kobiecą i męską. 

Kobiety cechuje ja współzależne, które wyraża się w tendencji do tworzenia relacji  

i więzi. Mężczyzn z kolei cechuje ja niezależne, które przejawia się w działaniach 

zindywidualizowanych, autonomicznych oraz w podejmowaniu decyzji, inicjatyw  

i przewodzeniu innymi (Mandal, 2000, s. 68-77).  

W obliczu tych jakże różnych obrazów tożsamości u obu płci kształtowany jest 

nowy wymiar więzi, polegający bardziej na partnerstwie, niż na tradycyjnej zależności. 

Nigdy wcześniej nie przywiązywano tak dużej wagi do osobowości małżonków, jak w 

dzisiejszych czasach. Początkowe lata trwania małżeństwa wypełnia proces 

dopasowywania się partnerów (przypominający bardziej ścieranie się postaw), próby 

negocjacji i wypracowywania porozumienia odnośnie do każdego z aspektów 

wspólnego życia. Wiele dojrzałych małżeństw stwierdza, iż jest to najtrudniejszy  

z etapów budowania prawdziwej i trwałej więzi (Pilśniak, 2010, s. 12). Wymaga to dużej 

ilości czasu, poświęcenia i zaangażowania, tak, aby ta bliska relacja odpowiadała 

potrzebom całej wspólnoty, która stopniowo staje się wspólnotą rodzinną. 

Proces kształtowania więzi w małżeństwie J. Szopiński opisał na trzech 

poziomach: emocjonalnym, poznawczym i behawioralnym (Szopiński, 1981, s. 17-22). 

Początkowo intensywna więź emocjonalna (zakochanie) umożliwia partnerom osobowy 

rozwój i doświadczanie własnej wartości w perspektywie wzajemnej odmienności. 

Rosnące zrozumienie i współdziałanie na kolejnych etapach związku powoduje wzrost 

zaangażowania, wspólnego budowania celów, określania ról, nadając tym samym sens 

jednostkowej egzystencji. Niemniej jednak w tym procesie kształtowania wzajemnych 

więzi małżonkowie  muszą też znaleźć czas na odpoczynek od siebie. Chwilowe 

ograniczenie kontaktów sprzyja samoregulacji i „wentylacji” emocjonalnej. Wspólne 

życie w małżeństwie przypomina bowiem rytm bliskości i dystansu (Kępiński, 2012, 

s. 159-166),  co zakłada przeplatanie się okresów wzrastającej intymności i dystansu, 

wzmożonej aktywności oraz odpoczynku. Obie te płaszczyzny mają znaczący wpływ na 

satysfakcję w związku i są niezbędne dla zdrowych relacji osobowych.  

Wzrastająca w związku małżeńskim bliskość wzbudza pomiędzy partnerami 

intymność polegającą na dogłębnym poznaniu, coraz lepszym komunikowaniu się, 

wspieraniu w potrzebie i okazywaniu czułości partnerowi. W atmosferze miłości 

następuje otwarte ujawnianie siebie, rośnie wzajemne zaufanie, empatia, dzięki czemu 

na głębokiej płaszczyźnie osobowości dokonuje się proces dowartościowania i budo-
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wania pozytywnego obrazu siebie. Dynamika wzrastania intymności jest procesem 

powolnym i łagodnym, bowiem otwarcie na drugą osobę powoduje również 

bezbronność i ryzyko poważnego zranienia współpartnera (Ryś, 1999, s. 80). Co 

niepokojące, młode pokolenie jest dziś zdystansowane wobec bliskości, często 

nieskłonne do przeżywania intymności, ponieważ obawia się rozczarowania, nie chce 

przyjmować również kosztów tego procesu. Niemniej jednak, jak pokazują badania, pary 

o silnej więzi małżeńskiej strukturalizują swój czas poprzez intymność i w ten sposób 

osiągają szczere, głębokie, empatyczne relacje międzyosobowe (Tomkiewicz, 2007). Nie 

ma więc innej drogi zbudowania satysfakcjonującego związku, jak podjęcie ryzyka 

ujawnienia siebie. 

Bliskość emocjonalna oraz silne więzi pomiędzy małżonkami okazują się silnymi 

korelatami szczęścia, dobrostanu psychicznego oraz zdrowia fizycznego, w odróżnieniu 

od braku takich więzi u osób żyjących samotnie lub takich, które nigdy nie zawarły 

małżeństwa, są owdowiałe, rozwiedzione lub pozostające w separacji (Argyle, 2008,  

s. 179). W polskich badaniach D. Krok i M. Murlowska (2011) udowodnili 

dwukierunkową zależność między następującymi czynnikami: małżeństwo wpływało na 

poziom dobrostanu i jednocześnie dobrostan determinował nawiązywanie i podtrzy-

mywanie bliskich więzi. Jednocześnie można stwierdzić występowanie związków innych 

niż wcześniej przedstawione. Wśród osób dorosłych, przejawiających pozabezpieczane 

style przywiązania (ang. unsecure attachment) w relacjach interpersonalnych 

stwierdzono zachowania wskazujące na społeczne niedostosowanie, częste 

występowanie uzależnień oraz poważne braki w satysfakcji z życia (Zeanah, 1996). 

Osoby o pozabezpiecznym stylu przywiązania nierzadko doświadczały w dzieciństwie 

przemocy fizycznej i psychicznej, przez co nauczyły się reagować nieufnością, 

obojętnością, przejawiać skłonności do społecznego wycofywania się lub też relacji 

zależności. Dezadaptacyjny styl przywiązania w subiektywnym przekonaniu redukuje 

jednostkową wrażliwość na zranienia, co prowadzi do nieefektywnych stylów radzenia 

sobie ze stresem. Ostatecznie większość takich osób nie potrafi ukształtować 

prawidłowych więzi na przestrzeni życia, jest także narażona na powstawanie zaburzeń 

psychicznych i osobowości oraz chorób psychosomatycznych (Meyer, Pilkonis, Beevers, 

2004). 

Dojrzała społecznie osoba dla prawidłowego rozwoju struktury osobowości 

potrzebuje nie tylko procesu budowania relacji z różnymi ludźmi, ale musi wykształcić 

w sobie zdolność do głębokich więzi przyjaźni i miłości z współmałżonkiem. Aby móc to 

osiągnąć, potrzebna jest umiejętność współpracy z drugim człowiekiem. Sytuacja, gdy 

skutki postępowania jednej osoby uzależnione są od działań tej drugiej, implikuje 

bowiem specyficzny stan współzależności. Nie przekreśla on oczywiście prawa do 

autonomii, lecz sprawia, że powodowany wolną wolą partner decyduje się na 
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ofiarowanie siebie, swojego czasu, swych kompetencji. Taka postawa dojrzałości 

osobowej w małżeństwie wzmacnia wzajemny szacunek i zrozumienie dla odmienności 

przekonań czy sposobów postępowania. To właśnie różnice występujące pomiędzy 

małżonkami stanowią fundament do stworzenia nowej jakości, jaką jest wspólnotowe 

„my”. We wspólnocie tworzone są – na bazie indywidualnych przekonań każdego  

z partnerów – wspólne wizje przyszłości, cele, system wartości, nowe rozwiązania  

i lepsze alternatywy. To dzięki różnicy i odmienności kształtuje się nowy wymiar - jak 

podkreśla S. Covey (2003, s. 342-384) - trzecie wyjście czy mechanizm łączenia zwany 

synergią.  

Komplementarność małżonków prowadzi więc do dobrowolnej współzależności 

opartej na wzajemnej akceptacji i zaufaniu, gdzie różnica poglądów nie stanowi już 

przedmiotu sporu, lecz motyw zrozumienia drugiego człowieka. Wysoki poziom 

samoświadomości, wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa i postawa pokory umożliwiają 

osobie uzmysłowienie własnych mocnych i słabych stron, często konsekwencją tych 

drugich jest poszukiwanie u współpartnera czegoś, co je zrekompensuje. Właśnie tu 

zachodzi komplementarność, czyli wzajemne uzupełnianie się, gdy słabości jednej osoby 

tracą na znaczeniu w obliczu zalet drugiej i odwrotnie. Fakt ten umożliwia 

przekraczanie niewidzialnych barier dzielących od siebie małżonków, co wywołuje w 

konsekwencji głębokie poczucie więzi, chęć dobrowolnego ofiarowania siebie i Ponta-

niczną radość z zaistnienia wspólnoty. Doświadczane są emocje, których małżonkowie 

zawsze pragnęli, ale które również obciążone były wcześniej dużym ładunkiem lęku. 

 

*** 

 

Podsumowując należy stwierdzić, iż zagadnienie płci i płciowości ma 

niezbywalne znaczenie w procesie kształtowania relacji pomiędzy małżonkami. Różnice 

występujące pomiędzy kobietami i mężczyznami stanowią istotę życia małżeńskiego, 

mogą być powodem zarówno konfliktów i nieporozumień, jak i źródłem ważnego  

napięcia emocjonalnego prowadzącego do pojednania. To, jaki kierunek przyjmie 

interpretacja przez małżonków występujących różnic zależy od tego, na ile dbają oni  

o swój związek, jak mocno są w niego zaangażowani emocjonalnie i poznawczo. 

Przedstawione argumenty pokazują, że relacje małżeńskie stanowią cenne źródło 

pozytywnych odniesień, a także znajdują swoje konsekwencje w ogólnym poziomie 

zadowolenia z życia. Satysfakcja jest osiągana zwłaszcza w tych związkach, w których 

małżonkowie troszczą się o łączącą ich więź w sposób specyficzny dla każdej z płci 

(mogą być to kwiaty na czystym stole, czy zmienione w aucie koła). Więź zaniedbana nie 

pozostaje w niezmienionym stanie w trakcie upływu czasu, lecz podlega degradacji, 



RELACJE MIĘDZYOSOBOWE. POMIĘDZY SACRUM A PROFANUM 

 

 ISSN 2082-7067 3(15)2013 KWARTALNIK NAUKOWY  

dewaluując tym samym także jednostkowy rozwój partnerów i ich możliwości 

samorealizacji.  

Ostatecznym wnioskiem jest na pozór oczywisty fakt, iż kwestia odmienności  

w relacjach małżeńskich służy realizacji określonych celów. Różnice pomiędzy małżon-

kami mogą przyczyniać się do tworzenia wspólnoty na zasadzie współzależności, 

również seksualnej. Biologiczne siły twórcze w małżeństwie stanowią doskonałą 

metaforę dla wielu innych celów i zadań, jakie powstają w miarę upływającego czasu  

w oparciu o trwałe więzi interpersonalne. U młodych ludzi zawierających związki 

małżeńskie, motywy niedojrzałe przeplatają się z motywami dojrzałymi, zakochanie 

i fascynacja drugą osobą muszą wystarczyć jako mechanizm napędowy na długie lata. 

Należy mieć jednak nadzieję, że owocem tych związków będą na tyle zdrowe i empa-

tyczne więzi, iż znajdzie się w nich miejsce na pojawienie się nowego życia. 
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BUDOWANIE WIĘZI MAŁŻEŃSKIEJ 

 

Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, otwarty na przyjęcie i wycho-

wanie dzieci, ma podstawowe znaczenie zarówno dla konkretnej osoby, jak i całego 

społeczeństwa. To ono stanowi jedną, i to najpowszechniejszą, z dróg realizacji 

ludzkiego powołania. W nim i poprzez nie małżonkowie mogą „zrealizować swoje 

oczekiwania, zaspokoić potrzeby, a także wyzwolić się z egoizmu i ubogacić swoją 

osobowość, otwierając się w pełni na potrzeby drugiego człowieka” (Jankowska, 2004,  

s. 83).  Małżeństwo jest fundamentem dla rodziny stanowiącej pierwsze i podstawowe 

miejsce rozwoju i uspołecznienia dziecka (Rembowski, 1972, s. 13). Dzięki 

podejmowanej przez małżonków funkcji prokreacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej 

społeczeństwo pozyskuje nowych, uformowanych członków. Właściwe relacje 

małżeńskie, rozumiane jako „system powiązań i oddziaływań (…) dający świadomość 

wzajemnej łączności” (Ryś, 2004, s. 122) są potrzebą życiową stanowiących je 

małżonków. Są też wyrazem ich odpowiedzialności w urzeczywistnianiu podjętego 

powołania i stanowią warunek prawidłowego rozwoju ich potomstwa. Kształtowanie 

więzi małżeńskich to ważne zadanie obojga małżonków. Z tej racji, pożyteczne jest 

pozyskanie i zinterioryzowanie wiadomości o budowaniu relacji małżeńskich oraz 

podjęcie konkretnych działań w tym kierunku. Działania oparte na autentycznej wiedzy 

- pozyskanej w osobistym kontakcie lub z publikacji osób o dużym doświadczeniu 

zawodowym: psychologów, terapeutów i doradców życia rodzinnego - mają większą 

szansę skuteczności. Dojrzała osobowość małżonków i stopień ich zaangażowania w 

budowanie więzi warunkują powodzenie małżeństwa (Braun-Gałkowska, 1980). 

Zaangażowanie to powinno uwzględnić poznanie elementów więzi małżeńskiej, troskę  

o rozwój zdolności do miłości, umiejętny sposób jej wyrażania, a także otwarcie się na 

profesjonalne wskazówki dla małżonków mające sprzyjać budowaniu ich relacji oraz 

stosowanie ich w życiu.  

 

1. Elementy więzi małżeńskiej 

 

Prawidłowa osobowa więź małżeńska i rodzinna  przepełniona jest „miłością, 

zaufaniem, troską, odpowiedzialnością, postawami dawania i wzajemnej otwartości”, 

wymaga „zrozumienia i szczerości”, cechują ją „bliskość, serdeczność, bezpośredniość 
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i intymność, prowadzące do wewnętrznej spójności rodzinnej, wzajemnej pomocy  

i współpracy. Serdeczna czułość i życzliwość wyrażana w gestach, słowach i postawach 

rodzi w rodzinnej wspólnocie poczucie bezpieczeństwa i pragnienie bycia razem” (Ryś, 

2004, s. 122). Więź małżeńska ulega dynamicznym zmianom, a jej rozwój zależy od 

zaangażowania i podejmowanych starań małżonków. Przyjęcie trzech wyzwań: poznać, 

kochać, służyć stanowi właściwy fundament budowy więzi. Opiera się ona bowiem  

i wyraża poprzez współrozumienie, współodczuwanie i współdziałanie małżonków 

(Szopiński, 1980, 1980a). Zarówno mąż, jak i żona podejmuje się trójstopniowego 

zadania, którego celem jest: nieustannie poznawać co dla osoby kochanej jest dobre, 

stale pragnąć tego dobra i starać się je urzeczywistniać. 

Najważniejszą i najgłębszą z międzyludzkich więzi jest miłość. To ona umożliwia 

pełne spotkanie z drugim człowiekiem, angażuje sferę poznawczą, emocjonalną i działa-

niową. Jest pozytywnym odniesieniem człowieka do człowieka. Pragnie dobra drugiego  

i troszczy się o to, by kochany człowiek to dobro otrzymywał. „Jest pragnieniem 

afirmacji istnienia kochanej osoby i jej rozwoju” (Jankowska, 2004, s. 19). Wyraża się  

w poszanowaniu osoby we wszystkich jej wymiarach: cielesnym, psychicznym, 

duchowym i społecznym.  

Miłości współtowarzyszy odpowiedzialność za własne czyny, za autentyczne 

dobro osoby kochanej i dobro wspólnej relacji (Ostrowska, 2004, s. 21). Osoby kochające 

są również odpowiedzialne za rozwój miłości, bowiem miłość jest rzeczywistością 

dynamiczną, która może i powinna się rozwijać. Krystyna Ostrowska (2012) pisze, że 

„Miłość dojrzałą, jak dojrzałość w ogóle, trzeba rozwijać, kształtować, stwarzać 

odpowiednie warunki, praktykować” (tamże).  Egoista dąży do zaspokojenia własnych 

potrzeb i chce dobra dla siebie. Człowiek odczuwający i wyrażający miłość wobec 

drugiej osoby wiąże swe odniesienia z altruizmem, pragnieniem dobra dla niej i z by-

ciem darem. Taką więź kobieta i mężczyzna ślubują sobie nawzajem podczas ceremonii 

zaślubin tworzącej z nich szczególną komunię osób. Początkiem tej więzi, którą Marek 

Dziewiecki nazywa najsilniejszą i najpiękniejszą więzią, jaka jest osiągalna między 

mężczyzną i kobietą jest „podjęcie decyzji na całe życie. Bez takiej decyzji małżeństwo 

nie zaistnieje” (tamże, s. 25).   

W Liście do Rodzin Jan Paweł II (1994, nr 10) podkreśla, że „Słowa przysięgi 

małżeńskiej orzekają o tym, co stanowi wspólne dobro – naprzód małżeństwa,  

a następnie rodziny. Dobrem wspólnym małżonków jest miłość, wierność i uczciwość 

małżeńska oraz trwałość ich związku ‘aż do śmierci’. To dobro obojga jest równocześnie 

dobrem każdego z nich. Ma z kolei stać się dobrem ich dzieci”.   

Ślubowana miłość jest miłością na wzór Jezusa, czyli „na zawsze i nad życie” 

(Dziewiecki, 2012, s. 24-25). Ta miłość jest ofiarna, bezwarunkowa, czuła, mądra, 

wyrażająca się na różne sposoby dostosowane do sytuacji i potrzeb drugiej osoby. 
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„Małżonkowie ślubują sobie to, że w każdej sytuacji będą się wspierać i sobie pomagać”, 

że będą sobie przebaczać i prosić o przebaczenie, będą nieustannie komunikować sobie 

miłość, pracować nad sobą, rozwijać się i dorastać do świętości, będą każdego dnia 

kochać współmałżonka coraz bardziej i z coraz większą wdzięcznością i czułością 

przyjmować miłość, a ich więź będzie tak intymna i ufna, że szczytowym znakiem jej 

będzie jedność ciał związana z komplementarnością, szacunkiem dla niepowtarzalnej 

wrażliwości i specyficznych potrzeb związanych z płcią (tamże, s. 27-28). Ta jedyna  

w swoim rodzaju, najbardziej angażująca człowieka w aspekcie cielesnym, psychicznym 

i duchowym miłość małżonków będzie przekazywać życie.  

Miłość małżeńska jest nierozerwalnie związana z wiernością, która dotyczy nie 

tylko aspektu cielesnego, ale także uczuciowego i odniesień społecznych. Małżonkowie 

mają świadomość tego, że ich relacja jest jedyna w swoim rodzaju, że ma pierwszeństwo 

wśród innych relacji międzyludzkich, że musi ją cechować lojalność. Małżeństwo jest 

bowiem wspólnotą, o którą oboje małżonkowie powinni dbać z wyjątkową starannością. 

Z tej racji w odniesieniu do wszystkich działań męża i żony przydatna jest refleksja, czy  

i na ile dane postępowanie służy dobru wspólnoty małżeńskiej.  Wierna miłość 

małżeńska oznacza stawanie po tej samej stronie i wspieranie siebie nawzajem  

w różnych problemach i konfliktach ze światem zewnętrznym. Małżonkowie wykluczają 

nie tylko zdrady seksualne, ale także emocjonalne. Intymna bliskość wyrażana w formie 

gestów, zwierzeń, pieszczotliwych słów i wyznań jest bowiem zarezerwowana 

wyłącznie dla nich samych. Małżonkowie zachowują wierność w każdej sytuacji i we 

wszystkich wymiarach, takich jak: myślenie, przeżywanie, hierarchia wartości, normy 

moralne, wspólny styl życia. Dla wiernych sobie małżonków bycie przy małżonku jest 

„zdecydowanie ważniejsze niż praca zawodowa, niż bycie przy rodzicach, a tym bardziej 

niż własne hobby, przyzwyczajenia czy kontakty koleżeńskie” (tamże, s. 29). 

Autentyczna więź małżeńska wymaga uczciwości w każdej sprawie. Oznacza ona 

szczerość, otwartość, jawność, działanie bez podstępów, mówienie sobie prawdy, 

dzielenie radości i smutków, myśli i zdarzeń, przejrzystość w postępowaniu i wyrażaniu 

siebie, wzajemne zaufanie. Zachowaniu uczciwości względem siebie nawzajem pomaga 

wzajemna pomoc w poznawaniu i rozumieniu swego myślenia, odczuwania, motywów 

postępowania. Pomocną jest także stała troska o to, by nie ranić najbliższej osoby. Ma to 

znaczenie tym wyraźniejsze, że znajomość wzajemnych słabości i tak zwanych „czułych 

punktów” mogłaby sprawić, że ranienie byłoby szczególnie dotkliwe. Poza tym, krzywda 

doznana od osoby najbliższej, od której można spodziewać się samego dobra odbierana 

jest jako wyjątkowo niesprawiedliwa, bolesna i przykra. Człowiek uczciwy nie kłamie  

i nie manipuluje drugim. Będąc w małżeństwie dba o dobro wspólne, bez egocentrycznej 

koncentracji i zabiegania jedynie o własne korzyści. Uczciwość obliguje do tego, by nie 

ukrywać przed sobą ważnych spraw i o tym, co istotne dla życia małżeńskiego 



RELACJE MIĘDZYOSOBOWE. POMIĘDZY SACRUM A PROFANUM 

 

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

 
Strona 61 

decydować wspólnie. Trosce o więź małżeńską sprzyjają rozmowy, dzielenie się 

radościami i smutkami, wspólne rozstrzyganie problemów, wspólne planowanie czasu 

wolnego. W sytuacjach konfliktowych uczciwe jest to, by nie przerzucać winy na 

małżonka, ale podejmować obopólne staranie o dojście do konsensusu. Istotne 

znaczenie dla wzajemnej jedności ma gotowość małżonków do przebaczania sobie 

nawzajem i niechowanie urazy. Przestrzeganie zasad rozwiązywania konfliktów, 

respektowanie zalecenia „niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce” (Ef 4, 26) 

oczyszcza wzajemne relacje i chroni przed burzącym wzajemną więź nawarstwianiem 

się spraw spornych. Uczciwość zakłada także szczerość rozmów o sprawach intymnych, 

o swych oczekiwaniach i potrzebach, tym co niesie radość i tym, co jest odbierana jako 

przykre. „Małżonkowie nie powinni mieć podwójnego życia, ukrytych źródeł dochodu 

czy kontaktów z osobami, o których nie wie współmałżonek” (Dziewiecki, 2012, s. 30). 

Nieodwołalność miłości małżeńskiej podkreślają słowa przysięgi „… oraz, że cię 

nie opuszczę aż do śmierci” (Obrzędy, 2006, s. 31). Małżeński węzeł łączy ludzi na 

zawsze, zobowiązując do miłości w dobrej i złej doli, do bycia razem nie tylko w 

chwilach radości, ale także trudu i smutku, gdy szczególnie potrzebna jest pomoc, 

wsparcie i pociecha. Słowa „nie opuszczę” oznaczają nie tylko wykluczenie rozwodu, ale 

także dłuższego rozdzielenia spowodowanego przez wyjazdy, zaangażowanie w pracę, 

czy emocjonalne odsunięcie się od współmałżonka. „Miłość małżeńska - jak pisze teolog 

i psycholog ks. Marek Dziewiecki – to nie tylko zobowiązanie do tego, by już na zawsze 

być z tą drugą osobą, ale także do tego, by kochać ją coraz bardziej, gdyż tylko wtedy 

wspólne życie będzie coraz większym świętem, a nie ciężarem.” (Dziewiecki, 2012,  

s. 31).  

2. Troska o rozwój zdolności do miłości 

 

Realizacja wskazania, by kochać coraz bardziej jest możliwa dzięki temu, że 

zdolność do miłości podlega rozwojowi. Z tej racji warto uświadamiać osobom 

zawierającym małżeństwo, że zawarcie ślubu nie jest kresem dążeń, ale początkiem 

odpowiedzialnej troski o miłość małżeńską będącej fundamentem i spoiwem zawartej 

wspólnoty. Rozwój miłości nie następuje samoczynnie lecz wymaga nieustannego 

zaangażowania obojga małżonków (Braun-Gałkowska, 1980; por. także: Braun-

Gałkowska, 1994, s. 102-108; Dudziak, 2002, s. 25-30). Pomocą w tym rozwoju może być 

wiedza o etapach, na jakich on się dokonuje. Pierwszym z nich jest bliskość. Jej potrzeba 

ujawnia się już u małego dziecka i nie ustaje do końca życia człowieka. Niemowlę 

pozbawione bliskości kochających i troszczących się o nie osób nie jest w stanie 

samodzielnie żyć.  Starszy, umierający człowiek, któremu żadne środki medyczne nie są 

w stanie pomóc potrzebuje obecności kochających osób. Ich bliskość i dotyk dłoni 

pomaga w niełatwej chwili odchodzenia z tego świata.  Wyłączność, kształtująca się  
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u dziecka w wieku przedszkolnym, stanowi podstawę dla przyszłej wierności  

w małżeństwie. Prawidłowo ukształtowana wyłączność chroni zarówno przed 

zazdrością patologiczną, jak i zdradami i rozpadem związku. Empatia, ujawniająca się 

jako trwała zdolność w okresie adolescencji, także osobom dorosłym pozwala wczuwać 

się w potrzeby i troski drugiego człowieka. Działanie dla dobra osoby kochanej, którego 

należy oczekiwać od dojrzałych ludzi dorosłych, pozwala zaradzić dostrzeżonym 

potrzebom, spieszyć z konkretną pomocą, obdarowywać.  

Małżeńska troska o bliskość wiąże się z dbałością o czas przeżywany wspólnie,  

z troską o czułość, jako ważny sposób wyrażania miłości, z pielęgnowaniem współżycia 

seksualnego. Intymne gesty i słowa małżonków, zgodnie z zasadą wierności i wyłącz-

ności zarezerwowane są dla nich samych. Empatia pomaga małżonkom zrealizować 

wezwanie, do tego by mieć przed oczyma nie tylko własne sprawy, ale też i drugich, 

wśród których mąż i żona zajmują uprzywilejowane miejsce. Konkretny czyn, będący 

następstwem współodczuwania stanowi kolejny krok urzeczywistniania miłości nie 

zatrzymującej się tylko na słowach pociechy, ale wyrażającej się w konkretnej służbie 

dla współmałżonka. Mimo nierzadkiej awersji do określeń „służyć”, „służba”, „bycie 

sługą”, prawdziwa miłość nie może obyć się bez wzajemnej postawy służebnej 

(Guzewicz, 2006). Miłość nie jest bowiem uzyskiwaniem własnej satysfakcji przy użyciu 

kogoś jako dobra dla siebie, ale jest rzeczywistą troską i staraniem o czyjeś dobro 

(Wojtyła, 1982). 

Dojrzała miłość małżeńska nie może zatrzymać się na którymś z etapów 

zdolności do miłości. Nie może też, dotarłszy do etapu konkretnych czynów dla dobra 

drugiego człowieka, pomijać osiągnięcia typowe dla wcześniejszych etapów swojego 

rozwoju. Niedojrzałością byłoby poprzestać na wczuwaniu się w kogoś drugiego  

i współczuciu mu (np. że jest zmarznięty i głodny), a po rozpoznaniu jego problemu nie 

pospieszyć z konkretnym, pomocnym czynem (jakim mogłoby być podanie gorącej 

zupy). Błędem byłoby również podjąć konkretny czyn bez empatii, na przykład 

obdarowując kogoś prezentem całkowicie niezgodnym z jego potrzebami, 

oczekiwaniami i pragnieniami. Dojrzała miłość to bliskość, wyłączność, wczuwanie się 

we wzajemne potrzeby, działanie i współdziałanie dla wspólnego dobra.  

Przypomnienie etapów zdolności do miłości wiąże się z zaakcentowaniem 

osobistej odpowiedzialności za ten rozwój. Nie byłaby dojrzałą do małżeństwa osoba, 

która zatrzymawszy się na etapie małego dziecka jedynie żąda rozmaitych przejawów 

miłości od współmałżonka i świetnie czuje się w roli biorcy nie podejmując wzajemnego 

obdarowywania. Niedojrzałość do wyrażania miłości małżeńskiej ujawnia również 

osoba wykluczająca wierność i nierozerwalność małżeństwa. Osobą uczuciowo 

niedojrzałą jest także ta, która poprzez nadmiar przywiązania do osoby kochanej 

zatruwa jej życie poprzez swoją zazdrość patologiczną. Niedojrzałością jest wspomniane 
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wcześniej poprzestanie na empatycznym wczuwaniu się w czyjeś sprawy, bez udzielenie 

konkretnej pomocy, podobnie jak podejmowanie prób pomagania bez wczucia się  

w czyjeś rzeczywiste potrzeby. Znajomość elementów składających się na ludzką 

zdolność do miłości może przyczynić się do większej troski o jej rozwój i do starania  

o jej stałe i dojrzałe wyrażanie. Znając etapy tego rozwoju można określić czy dana 

osoba nie zatrzymała się na którymś z nich, to znaczy czy będąc człowiekiem dorosłym 

nie jest pod względem zdolności do miłości na etapie niemowlęcia, przedszkolaka, czy 

nastolatka. Dopuszczalność zawarcia małżeństwa od ukończenia określonego wieku 

wskazuje na potrzebę osiągnięcia dojrzałości. Ta dojrzałość w sensie psychologicznym 

to zdolność wyrażania miłości w sposób dojrzały.  

 

3. Sposoby wyrażania miłości 

 

Doradca życia rodzinnego, terapeuta i autor poczytnych książek Gary Chapman, 

podczas swej wieloletniej pracy z małżeństwami zauważył, że odczuwana miłość do 

męża lub żony nie jest równoznaczna z tym, że współmałżonek faktycznie czuje się 

kochany (Chapman, 2004). Sytuacja, w której jedno ze współmałżonków na pytanie: „czy 

kochasz swego męża/żonę?” odpowiada „tak”, a drugie w tym samym czasie twierdzi, że 

„nie czuje się kochane” świadczy o rozbieżności języków miłości, jakimi oboje się 

posługują. Chęć bycia zrozumianym wymaga mówienia przez nadawcę w języku znanym 

odbiorcy.  

Autor publikacji Sztuka wyrażania miłości w małżeństwie scharakteryzował pięć 

sposobów komunikowania miłości drugiej osobie. Każdy człowiek we właściwy dla 

siebie sposób hierarchizuje owe języki miłości, stawiając na pierwszym miejscu ten, 

który jest mu najbliższy i najbardziej oczekiwany. Żeby więc ktoś rzeczywiście czuł się 

kochany, należy wyrażać mu miłość przede wszystkim w tym języku, który w jego 

hierarchii jest pierwszy. Dla właściwego wyrażania miłości konieczne jest poznanie 

przez męża, który z języków miłości jego żona stawia na pierwszym miejscu i odwrotnie 

poznanie przez żonę, który język miłości jest najważniejszy dla jej męża. Zdarza się, że 

oboje małżonkowie preferują ten sam sposób wyrażania miłości. Wówczas łatwiej  

o zrozumiałe i satysfakcjonujące komunikaty, łatwiej o wzajemne porozumienie. Łatwo 

bowiem obdarowywać kochanego człowieka tym, co sami uznajemy za wartościowe, 

cenne, uszczęśliwiające. Kiedy jednak pierwsze miejsce u męża zajmuje inny język 

miłości niż u żony, wskazane jest rozpoznanie tej różnicy, bowiem to, co dla jednej osoby 

jest najmilsze, dla drugiej nie będzie aż tak miłe i ważne. Pragnąc, by współmałżonek 

czuł się kochany należy troszczyć się o to, by wyrażać mu miłość w najbardziej 

zrozumiałym dla niego języku. Autentyczna miłość uzdalnia do poznania potrzeb osoby 



RELACJE MIĘDZYOSOBOWE. POMIĘDZY SACRUM A PROFANUM 

 

 ISSN 2082-7067 3(15)2013 KWARTALNIK NAUKOWY  

kochanej, wzmacnia gotowość do ich spełniania i dodaje sił do podejmowania 

odpowiedzialnej troski i urzeczywistniania właściwie rozpoznanych oczekiwań. 

Wśród języków, czyli sposobów wyrażania miłości Gary Chapman wymienia: 

dotyk, słowo, czas, pomoc i prezent (tamże). Są osoby, które czują się kochane, gdy je 

ktoś obejmie, przytuli, pogłaszcze, uściska, pocałuje. Potrzebują więc fizycznego dotyku. 

W tym pragnieniu nie chodzi jedynie o szczytowy znak miłości małżeńskiej, jakim jest 

kontakt seksualny, ale wiele znaków fizycznie wyrażanej czułości w ciągu całego dnia.  

Dla innych ludzi ważniejszymi od czułych gestów są słowa. Do szczególnie miłych 

i oczekiwanych należą: wyznania miłości, zdrobnienie imienia, wyrazy uznania i podzi-

wu, pochwały. Takie, pełne serdeczności  i emocjonalnego ciepła słowa są upragnione  

i chętnie słuchane. Osoba, która spośród języków miłości na pierwszym miejscu stawia 

słowo, pragnie by pełne czułości wypowiedzi powtarzane były jak najczęściej. Kiedy nie 

słyszy ich wiele razy w ciągu dnia, nie czuje się kochana.  

Inni ludzie czują się kochani wtedy, gdy bliska osoba po prostu z nimi jest. 

Nieważne, czy czas będzie wypełniać wspólna praca, czy wypoczynek, istotne jest by 

razem być. Osoby, które najbardziej potrzebują obecności kochanego człowieka źle się 

czują, gdy rozdzielają je wyjazdy czy długotrwałe czynności wykonywane osobno. Aby 

wyrazić miłość tym osobom należy dbać o wspólny czas. 

Osoby, dla których pierwszym językiem miłości jest pomoc, szczególnie doceniają 

to, gdy ktoś zrobi dla nich coś dobrego: dokona napraw, przygotuje smaczne danie, 

przyniesie ciężkie zakupy, nastawi pranie. Osoby te czują się kochane, gdy ktoś się o nie 

troszczy, gdy miłość jest wyrażana poprzez konkretne czyny. Oczekują gotowości do 

podejmowania służby. 

Ci, którzy miłość wiążą z obdarowywaniem czują się kochani otrzymując od 

najbliższej osoby rozmaite prezenty. Ich ofiarowywanie nie powinno ograniczać się do 

szczególnych okazji, takich jak imieniny, urodziny, rocznica ślubu, święta. Cenne są 

zwłaszcza prezenty dawane bez okazji. Nie muszą to być rzeczy drogie, najważniejsza 

jest pamięć o osobie kochanej wyrażana nawet przez drobny dar: kwiatki, czekoladki, 

serduszko z piernika, list napisany na jesiennym liściu, pamiątkowy kamyk znad morza.  

Zdarzają się sytuacje, gdy konkretna osoba wiele starań wkłada w rozmaite prace 

domowe: gotowanie, sprzątanie, naprawy, remonty, a wszystko po to, by poprzez troskę 

wyrazić miłość współmałżonkowi. Jeżeli jednak, głównym językiem miłości męża/żony 

nie jest pomoc, lecz na przykład słowo lub dotyk, to mimo podejmowanego trudu, 

najbliższa osoba nie będzie czuła się kochana. Gdy dla innej osoby, pierwsze miejsce 

wśród języków miłości zajmuje pomoc, to czułe gesty i słowa nie wystarczą by czuła się 

kochana, a zaniedbania w dziedzinie prac domowych będą ten stan pogłębiać.  

Wyrażanie miłości poprzez konkretne działanie wymaga uprzedniego poznania siebie 
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nawzajem i współodczuwania. Takie pojmowanie i urzeczywistnianie miłości może 

zaowocować powodzeniem małżeństwa.  

 

4. Propozycje dla małżonków  

 

Zawarcie związku małżeńskiego implikuje podejmowanie określonych zadań 

rozwojowych i transformacji trwających do końca małżeństwa (Plopa, 2006, s. 51). 

Sukces osiągany  w małżeństwie określany jest na podstawie różnorodnych kryteriów. 

Jednym z nich jest zadowolenie z małżeństwa wiążące się z „harmonią i szczęściem 

określonej pary” (Celmer, 1992, s. 159). Kolejnym jest przystosowanie męża i żony, ich 

zgodność, przyjaźń, partnerstwo. Duże znaczenie ma również komplementarność, 

wzajemne uzupełnianie się i małżeńska integracja. Osiągnięcie małżeńskiego 

porozumienia ma miejsce wtedy gdy małżonkowie wzajemnie oddziałują na siebie, 

utrzymują ze sobą żywy kontakt, współdziałają, wspierają się, dopingują do rozwoju. Ich 

zgodność dotyczy takich spraw, jak: religia, hierarchia wartości, okazywanie uczuć, 

współżycie seksualne, sposób bycia, zarządzanie finansami, odniesienie do przyjaciół 

(tamże, s. 160).  

Fundamentem prawidłowego funkcjonowania w małżeństwie i małżeńskiego 

szczęścia jest miłość. Jak pisze J. Rostowski „to właśnie miłość w głównej mierze nie 

tylko decyduje o doborze partnerów do małżeństwa i fakcie zawarcia przez nich 

małżeństwa, ale również stwarza właściwy, a zarazem niezbędny klimat do przyjęcia 

przez małżonków własnego przeznaczenia, jakim jest ich małżeństwo; utworzenia  

w związku z tym odpowiedniej hierarchii wartości, postaw, ról, celów, zadań, która to 

hierarchia może gwarantować pomyślną realizację w przyszłości tego własnego 

przeznaczenia. Miłość sprawia również i to, że współcześnie małżonkowie są o wiele 

bardziej dla siebie obecni, otwarci, zorientowani przede wszystkim na siebie oraz 

bardziej ufający sobie, a także polegający wzajemnie na sobie” (Rostowski, 1978, s. 11).   

Budowanie więzi małżeńskich rozpoczyna się od formacji samego siebie, ta zaś 

powinna mieć miejsce na wiele lat przed zawarciem małżeństwa. W formacji tej istotne 

jest poznawanie norm i wartości oraz zasad regulujących odniesienia międzyludzkie. 

Kształtowanie siebie to odchodzenie od dziecięcego egocentryzmu i ukierunkowanie na 

innych ludzi. To dostrzeganie cudzych potrzeb, nabywanie gotowości do udzielania 

pomocy i zaangażowanie w służbie dla drugiego człowieka.  Przyszłej więzi małżeńskiej 

sprzyja właściwy dobór współmałżonka i sumienne, wieloaspektowe przygotowanie do 

małżeństwa. Początek prawidłowych relacji wymaga od małżonków zrozumienia, że 

autentyczna miłość to więź znacznie większa niż powierzchowna fascynacja, zakochanie, 

pożądanie (Wojtyła, 1980; Półtawska, 2002, 2009; Dudziak, 2002). Budowanie więzi 

małżeńskiej wymaga odróżnienia tych odniesień.  W tym budowaniu konieczne jest 
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nastawienie nie tylko na czerpanie osobistej satysfakcji z utworzonego związku, ale 

zaangażowanie w tworzenie wzajemnej bliskości i niesienie dobra dla kochanego 

człowieka. Gotowość tworzenia wspólnoty osób wymaga nie tylko widzenia własnego 

„ja”, nie tylko dostrzegania czyjegoś „ty”, ale także podjęcia starań o budowanie 

wspólnego „my”. Głęboka więź małżeńska opiera się na byciu darem dla 

współmałżonka. Istotne jest przyjęcie tego daru i odpowiedź darem na dar. 

Charakteryzowana przez Krystiana Wojaczka więź małżeńska jest procesem 

wzajemnego obdarowywania sobą małżonków w sferze poznawczej, uczuciowej  

i działaniowej (Wojaczek, 2001). Dojrzałość więzi to nieustanna troska o rozwój miłości, 

to także dostosowywanie sposobów jej wyrażania do rozpoznanych potrzeb 

współmałżonka.  

Przydatne adekwatnemu postępowaniu poznawanie siebie nawzajem, 

rozumienie i współodczuwanie jest możliwe dzięki byciu razem, wspólnemu 

przeżywaniu radości i smutków, prowadzonym rozmowom, dzielonym problemom. 

Rozmowom małżonków sprzyjają opracowywane przez specjalistów listy pytań  

i tematów (Grzybowska, 2013; Rozmawialnik, 2010; Czas dla dwojga 2010; Przy 

rodzinnym stole 2010; Małżeńska gra 2013)1.  Formacją par małżeńskich stanowiącą 

konkretną i bardzo pożyteczną pomoc w budowaniu ich wzajemnej więzi zajmują się 

rozmaite ruchy religijne, zwłaszcza Domowy Kościół i Spotkania Małżeńskie. Modlitwa, 

sakramenty, doskonalenie siebie, prowadzony przez małżonków dialog, wspólnie 

przeżywany czas podczas warsztatów i rekolekcji, dzielenie doświadczenia w grupie 

katolickich małżeństw, rozmowy mężów i rozmowy żon, lektura dokumentów Kościoła 

oraz książek i artykułów poświęconych małżeństwu to przydatne elementy budowania 

więzi małżeńskiej.  

W pracy Antonio Vázqueza (2007, s. 159-162) Małżeństwo na nowe czasy 

wymienione są opracowane przez Ditricha von Hildebrandta drogowskazy wychowania 

chrześcijańskiego. Wskazania w nich zawarte mogą okazać się cennymi propozycjami 

                                                 
1 Duży wkład w tworzeniu takich list, warsztatów, rekolekcji i różnego rodzaju spotkań małżeńskich mają: 
zaangażowani w prace Misji Służby Rodzinie Mariola i Piotr Wołochowiczowie, odpowiedzialni za 
Spotkania Małżeńskie Irena i Jerzy Grzybowscy oraz zaangażowany w prace Ośrodka Terapeutyczno-
Szkoleniowego Jakub Kołodziej wraz z małżonką Agnieszką Kołodziej. W ramach tak zwanych weekendów 
małżeńskich proponowana jest forma dialogu, która – jak mówi w wywiadzie z dnia 19 września 2013 
Irena Grzybowska – „pozwoli małżonkom bardziej siebie wysłuchać, zrozumieć nawzajem, przebaczyć i w 
ten sposób umocnić ich związek” (Spotkania małżeńskie 2013). Podpowiedzią i pomocą w prowadzeniu 
dialogu małżeńskiego mogą być proponowane przez M. i P. Wołochowiczów tematy zawarte w 3 częściach 
wydanych pod nazwą Rozmawialnik; 3 częściach pod tytułem Czas dla dwojga.; oraz jednoczęściowego 
zestawu Przy rodzinnym stole. Karteczki mieszczące się w pudełku od zapałek nie stwarzają trudności w 
transporcie i mogą być wykorzystywane w rozmaitych warunkach sprzyjających chwili czasu na 
rozmowę. Znajdującą duże uznanie wśród małżeństw i przydatną pomocą w rozmowach jest również 
opracowana przez Agnieszkę i Jakuba Kołodziejów Małżeńska gra. Zagraj i wygraj swoje małżeństwo. 
Zawarte w pudełku kartoniki dla mężczyzn i kobiet zawierają sugestie do rozmowy na temat: relacji, 
seksu, dzieci, pracy i teściów oraz pozytywne deklaracje dla obojga. Jest też kartonik mający znaczenie 
praktyczne z napisem „prawo głosu”, dający możliwość wypowiedzi bez przerywania. 
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dla małżonków pragnących doskonalić wzajemne więzi. Pierwszym wskazaniem jest 

przekonanie małżonków, że zawsze mogą kochać więcej i lepiej. Drugim – zachęta do 

odkrywania nowych możliwości i do tego, by nie dać się sparaliżować trudnościom. 

Kolejne drogowskazy to:  

 zauważać pozytywne cechy drugiej osoby;  

 być bezinteresownym; 

 umieć dawać siebie i nauczyć się przyjmować dary od drugiego; 

  mieć świadomość, że niczego nie osiąga się bez wysiłku;  

 należy wciąż zaczynać z nową nadzieją;  

 cenić wartości i ambitnie dążyć do ich urzeczywistniania;  

 wiedzieć, że małżeństwo wymaga oddania i zaangażowania;  

 pamiętać o tym, że dotrzymuje się tego, co się przyrzeka;  

 miłość nie jest uczuciem emanującym słodkościami, ale postanowieniem 

woli, dlatego zrozumienie jest zadaniem miłości do inteligentnego 

wykonania;  

 należy pogodzić się z tym, że nigdy nie zrozumiemy małżonka do końca, 

ponieważ każda osoba „jest tajemnicą”, w tym też zawiera się jej 

atrakcyjność; 

 warto wiedzieć, że różnice pomiędzy mężczyzną i kobietą umożliwiają 

dopełnianie się zaletami drugiej osoby; 

 miłość małżeńska jest niepodzielna; 

 tajemnica miłości opiera się na następującej podstawie: „albo <<JA>> 

zabiję miłość, albo miłość zabije <<JA>>”; 

 nie ma szczęśliwego małżeństwa bez poświęcenia się obojga; 

 małżeństwo jest Bożym powołaniem, człowiek wybrany i przywołany 

pozostaje temu wiernym lub nie;  

 trzeba nauczyć się być szczęśliwym w codzienności, umieć odkryć wartość 

małych szczegółów”; 

 należy zachować cierpliwość nie spiesząc się do oglądania rezultatów 

swoich działań; 

  najważniejsze jest, by codziennie czynić małe postępy; 

 trzeba troszczyć się o wzajemne kontakty, które są niezbędne, by poznać 

się, pragnąć się poznać i móc sobie pomagać”; 

 trzeba często myśleć o tym, jak się ma nasze małżeństwo? 

 napotykając trudności i konflikty trzeba je oddramatyzować; 

 małżonkowie powinni nauczyć się sztuki uczciwego kłócenia się i 

dochodzenia do zgody (tamże; zob. też: Fischaleck,  1990). 
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Traktując więź małżeńską jako dar i zadanie warto podejmować nieustające 

wysiłki na rzecz jej rozwoju. Dokonuje się to poprzez pielęgnowanie: bliskości  

w wymiarze fizycznej obecności; uczuciowego związku; pozytywnych emocji; miłych 

słów i gestów; udanej relacji seksualnej; jedności duchowej, aksjologicznej, 

intelektualnej oraz współdziałania w rozmaitych aspektach codziennego życia. Wierni 

sobie małżonkowie chronią własną relację przed niebezpieczeństwem pokus i nie 

dopuszczają do jej ranienia nawet w formie żartobliwych sugestii, czy frywolnych 

dowcipów. Nie narażają się też na negatywne oddziaływanie pornografii. Cenią czas 

przebywania razem i szanują zajęcia realizowane odrębnie, uznając osobową wolność  

i odpowiedzialność. Darzą się wzajemnym zaufaniem. Ich porozumiewanie się cechuje 

szczerość, otwartość, przeźroczystość, umiejętność mówienia i słuchania siebie 

nawzajem, chęć wczuwania się w potrzeby i troski współmałżonka. Nie stronią od 

udzielania pomocy jedno drugiemu.  Chętnie też obdarowują się prezentami i wyrażają 

wzajemną wdzięczność. Stawiają dawcę ponad darem i wiedzą, że największym darem 

jest on sam.  
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PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA KOMUNIKACJI  
MIĘDZY MAŁŻONKAMI A RÓŻNICE PŁCI 

 

Komunikowanie w małżeństwie, rozpatrywane zarówno na poziomie 

werbalnym, jak i niewerbalnym, jest jednym z najistotniejszych elementów łączących 

związek dwojga osób i czyniących go jednością. Indywidualny styl komunikacji nadaje 

każdemu z małżeństw własną specyfikę, dodatkowo małżonkowie wywierają na siebie 

zwrotny wpływ. Tym samym każdy małżonek zarówno wpływa, jak i pozostaje pod 

wpływem procesu komunikacji z partnerem (Plopa, 2007, s. 109). W miarę rozwoju 

więzi małżeńskiej procesy komunikacji dopasowują się do sposobu funkcjonowania 

diady, powodując stopniowe zrozumienie i upodabnianie się do siebie osób, co  

w efekcie zwiększa poczucie szczęścia w związku (Byrne, 1961, s. 713-715).  

W budowaniu integracji małżeńskiej niejednokrotnie to właśnie prawidłowa 

komunikacja sprzyja podtrzymaniu więzi. Współcześnie jednym z głównych powodów 

rozpadu małżeństwa są zaburzenia w dziedzinie komunikacji, a zwłaszcza niezdolność 

do szczerego dialogu (Glieberman, 1981, s. 54). Dodatkowo, w rozwijającej się relacji 

małżeńskiej, poza procesami upodabniania się równolegle zachodzą procesy 

różnicowania się małżonków. Wobec powyższego dynamika wskazanych procesów 

zasługuje na szczególną uwagę. Przede wszystkim ze względu na fakt, iż w kontekście 

stabilności relacji małżeńskiej, najpełniejszym wyrazem więzi uczuciowej partnerów 

jest ich skuteczne komunikowanie się. 

 

1. ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ W SYSTEMIE RODZINNYM 

 

V. Satir, jedna z najsłynniejszych terapeutek rodzinnych, definiuje komunikację  

jako wszelkiego typu zachowania werbalne i niewerbalne, występujące w określonym 

kontekście społecznym, jak również „symbole i sygnały wykorzystywane przez ludzi w 

procesie wysyłania i odbierania znaczenia przekazu” (cyt. za: Satir, 2000, s. 93). 

Komunikowanie w małżeństwie i rodzinie ma specyficzny charakter ponieważ, jak 

wspomniano, odbywa się na różnych poziomach, a także przebiega pomiędzy różnymi 

członkami rodziny, stąd określa się je często komunikowaniem systemowym. 

Członkowie tego systemu – aktywując procesy porozumiewania się – wpływają na 

siebie nawzajem tworząc tym samym „reguły jedynej w swoim rodzaju gry”. Dzięki 
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temu rodzina kształtuje własną rzeczywistość, wyjątkowość oraz niepowtarzalny 

kształt relacji. Osoby należące do rodziny dbają także o to, aby przyjęte zasady 

wzajemnego funkcjonowania (gry) były przestrzegane, co P. Watzlawick nazywa 

„rodzinną homeostazą” lub „utrzymaniem rodzinnego status quo” (Griffin, 2003,  

s. 183). Z przedstawionych założeń wynika także konstatacja, iż relacje panujące  

w rodzinie wpływają na kształt komunikacji oraz komunikacja wpływa na te relacje. 

W każdym komunikacie wyróżniamy dwa aspekty: treści i relacji, które 

przekazują informację oraz oddziałują na przebieg interakcji (Watzlawick, Beavin, 

Jackson, 1967, s. 54). Informacja dotycząca treści ma wpływ na interpretację 

zaistniałych faktów, natomiast informacja o sposobie wyrażania tej treści komunikuje 

nastawienie osoby przekazującej wiadomość. Jednakże proces komunikacji składa się 

też z różnorodnych symboli i sygnałów pozawerbalnych, jego zrozumienie polega więc 

na określeniu znaczenia tego przekazu przez odbiorcę. Komunikaty przekazujące 

informację o wzajemnej relacji rozmówców są istotną częścią dialogu, zwłaszcza w 

sytuacjach stresujących czy sprzeczności komunikatów werbalnych i pozawerbalnych, 

kiedy warstwa relacyjna odbierana jest jako bardziej wiarygodna i prawdziwa dla 

odbiorcy. 

Nadawanie znaczenia wypowiedzi rozmówcy nie jest kwestią prostą i jedno-

znaczną. Co więcej, zazwyczaj bywa ona subiektywnym procesem interpretacji. V. Satir 

twierdzi, iż zrozumienie w rodzinie jest osiągane w wyniku jasnej, przejrzystej  

i otwartej komunikacji (Satir, 200, s. 93-94). Dla poprawności przekazu istotny bywa 

także kontekst sytuacyjny, w którym podejmowana jest komunikacja: czy jest on 

pozytywny, negatywny czy obojętny emocjonalnie. W taki sposób tworzony jest 

metakomunikat, czyli komentarz do treści (dosłownej zawartości) oraz do natury 

związku łączącego strony zaangażowane w komunikację. Zazwyczaj zwracana jest 

większa uwaga na metakomunikaty niewerbalne i kontekst danego dialogu, niż na 

aspekt werbalny, ponieważ komunikacja niewerbalna nie jest oczywista i wymaga 

większego skupienia się odbiorcy. W trakcie takiego aktu komunikowania odbiorca 

musi zinterpretować wypowiedź nadawcy na poziomie werbalnym i niewerbalnym,  

a tym samym uzupełnić przekaz własnym jego wyobrażeniem. W konsekwencji, jeśli 

odbiorca właściwie interpretuje komunikat, dochodzi do porozumienia, natomiast  

w przypadku przeciwnym - tworzy się przestrzeń do zaistnienia konfliktu. 

Warto mieć na uwadze fakt, iż procesy komunikacji zmieniają się i ewoluują 

wraz z czasem trwania związku.  Na początku jest to poszukiwanie informacji, 

ciekawość różnic, doświadczanie bliskości i potwierdzanie bezpieczeństwa relacji we 

wstępnej fazie narzeczeństwa. Stopniowo role w małżeństwie zaczynają być 

kształtowane i uzgadniane w celu dopracowania form współdziałania i satysfa-

kcjonującego funkcjonowania. Ostatecznie dla trwania diady konieczne staje się 
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wykorzystanie różnorodnych strategii przezwyciężania dzielących różnic, 

podtrzymywania związku i wzmacniania więzi w obszarach najbardziej spajających 

partnerów. 

Według L. Grzesiuk i E. Trzebińskiej przejrzyste i jasne komunikaty cechują 

partnerski styl komunikacji (Grzesiuk, Trzebińska, 1978, s. 137). Styl ten 

charakteryzuje się akceptacją drugiej osoby, tolerancją wobec jej poglądów, dużym 

zaangażowaniem  w związek, wsparciem, niskim poziomem deprecjacji małżonka,  

w przeciwieństwie do stylu niepartnerskiego, cechującego się niskim zaangażowaniem 

i wysokim poziomem deprecjacji (Kaźmierczak, Plopa, 2008, s. 29-30). Każda z osób 

uczestniczących w procesie porozumiewania się posiada określony poziom 

umiejętności komunikowania oraz nawiązywania bliskich relacji z innymi ludźmi. 

Obecnie jednym z najpoważniejszych problemów małżeńskich są braki w zakresie 

porozumiewania się z partnerem na odpowiednio głębokim i intymnym poziomie, tak, 

by stworzyć satysfakcjonującą dla obojga relację (McDowell, 1994, s. 39). Przyczyny 

tych niepowodzeń można przypisać zmianom w sposobach komunikowania się kobiet  

i mężczyzn.  

 

2. KOMUNIKACJA WIRTUALNA – SYMPTOM WSPÓŁCZESNOŚCI 

 

Rzeczywistość dwudziestego pierwszego wieku jest zaskakująca pod wieloma 

względami – występują w niej liczne, szybko następujące zmiany; jednak to, co 

zdumiewa w najwyższym stopniu, to nieprawdopodobny rozwój możliwości 

komunikowania się.  Dzięki nowym technologiom i mediom w postaci Internetu i Tele-

fonii komórkowej komunikowanie staje się procesem wielostronnym, permanentnym i 

nieustannym (McLuhan, Zingrone, 2001, s. 333). Nowe sposoby zdalnego 

porozumiewania się umożliwiły nawiązywanie większej i częstszej liczby interakcji,  

a także uczestniczenie w nowych społecznościach wirtualnych, które stają się 

alternatywą dla bezpośredniej komunikacji małżeńskiej i rodzinnej.  

Współcześni małżonkowie korzystając z możliwości, jakie dają im nowe 

technologie, mają potrzebę stałego kontaktu z innymi ludźmi. Staje się to dla nich 

koniecznością, a brak możliwości kontaktu (np. brak połączenia) traktują jako porażkę. 

Złudna łatwość podłączenia się do Internetu i korzystania z niego przekłada się 

bowiem na wprost proporcjonalną trudność odłączenia się i zaprzestania kontaktów. 

Dodatkowo opisane procesy wspierane są powszechnie występującym pośpiechem  

i „bylejakością”, co wyznacza smutną perspektywę powierzchowności, przypadkowości 

czy tymczasowości (Doktór, 2009. s. 4-11). Relacje „twarzą w twarz” stają się 

drugorzędne.    
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Młode pokolenie określane  jest często mianem „pokolenia You Tube” (pokolenie 

ery Internetu). Ludzie ci nazywani są „cyfrowymi tubylcami” w przeciwieństwie do 

„cyfrowych imigrantów” - starszego pokolenia ich rodziców (Small, Vorgan, 2008, s. 15-

17). Młodzi ludzie powszechnie korzystają z Internetu: zdobywają informacje o otacza-

jącym świecie, zasięgają opinii na każdy temat, robią zakupy, korzystają z rozrywki  

i rozmawiają (Gadu-gadu, Skype, Facebook). Nowe media niwelują dystans pomiędzy 

użytkownikiem a otaczającym światem i innymi ludźmi, i w ten sposób zmieniają utarte 

sposoby konwersacji, doprowadzając równocześnie do osobliwego renesansu 

komunikacji międzyludzkiej, w postaci określanej jako Wiek Konwersacji (Heaton, 

McLellan, 2007, s. 34). 

Obserwowane zmiany niosą ze sobą zarówno pozytywne, jak i niekorzystne 

konsekwencje. Wielu ekspertów stwierdza, że poważny kryzys komunikacji nastąpił 

wraz z nastaniem ery Internetu, natomiast obecnie można zauważyć poszczególne 

skutki korzystania z narzędzi komunikacji (Goban-Klas, 2004, s. 247-253). Wraz  

z rosnącą dostępnością środków przekazu wzrasta bowiem powierzchowność 

kontaktu z drugim człowiekiem, jego „płytkość” i wspomniana wcześniej „bylejakość”. 

Tłumacząc się brakiem czasu, młodzi nie podejmują wysiłku pogłębiania kontaktów – 

co wpływa pośrednio na obraz ciągle zmieniających się wirtualnych relacji 

międzyludzkich. Konsekwencje tych zjawisk mogą prowadzić do różnorodnych 

zagrożeń czy wręcz patologii życia społecznego. Coraz częściej można usłyszeć  

o nowym typie uzależnienia od Internetu, a także o pogłębiających się zaburzeniach na 

tle psychicznym i społecznym (np. nadpobudliwość, brak kontroli emocjonalnej, 

socjopatia)(Jakubik, J. Popławska,  2003, s. 123-131). 

Dość niepokojącym zjawiskiem jest ustawiczne komunikowanie się małżonków 

za pomocą kanałów wirtualnych, które to sposoby zaczynają zastępować bezpośrednią, 

tradycyjną rozmowę. W ramach podziału procesów komunikowania na wewnętrzne  

i zewnętrzne, kontaktowanie się za pomocą Sieci byłoby wyrazem komunikacji 

zewnętrznej, a przeciwieństwem byłaby komunikacja wewnętrzna, „twarzą w twarz”. 

Jeżeli w relacji małżeńskiej zachowana jest równowaga pomiędzy tymi dwoma 

sposobami komunikowania, małżonkowie mają poczucie zrozumienia i satysfakcji.  

W sytuacji, gdy komunikowanie zewnętrzne przeważa nad wewnętrznym, granice 

związku stają się przenikalne dla zewnętrznych wpływów, na przykład dla kontaktów  

z wirtualnymi przyjaciółmi i znajomymi. Wpływ ten zakłóca relację bliskości i dopro-

wadza do nieporozumień i konfliktów, zdarza się także, że zwiększa dystans i poczucie 

osamotnienia w związku. Największym zagrożeniem jest stopniowy, lecz uporczywy 

proces skupienia uwagi na komunikowaniu zewnętrznym, do niemal całkowitego 

zaniku komunikowania wewnętrznego. W takiej sytuacji narasta wzajemna obcość, 
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poczucie niezrozumienia, rozmawiania ze ścianą, negatywizmu i izolacji (Cloud, 

Townsend,, 1999).  

Jak widać, wiele czynników oddziałuje na dialog małżeński, zarówno służąc 

wzrostowi częstotliwości kontaktów, jak i zakłócając ich prawidłowy przebieg. 

Dodatkowym istotnym warunkiem wpływającym na wzajemne porozumienie 

partnerów jest – na pozór prosta – umiejętność zrozumienia odmiennych sposobów 

komunikowania się kobiet i mężczyzn. 

 

3. RÓŻNICE W KOMUNIKOWANIU SIĘ KOBIET I MĘŻCZYZN 

 

W dziedzinie różnic pomiędzy płciami istnieje wiele sporów i nieporozumień na 

gruncie teoretycznym. Odmienności występujące w obrębie płci są często 

wyolbrzymiane lub pomijane bądź też traktowane stereotypowo w poszczególnych 

obszarach życia, dlatego temat ten należy traktować z pewną ostrożnością (Morciniec, 

2011, s. 74-75; Plopa, 2007, s. 117-118). Warto jednak podkreślić, iż w obszarze różnic 

indywidualnych czynnik płci jest jednym z najistotniejszych, jakie powinno się wziąć 

pod uwagę przy badaniach dotyczących dywersyfikacji ludzkiej populacji pod 

względem cech. Pomimo pewnych niebezpieczeństw, słusznym jest włączenie się do 

dialogu na temat odmienności płciowych ponieważ „ryzyko, jakie pociąga za sobą 

ignorowanie różnic, jest większe od niebezpieczeństwa związanego z ich 

definiowaniem” (Tannen, 1999, s. 11).  

Tworząc związek małżeński kobieta i mężczyzna stają wobec fenomenalnego 

faktu niepowtarzalności drugiej istoty ludzkiej. W osobową więź wnoszą oni różne 

style wychowania, komunikowania, współżycia czy schematów postępowania 

(przyzwyczajeń) pochodzące z rodzin generacyjnych. Mamy tu do czynienia z pewnym 

paradoksem. Z jednej strony partnerzy to autonomiczne i różne osoby, co powoduje 

wzajemne zainteresowanie sobą (zakochanie). Z drugiej oboje dążą do osiągnięcia 

względnie satysfakcjonującej jedności, pomimo tego, że nigdy nie będą jednakowi 

(Baxter, Montgomer, 1996, s. 6). Napięcie pomiędzy tendencjami przyciągania  

i odpychania w relacji powoduje, że cała dynamika związku (wraz z jej 

konsekwencjami) przeżywana jest właśnie w odniesieniu do różnic. 

D. Tannen, badając różnice  w porozumiewaniu się kobiet i mężczyzn, zauważyła 

wiele nieporozumień wynikających z odmienności stylów dyskursu, które określiła 

mianem komunikacji o charakterze międzykulturowym (Tannen, 1986, s. 13).  

W procesie komunikacji dochodzi często do nieporozumień pomiędzy płciami, 

ponieważ jedni i drudzy mówią „różnymi językami”, „dialektami rodzajowymi” czy po 

prostu używają odmiennych stylów konwersacyjnych. Style te polegają na kodowaniu 

informacji przekazywanej innym oraz odkodowaniu informacji od nich otrzymywanej. 
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Możliwość porozumienia występuje wówczas, gdy komunikacja jest przejrzysta, co  

z kolei uzależnione jest od poziomu świadomości siebie, poczucia własnej wartości, a 

także zgodności przekazu werbalnego z niewerbalnym, co gwarantuje prawidłową i 

pozytywną interpretację danych przez rozmówców (Satir, 1972, s. 115). 

Różnice pomiędzy postawami obu płci w stylach konwersacyjnych najłatwiej 

jest oddać w zestawieniu tabelarycznym. Według  D. Tannen można wyszczególnić 

następujące tendencje różnic: 

 

Tabela 1. Różnice w stylach konwersacyjnych wg D. Tannen 

ASPEKTY STYLU 

KONWERSACYJNEGO 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

Tendencja w 

tworzeniu relacji 

intymność/bliskość niezależność 

Styl kontaktów 

interpersonalnych 

angażowanie się w interakcje autonomia, niezależność 

i władza 

Istotna wartość łączność status 

Styl językowy język porozumienia język sprawozdania 

Styl przekazu przekaz raczej pośredni z  

użyciem dodatkowych określeń 

przekaz raczej 

bezpośredni 

Rozmawiają częściej w prywatnych konwersacjach na forum publicznym 

Tematyka sprawy prywatne różne historie i dowcipy 

Słuchanie kontakt wzrokowy, potakiwanie unikanie kontaktu 

wzrokowego i 

potakiwania 

Konflikt percepcja konfliktu jako 

zagrożenia dla relacji (i w 

konsekwencji – unikanie 

konfliktu) 

bardziej efektywne, w 

porównaniu z kobietami, 

radzenie sobie z 

konfliktem 

Źródło: Griffin, (2003, s. 476-480). 
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Należy mieć na uwadze, iż zarówno kobiety, jak  i mężczyźni, dążą zarówno do 

uzyskania stanu bliskości, jak i niezależności w większości sytuacji, jednak nie jest to 

możliwe do osiągnięcia w tym samym czasie, stąd różne priorytety prowadzą do 

odmiennych opinii na temat tych samych kwestii. Nieco inne różnice w stylach 

konwersacyjnych kobiet i mężczyzn zostały przedstawione przez M. Plopę i innych 

autorów, co zostało zaprezentowane w tabeli nr 2. 

 

Tabela 2a. Różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami w poszczególnych 

kompetencjach komunikowania się werbalnego i niewerbalnego 

AUTORZY BADAŃ KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

Parlee, 1979*  

komunikacja 

niewerbalna 

podczas rozmowy uśmiechają się i 

utrzymują kontakt wzrokowy 

kontrolują przebieg 

konwersacji mówiąc głośniej 

Hall, 1984 

komunikacja 

niewerbalna 

 

zajmują mniejszą przestrzeń 

osobistą, wykazują się większą 

wrażliwością na wskazówki 

niewerbalne, częściej pokazują 

gesty otwartości 

pokazują większą dominację i 

więcej oznak wyższego statusu 

 

Pearson, 1985* 

komunikacja 

werbalna 

i dotyk 

wyrażają się w sposób mniej 

stanowczy i bardziej społecznie 

czuły 

przerywają innym i chętniej 

przejmują kontrolę, wyrażają 

się precyzyjnie 

używają dotyku do wyrażania 

zachowania, które ma 

demonstrować ciepło i bliskość 

dotyk traktują jako formę 

instrumentalnego zachowania, 

bądź jako przejaw zależności 

czy braku męskości 

Selnow, 1985 

Lindeenfield, 1994 

ujawnianie siebie 

chętniej słuchają i ujawniają 

intymne informacje na swój temat 

 

częściej przerywają, 

przeszkadzają, przejmują 

inicjatywę, niechętnie 

ujawniają informacje na swój 

temat 

Hyde, Linn, 1988 

umiejętności 

werbalne 

wykazują się przewagą w 

twórczości werbalnej, płynności 

mówienia oraz ogólnym 

posługiwaniu się językiem 

wykazują niewielką przewagę 

w tworzeniu analogii 
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Tabela 2b. Różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami w poszczególnych 

kompetencjach komunikowania się werbalnego i niewerbalnego 

AUTORZY 

BADAŃ 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

Anderson, 

Sabatelli, 1999* 

rola rozmówcy 

są plastycznymi i bardziej 

podtrzymującymi dyskusję 

rozmówcami 

dostarczają rozmówcy 

sugestie, opinie lub informacje 

Herman-

Jeglińska, 1999 

fluencja słowna 

swobodne rozwiązują testy 

fluencji słownej 

częściej przejawiają symptomy 

dysleksji i jąkania się 

Kornaszewska-

Polak, 2012 

satysfakcja z 

porozumiewania 

się 

 

przejawiają wyższy poziom 

okazywanego wsparcia i 

deprecjacji w porozumiewaniu 

się z małżonkiem 

przejawiają wyższy poziom 

okazywanego zaangażowania 

w porozumiewaniu się z 

małżonkiem 

satysfakcja z rozmów przez 

Internet korelowała dodatnio w 

sposób istotny z satysfakcją 

rozmów twarzą w twarz z 

małżonkiem (p < 0,05) 

brak korelacji 

*Źródło: Plopa, 2007, s. 117-119; pozostałe badania: bibliografia znajduje się u 

Autorki artykułu.   

 

Opisując obraz różnic w komunikowaniu się obu płci należy wspomnieć, że 

ukształtowane zostały one na tle wielu innych podziałów w zmiennych 

osobowościowych. Generalne tendencje wskazują na kształtowanie się u kobiet  

w procesie socjalizacji typu tożsamości zależnej (ja zależne) – skierowanej na relacje 

międzyludzkie, a u mężczyzn typu tożsamości niezależnej (ja niezależne) – polegającej 

na budowaniu przewagi i dystansu wobec innych (Cross, Madson, 1997, s. 5-37). Warto 

także wspomnieć o emocjonalnych różnicach pomiędzy płciami, gdzie kobiety w 

większym stopniu cechuje ekspresywność, natomiast mężczyzn instrumentalność, 

objawiająca się skupieniem na zadaniach. Różnice w sferze osobowości, jak i wyni-

kające z nich tendencje emocjonalne i konwersacyjne powodują, iż niejednokrotnie 

między kobietami i mężczyznami dochodzi do zderzenia przeciwnych poglądów, 

wzajemnego niezrozumienia i konfliktów. 
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Małżonkowie w procesie kształtowania wzajemnych więzi i budowania jedności 

zapominają czasem, iż całkowicie jednoznaczna komunikacja jest niemożliwa. To 

powoduje rozczarowanie relacją z partnerem, w szczególności jeśli wykazuje on inne, 

odmienne stanowisko i zostaje ujawniona różnica zdań. Fakt ten może oddziaływać 

zarówno pozytywnie, jak i destrukcyjnie. W przypadku osób dysfunkcyjnych 

odmienność, prowadząca do konfliktu interesów, zagraża autonomii i poczuciu własnej 

wartości. Jeśli odmienności w związku małżeńskim są ujawniane i omawiane, 

partnerzy tym samym komunikują wobec siebie głębsze znaczenia wypowiedzi  

i udostępniają drugiemu sens (Small, 1968, s. 51), własne rozumienie dyskutowanych 

spraw, co eliminuje konieczność domyślania się intencji nadawcy.   

P. Watzlawick opisuje niemożność właściwego porozumienia się w małżeństwie 

jako przygnębiający cykl systemu rodzinnego opornego wobec zmian (Watzlawick, 

Beavin, Jackson, 1967, s. 99). W takim cyklu pojawiają się ściśle określone, 

dysfunkcjonalne wzorce komunikowania i zachowania, wyrażające bezowocną walkę 

partnerów o przejęcie władzy i kontroli w związku. Według tego autora w trakcie 

kształtowania związku ujawniają się dwa typy wzajemnych interakcji wynikające z 

różnic osobowościowych: symetryczna (równowaga władzy) i komplementarna 

(różnice w podziale władzy). Jeśli między małżonkami nie ma zgodności i zrozumienia, 

następuje uwikłanie w podwójne związanie wykluczających się oczekiwań, gdzie 

strona dominująca w związku komplementarnym żąda od osoby podporządkowanej, 

by zachowała się tak, jak gdyby relacja była symetryczna. Wzbudza to wzajemne 

niezadowolenie i niekończące się oskarżenia. 

W sytuacjach trudnych – częstych w życiu małżeńskim i rodzinnym - fakt różnic 

pomiędzy małżonkami może doprowadzić do poważnego kryzysu ich związku. 

Przykładowo urodzenie niepełnosprawnego dziecka  nierzadko wywołuje w rodzicach 

poczucie lęku i zagrożenia (Niemiec, 2006, s. 35-37), które to emocje zmieniają 

dotychczasowe sposoby komunikowania się poprzez ograniczenie komunikatów 

afiliacyjnych, kosztem rozbudowania negatywnego przekazu. Takie nastawienie 

powoduje natychmiastową reakcję partnera, jeszcze zanim zostanie zweryfikowana 

poprawność odbioru komunikatu. W efekcie prowokuje to przypisywanie małżonkowi 

negatywnych intencji, wycofanie z kontaktu i wzajemną wrogość. Proces ten blokuje 

możliwość otwartej komunikacji i doprowadza do stosowania strategii obronnych, 

które z kolei obniżają poczucie satysfakcji w związku oraz sprzyjają utrzymaniu władzy 

i kontroli. 

Rozwiązywanie problemów małżeńskich, jak wynika z teorii i praktyki 

terapeutycznej, dobrze jest rozpocząć od zrozumienia stylów komunikowania i kryją-

cych się za nimi motywów, tak by osiągnąć porozumienie w tym „międzykulturowym” 

procesie. Zmiana dysfunkcyjnych sposobów postępowania możliwa jest dzięki 
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„wyjściu” poza system rodzinny i dostrzeżeniu wadliwych wzorców. Dokonuje się to 

zazwyczaj dzięki trzeciej stronie uczestniczącej w porozumieniu, najczęściej jest nią 

terapeuta. Niemniej jednak sama rodzina może dokonać zmian w regułach zachowania, 

gdy otwarta zostanie komunikacja na temat zaistniałych problemów, co zapoczątkuje 

proces ich rozwiązywania. Konieczna jest  nauka słuchania i szacunku wobec tego, co 

mówi małżonek, a zwłaszcza nauka wrażliwości u mężczyzn oraz nauka asertywnego 

wyrażania siebie u kobiet (Tannen, 1999, s. 122). Dzięki takiemu treningowi rośnie 

wzajemne zaufanie partnerów do siebie, a odmienność staje się okazją do większego 

zrozumienia i rozwoju. 

 

4. CZYNNIKI SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI MAŁŻEŃSKIEJ 

 

Komunikacja w małżeństwie służy przede wszystkim wzajemnemu 

porozumiewaniu się na drodze wymiany informacji, niemniej jednak sam sposób 

komunikowania wpływa na jakość relacji interpersonalnych, a tym samym również na 

poczucie szczęścia partnerów. W różnych sytuacjach życia codziennego to porozu-

miewanie się przyjmuje wiele funkcji: począwszy od negocjacji dotyczących drobnych 

kwestii, poprzez nazywanie trudnych spraw i problemów, aż po rozwiązywanie 

konfliktów i przełamywanie kryzysów. W tym wzajemnym dialogu partnerzy 

nieustannie identyfikują, kształtują oraz redefiniują zarówno własną tożsamość, jak 

i tożsamość swojego związku (Plopa, 2007, s. 120). Można wymienić szereg czynników 

psychologicznych, które warunkują skuteczność komunikacji w diadzie małżeńskiej. 

Jednym z fundamentalnych warunków gwarantujących prawidłowe 

porozumiewanie się osoby jest jej poczucie własnej wartości. Jak stwierdza V. Satir, im 

wyższa samoocena partnerów, tym wyższa jest ich zdolność do wyrażania wprost 

swoich potrzeb, pragnień i emocji (Budzyna-Dawidowski, 1999, s. 56-68). Z kolei im 

niższe poczucie wartości, tym większa jest potrzeba uznania. Potrzeba ta nie jest 

ujawniana i często zostaje wyparta do podświadomości.  

Niestety, potrzeby wsparcia i dowartościowania nie zawsze są okazywane  

i rozumiane, stąd powstają trudności we wzajemnym komunikowaniu. W efekcie nie 

ma jasności co do właściwego przedmiotu dyskusji, intencji rozmówcy oraz jego życzeń 

w stosunku do partnera. Dlatego też ogromną rolę odgrywa umiejętność stanowczego 

wyrażania własnego zdania (precyzowania czy wyjaśniania) oraz otwartość na 

informację zwrotną pochodzącą od małżonka. 

Drugim czynnikiem ważnym dla skutecznego komunikowania się małżonków, 

jest nastawienie względem partnera, najogólniej określane jako postawa troski. Na 

postawę tę składa się zarówno aktywne słuchanie, wyrażające fakt, że ceni się i traktuje 

poważnie drugą osobę, jak też podejście empatyczne, pozwalające na wczucie się  
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w sytuację drugiego i gotowość niesienia mu pomocy (McDowell, 1994, s. 143). Jeśli te 

elementy występują, możliwe staje się okazywanie sobie wzajemnych wzmocnień  

w postaci komunikatów zwrotnych, polegających na wyrazach pochwały, docenienia  

i akceptacji. Tym samym małżonkowie wyrażają zaangażowanie w związek i chęć 

działania dla wspólnego dobra. Taki przekaz buduje ich pozytywną samoocenę, 

wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, prowadząc ostatecznie do pogłębienia intymności 

i bliskości w relacji.  

Odkrywanie siebie w kształtującej się diadzie małżeńskiej stanowi kolejny, 

istotny czynnik prawidłowego porozumiewania się. Proces ujawniania osobistej 

informacji o sobie następuje stopniowo, w miarę rozwijania się bliskości i motywuje 

partnera do podobnej szczerości i ufności (Montgomery, 1981, s. 21-30). Wzajemna 

otwartość i udostępnianie siebie w relacji umacnia więź miedzy małżonkami  

i stymuluje ich do rozwoju. Osoba szczera wobec innych liczy się z potrzebami drugiego 

człowieka, potrafi dobrowolnie zrezygnować ze swoich dążeń ze względu na dobro 

partnera. Ponadto otwartość stanowi ważny czynnik atrakcyjności interpersonalnej. 

Dzieje się tak dlatego, że odkrywanie siebie jest procesem zwrotnym i wzbudza 

wzajemną sympatię, a także wpływa na zgodność i trwałość związków (Janicka, 1990, 

s. 153). 

Nie wszystkie badania potwierdzają pozytywny wpływ otwartości na relacje 

interpersonalne. M Komarovsky badając zadowolenie z małżeństwa osób o różnym 

stopniu otwartości stwierdził, iż wzajemna otwartość występowała u małżonków 

niezadowolonych ze związku, jak i małżonkowie deklarowali  zadowolenie mimo braku 

wzajemnej otwartości (Ryś, 1993, s. 44-46). Należy stwierdzić, że otwartość jest 

związana z określonym ryzykiem i może wywoływać poczucie zagrożenia. Jeśli jest 

zbyt natarczywa, wówczas nierzadko wzbudza u partnera chęć wycofania się. 

Odkrywanie siebie może też narażać jednostkę na zranienie przez partnera, a także 

zwiększa możliwość manipulacji. Ostatecznie, wzajemność prowokowana poprzez 

ujawnianie siebie może okazać się trudna do realizacji, ponieważ – jak już wcześniej 

wspomniano - kobiety i mężczyźni  różnią się stopniem otwartości, przy czym 

przewaga w jej prezentowaniu wyraźnie dotyczy kobiet. Stąd najlepszy dla 

małżeńskiego szczęścia wydaje się optymalny poziom otwartości partnerów, 

odpowiadający ich wzajemnym potrzebom i oczekiwaniom. 

Efektywność komunikacji między małżonkami zależy też od poziomu satysfakcji 

małżeńskiej. Satysfakcja ta jest często określana jako wyznacznik szczęścia małżonków 

i wiąże się z werbalnymi i niewerbalnymi aspektami komunikatów, takimi jak poczucie 

humoru, akceptacja potrzeb partnera, wyrażanie pozytywnych uczuć wobec partnera 

czy wrażliwość na niewerbalne komunikaty (zwłaszcza mężów wobec żon) (Gottman, 

Porterfield, 1981, s. 817-824). Jak podkreśla I. Janicka, do warunków satysfakcjonującej 
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komunikacji można zaliczyć nawyk słuchania, swobodę ekspresji emocjonalnej, 

zrozumienie i aprobatę wobec myśli i uczuć małżonka. Z kolei trafność komunikacji 

wiąże się ze stopniem dostosowania małżonków wobec siebie (Janicka, 1990, s. 147-

153). Uogólniając, można zauważyć pewną dychotomię postaw – satysfakcjonująca 

komunikacja dotyczy pozytywnych przekazów, okazywania ciepła i sympatii, 

autentyczności i empatii, a niesatysfakcjonująca – przekazów negatywnych, kryty-

cyzmu, braku zaufania i nieakceptacji. W procesie efektywnej komunikacji partnerzy 

wspólnie dochodzą do rozwiązywania problemów poprzez dialog, wymianę informacji 

i poglądów, uzgadnianie  właściwych sposobów działania. Porozumienie między 

małżonkami możliwe jest wtedy, gdy ustalą oni właściwy dla swojego związku podział 

ról i zadań, oraz gdy potrafią elastycznie reagować na wyzwania życiowe. Tym samym, 

w miarę upływu czasu między małżonkami zwiększa się wzajemne dostosowanie oraz 

stopień integracji i bliskości. 

Wśród czynników niekorzystnych dla dialogu w małżeństwie wyróżnia się 

głównie postawę ignorowania partnera, niedoceniania, braku zainteresowania czy 

nawet przypisywania sobie nawzajem złych intencji. Przykładowo, presja żony 

nakierowana na większe mężowskie ujawnianie siebie może wywołać przeciwny 

skutek – mąż będzie się zamykał na wszelkie rozmowy, co z kolei żona może 

potraktować jako wyraz lekceważenia. Jest to klasyczny przykład konfliktu 

polegającego na „gderaniu” – wycofywaniu się, gdzie każde z małżonków stymuluje 

swoim zachowaniem reakcję tego drugiego (Plopa, 2007, s. 120-123). W efekcie 

kształtowana jest negatywna postawa komunikacyjna, w wyniku której partnerzy 

unikają się, wychwytują jedynie potknięcia w rozmowie, nie starają się nawzajem 

zrozumieć, okazują sobie zniecierpliwienie czy ukrywają prawdziwe intencje. Taki 

sposób porozumiewania się - jeśli nie zostanie odpowiednio wcześnie zweryfikowany - 

może jedynie prowadzić do narastania dystansu w małżeństwie i wynikającego zeń 

poczucia osamotnienia. 

W celu przezwyciężenia nieporozumień i konfliktów małżonkowie muszą 

rozwijać strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Strategie te powinny bazować 

na realistyczności pożądanych celów oraz regułach interakcji opartych na szacunku 

partnerów wobec siebie. Nie ulega jednak wątpliwości, że proces komunikacji wymaga 

podejmowania permanentnych działań w celu opanowania metod rozwiązywania 

konfliktów. J. McDowell bierze pod uwagę jedenaście składników postępowania 

małżonków dążących do pojednania: 

1) Praca nad sposobami komunikowania się; 

2) Dochodzenie do kompromisu (dostosowanie się); 

3) Chęć zrozumienia drugiej osoby (empatia, akceptacja); 

4) Potwierdzanie wartości współmałżonka; 
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5) Pozytywne nastawienie; 

6) Dotrzymywanie tajemnic małżeńskich; 

7) Znalezienie właściwego czasu na dialog; 

8) Wzajemne uznanie wyrażanych uczuć (także negatywnych); 

9) Ograniczanie tendencji do „czytania” myśli; 

10) Udzielanie komunikatów zwrotnych; 

11) Szczerość (jasna i otwarta komunikacja) (za: McDowell, 1994, s. 48-65). 

Przestrzeganie wymienionych zasad zapobiega kryzysom, które mogą 

występować w życiu małżeńskim. Niemniej jednak w trudnych sytuacjach niezbędna 

jest zarówno rozwaga w podejściu do problemów, jak i duża  cierpliwość wobec 

partnera.   

 

*** 

 

W podsumowaniu rozważań nad psychologicznymi uwarunkowaniami 

małżeńskiej komunikacji należy podkreślić, iż każda z par kształtuje swój własny, 

indywidualny styl porozumiewania się. Wzajemne oddziaływanie na siebie małżonków 

powoduje stopniowe dopasowywanie się i integrację w obszarze zrozumienia i współ-

działania. Zdalne środki komunikowania umożliwiają partnerom bycie w nieustannym 

kontakcie, wymianę informacji, myśli i uczuć. Niestety, często ich nadmiar oraz 

powszechny pośpiech prowadzi do powierzchowności konwersacji, przewagi 

komunikowania zewnętrznego nad wewnętrznym, co w konsekwencji mocno zubaża 

relację małżeńską. W takich warunkach dochodzi do małżeńskich nieporozumień, 

pogłębionych faktem różnic w stylach konwersacyjnych partnerów. Styl kobiecy 

cechuje się większą ekspresywnością, wrażliwością, tendencją do bliskości, 

nastawieniem na słuchanie i komunikację niewerbalną.  Styl męski charakteryzuje się 

wyższym poziomem instrumentalności, przejawiającym się w nastawieniu na precyzję 

w przekazie informacji, kontroli nad rozmową, podkreślaniu statusu i dystansu wobec 

rozmówców. 

O ile małżonkowie są świadomi występujących różnic, a ich relacje są 

pozytywne, ujawnianie odmiennych stanowisk może prowadzić do porozumienia  

i pojednania, może też być szansą rozwoju. Natomiast w związkach charakteryzujących 

się brakiem zrozumienia, negatywnym nastawieniem wobec drugiej osoby, różnice 

zdań prowadzą do rozłamów i dysfunkcji. Błędna interpretacja wzajemnych motywów 

implikuje konflikty, kryzysy i poważne cierpienie. Stąd bardzo cenna okazuje się 

postawa otwartości i szczerości w wyrażaniu potrzeb  wobec partnera, pomimo iż 

pociąga to za sobą ryzyko ujawnienia siebie. Chęć rozmawiania z drugim człowiekiem, 

zwłaszcza małżonkiem, zwiększa prawdopodobieństwo zaangażowania i tworzenia 
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wspólnoty (wspólnego frontu) wobec wielu zagrożeń współczesnej rzeczywistości. 

Zdolność do komunikowania się na głębokim poziomie, pozostawanie w nieustannym 

dialogu, zwiększa wzajemne przekonanie małżonków o byciu tą „właściwą osobą”, 

taką, z którą można przeżyć całe życie i osiągnąć spodziewane szczęście.  

Wspomniane w artykule postulaty doskonalenia komunikacji małżeńskiej, obok 

wymiaru postulatywnego, powinny mieć także wymiar pragmatyczny. Warto 

przeprowadzić badania wśród diad małżeńskich dotyczące wielowymiarowego 

procesu komunikowania się na tle współczesnego kontekstu kulturowego z uwzględ-

nieniem różnic płciowych. Należałoby również uwzględnić kontekst sytuacyjny,  

specyficzny dla par będących na  różnych etapach małżeństwa. Wyniki takich badań 

mogłyby w poważnym stopniu wspomóc procesy psychoterapii małżeństw 

wykazujących braki w skutecznym porozumiewaniu się. 
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Relacje w rodzinie a rozwój tożsamości i identyfikacji płciowej 

dziecka w wieku przedszkolnym 

 

Rodzina ujmowana jako system charakteryzuje się pewnym zespołem norm  

i zasad oraz środkami podtrzymującymi jego spójność. System ten ma określone cele, 

sposoby zaspakajania potrzeb poszczególnych członków rodziny i realizacji podsta-

wowych zadań społecznych (Ryś, 2001, s. 8). Człowiek żyjący w rodzinie podlega 

rodzinnym zasadom, pełni określone role, komunikuje się w określony dla danej rodziny 

sposób (Radochoński, 1989, s. 13-21). W tym środowisku poszukuje się także 

czynników wpływających na rozwój tożsamości i identyfikacji płciowej. 

Zdaniem J. Króla (1989, s. 18) w rodzinie istnieją różne systemy powiązań  

i oddziaływań. Wytwarzają je poszczególni członkowie, z których każdy ma pewien 

wpływ na kształtowanie poziomu i treści powiązań.  

W rodzinie istnieją różne typy relacji: małżeńskie - między mężem a żoną; 

rodzicielskie - między rodzicami i dziećmi; braterskie - między dziećmi; kontakty ze 

starszym pokoleniem, w tym także: kontakt małżonka z własnymi rodzicami,  

z rodzicami współmałżonka oraz kontakty dzieci z dziadkami (Braun-Gałkowska, 1994). 

Charakter interakcji między rodzicami i dziećmi z jednej strony wpływa na przebieg 

rozwoju osobowego dzieci, z drugiej strony stanowi probierz klimatu emocjonalnego i 

więzi rodzinnej.  

 

1.  Interakcje w systemie rodzinnym 

 

Rodzina rozumiana jako system stanowi całość tworzoną przez jej członków, 

pozostających względem siebie w stałej interakcji. Każda z osób posiada własną 

indywidualność, równocześnie jednak, pod wpływem pozostałych członków rodziny, 

zmienia się i sama na nich oddziałuje (Bradshaw, 1994, s. 42).  

Interakcje zachodzące między członkami rodziny wpływają nie tylko na poczucie 

bliskości, ale przede wszystkim na model ich zachowań, a zdobyte doświadczenia są 

pomocne w rozwoju uczuć, poznawaniu życia i rozwiązywaniu problemów. Partnerzy 

interakcji wpływają na siebie nawzajem. Dzięki temu mogą weryfikować poglądy, 

wyrażać opinie, uogólniać stanowiska, przekazywać wzory (Olearczyk, 2000, s. 185).  
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Wzory relacyjne to jeden z podstawowych, choć niedostatecznie jasno 

zdefiniowanych terminów systemowego ujęcia rodziny. Wzory relacyjne, zdaniem  

M. Fajkowskiej-Stanik (2001, s. 76-77), są to względnie stałe układy emocjonalnych 

odniesień między osobami w rodzinie, odzwierciedlane w konkretnych sekwencyjnych 

zachowaniach, wzmacniane dzięki mechanizmom społecznego uczenia się, 

modelowania, identyfikacji, projekcji. Są one tworzone na bazie oczekiwań, zasad, 

zobowiązań oraz cech osobowości członków rodziny. Przekazuje się je z pokolenia na 

pokolenie. F. Adamski podkreśla, iż pojęcie wzoru relacyjnego dotyczy określonych 

zachowań, relacji w rodzinie albo wyobrażeń (Adamski, 1984, s. 369). Wzór obejmuje 

konkretną, bądź kształtującą się rzeczywistość codziennego życia rodziny. 

Każda rodzina ma swój indywidualny, swoisty dla siebie styl, sposób życia 

wewnątrzrodzinnego, sposób wyrażania uczuć, wyobrażeń, okazywania wzajemnego 

zrozumienia i stosunku do innych osób z zewnątrz rodziny (Rembowski, 1978, s. 15). 

Bardzo ważnym mechanizmem kształtowania się relacji między rodzicami a dzieckiem 

w różnych aspektach życia rodzinnego jest naśladowanie.  

W procesie naśladowania uczestniczą przynajmniej dwa obiekty: podmiot 

obserwujący, który naśladuje, oraz model, który jest naśladowany (Bielecki, 1986, s. 88). 

Dziecko samo nie tworzy jeszcze wzorów zachowań, ale przyjmuje je z otoczenia 

poprzez naśladownictwo (Misiewicz, 1986, s. 57). Stopniowe naśladownictwo staje się  

z czasem celowym procesem rozwojowym, czynnością dowolną, zmierzającą do 

uzyskania określonego wyniku odtworzenia wzorca. W tym wyższym etapie rozwoju 

dziecko dokonuje selekcji wzorców, a jego zainteresowania przyciągają nie tyle 

czynności jako takie, ile osoby, które te czynności wykonują (Przetacznikowa, 1979,  

s. 387). Pod wpływem obserwacji wzajemnych relacji w systemie rodzinnym, dziecko 

przejmuje wzory zachowań nie tylko przez naśladowanie, ale również poprzez empatię, 

modelowanie, identyfikację, prowokowaną sytuację, nadawanie znaczeń. 

Dla dziecka model kobiety i mężczyzny stanowią matka i ojciec, ponieważ 

właśnie z nimi jest ono przez długi czas najsilniej związane emocjonalnie (Ryś, 1992,  

s. 189; Szymczyk, 2009, s. 262-266). Wzajemne kontakty matki i ojca stanowią dla 

dziecka pierwszy wzór zachowań interpersonalnych. Mają decydujące znaczenie w 

rozwoju tożsamości płciowej.  

Wzajemne relacje w rodzinie stanowią kontekst, w którym dziecko uczy się być 

kobietą (mężczyzną) na wzór matki i ojca. Doświadczenia negatywne w tym względzie 

zakłócają rozwój psychoseksualny (Braun-Gałkowska, 1994, s. 18). Jeżeli pożycie 

rodziców układa się harmonijnie, ich dziecko w przyszłości będzie szukało takiego 

współmałżonka, z którym będzie mogło powtórzyć szczęśliwy układ, jaki 

zaobserwowało w domu. Według K. Godorowskiego dziecko w wyborze partnera zwróci 
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szczególną uwagę na to, aby cechy przyszłego małżonka były zbliżone do tych, jakimi 

odznaczali się jego rodzice (Godorowski, 1987, s. 195).  

Rodzice stają się modelem ocen i wyboru przyszłego współmałżonka. Ich cechy 

charakteru, zachowanie się w stosunku do siebie i potomstwa, mają decydujące 

znaczenie dla życia rodzinnego ich własnych dzieci (Poręba, 1981, s. 90). Sposoby 

odniesień interseksualnych między rodzicami pozwalają dziecku zobaczyć płciowość 

jako fragment życia ludzkiego w połączeniu z odpowiedzialnością za siebie i za bliskich, 

w harmonii z innymi poglądami i potrzebami człowieka (Bołoz, 2003, s. 91). Dziecko, na 

przykładzie zachowań ojca i matki, kształtuje swoje pierwsze, często decydujące 

wyobrażenia o miłości między kobietą i mężczyzną, o wzajemnych stosunkach między 

przedstawicielami obu płci (Sieja, 1998, s. 214). 

Matka reprezentuje świat uczuć, więzi i czułości, a ojciec świat obowiązku, 

odpowiedzialności i prawa. Taki wzajemnie uzupełniający się układ zapewnia dziecku 

poczucie bezpieczeństwa, nieodzowne dla prawidłowego rozwoju (Sokoluk, Andziak, 

Trawińska, 1987, s. 266). Ze względu na zróżnicowanie płciowe, największy wpływ na 

psychikę syna ma ojciec, na psychikę córki – matka (Mierzwiński, 1997, s. 51-55). 

Procesowi uczenia się ról sprzyjają zdrowe, przyjazne stosunki personalne  

w rodzinie. Prawidłowe relacje w rodzinie umożliwiają nabycie odpowiedniej wiedzy  

o samym sobie. Pomagają we właściwym zaspokajaniu potrzeby miłości, w kształto-

waniu postawy poszanowania, godności własnej i innych, w uczeniu się 

odpowiedzialności (Ryś, 1997, s. 131). Decydujące znaczenie dla przyswojenia wszelkich 

wzorów zachowań oraz kształtowania właściwej osobowości, w tym internalizowania 

ról płciowych, ma powtarzalność doświadczeń, z którymi spotyka się dziecko 

(Pankowska, 2005, s. 68). Rodzice orientują się w indywidualnej wrażliwości dziecka,  

w jego rozeznaniach w sprawach płci, są w stanie (ze względu na klimat szczerości  

i zaufania) kształtować moralny aspekt wychowania seksualnego. Dzieje się tak pod 

warunkiem traktowania problemów seksualnych normalnie i poważnie, bez pruderii  

i fałszywego wstydu (Kozakiewicz, 1969, s. 269)1. 

 

2.  Czynniki warunkujące rozwój tożsamości płciowej 

 

K. Sieja definiuje tożsamość płciową, seksualną, jako świadomość danej osoby, że 

jest się kobietą lub mężczyzną (Sieja, 1998, s. 211). Jak podkreśla M. Fajkowska-Stanik 

                                                 
1 M. Kozakiewicz dokonał typologii rodziców, uwzględniając ich stosunek do płciowości człowieka, 
związanych z nią norm i obyczajów oraz realizacji zadań wychowania seksualnego w rodzinie. Według 
autora, poszczególnych rodziców można podzielić na pięć podstawowych grup. Są to: rodzice rygoryści i 
tradycjonaliści, rodzice liberałowie i postępowcy, rodzice zdezorientowani i bezradni, rodzice pasywni 
wychowawczo, rodzice świadomie wychowujący seksualnie (Kozakiewicz, U podstaw wychowania 
seksualnego, Warszawa 1969, s. 269). 
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(2001, s. 15), tożsamość płciowa jest wielowymiarowa oraz rozwojowo - sekwencyjna. 

Na rozwój tożsamości płciowej istotny wpływ mają czynniki genetyczne, hormonalne, 

struktura i funkcje mózgu, formowanie się określonych zachowań, więź rodziców  

z dzieckiem oraz procesy socjalizacyjne.  

Od czynników genetycznych zależy: płeć, konstytucja i funkcja układu 

neurohormonalnego. Budowa ciała, w tym narządów płciowych, ma istotne znaczenie dla 

rozwoju seksualnego, przy czym szczególna rola przypada tu prawidłowemu rozwojowi 

struktur nerwowych i gruczołów wewnętrznego wydzielania, a wszelkie ich zaburzenia 

wpływają negatywnie na rozwój osoby (Sieja, 1998, s. 234). 

Czynniki fizjologiczne wpływające na rozwój seksualny człowieka, związane są 

z funkcjonowaniem kory mózgowej, ośrodków podkorowych, gruczołów wewnętrznego 

wydalania i narządów płciowych. Kora mózgowa spełnia w stosunku do popędu 

płciowego funkcję regulującą i kontrolującą, gdyż zewnętrzne bodźce środowiskowe 

mogą zapoczątkować lub wygaszać reakcje seksualne tylko za jej pośrednictwem 

(Fajkowska-Stanik, 2001, s. 16).  

Właściwości psychiczne rozwijające się w dzieciństwie, kształtują między innymi 

postawy w stosunku do erotyzmu. Zalicza do nich otwartość na świat, ukierunkowanie 

moralne, umiejętność komunikowania uczuć, a także naukę wzorców społecznych 

związanych z płcią (Sieja, 1998, s. 256).  

Na rozwój roli płciowej istotny wpływ wywierają czynniki społeczne i otoczenie 

(Fajkowska-Stanik, 2001, s. 19)2. Źródłem najsilniejszych, najbardziej znaczących 

oddziaływań, jest rodzina (Vasta, Haith, Miller, 1995, s. 567). 

Doświadczenie ludzkiej tożsamości zawiera dwa bardzo ważne elementy: 

poczucie przynależności i poczucie odrębności. S. Minuchin nazywa rodzinę 

„laboratorium”, w którym te dwa składniki są wytwarzane i rozdzielane. Na etapie 

wczesnej socjalizacji, rodzina „programuje” zachowanie dziecka i jego poczucie 

tożsamości. Poczucie przynależności wytwarza się w trakcie przystosowania się do 

podgrupy dzieci w rodzinie, mającej określone nazwisko, posiadającej określonych 

rodziców. W ten sposób rodzina staje się trwałym elementem tożsamości człowieka 

(deBarbaro, 1999, s. 45-47).  

W procesie rozwijania tożsamości płciowej ważne jest, aby dziecko było od 

początku jednoznacznie określone przez rodziców w ramach tej samej płci, jaką posiada. 

Na skutek m.in. dysonansu poznawczego może bowiem dojść do zakłóceń w identyfikacji 

z własną płcią oraz zaburzeń w integracji seksualnej. Ważnym etapem w prawidłowym 

rozwoju psychoseksualnym jest zaakceptowanie siebie jako istoty płciowej - jako chłopca 

                                                 
2 Głównym „formatorem” identyfikacji płciowej w wymiarze społecznym, oprócz rodziny, są następujące 
instytucje: szkoła, Kościół, państwo, mass-media. Wymienione instytucje mają wpływ na określenie 
społecznych funkcji i ról jednostki oraz kształtowanie jej rozwoju podmiotowego, co warunkuje proces 
socjalizacji (Fajkowska-Stanik, 2001, s. 19). 
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lub dziewczynki (Gapik, 1990, s. 15). Kolejnym etapem jest rzeczywiste podejmowanie 

roli płciowej (Chojnowska, 2002, s. 43) i zadań z niej wynikających – tak ogólnych, jak  

i specyficznych, związanych z przynależnością do określonej płci, docelowo również 

małżeńskich i rodzicielskich (Trawińska, 1996, s. 33-38).  

Zgodnie z teorią E. H. Eriksona osoba, która osiągnęła tożsamość 

psychoseksualną, funkcjonuje na czterech poziomach: na poziomie behawioralnym – 

potrafi się angażować w odpowiadające jej zachowanie; na poziomie poznawczym – 

posiada rozbudowaną samowiedzę, odzwierciedlającą istniejący schemat płci. Akceptuje 

swoją płeć, włączając ją do obrazu siebie (poziom osobowościowy), a na poziomie 

społecznym ma zdolność podejmowania ról kobiecych i męskich w odniesieniu do 

właściwości relacji z otoczeniem. Tylko osoby, które osiągnęły własną indywidualną 

tożsamość, są zdolne stworzyć intymny związek, posiadać autonomię swojego „ja” (za: 

Chojnowska, 2002, s. 45).  

Fakt bycia chłopcem czy dziewczynką, mężczyzną czy kobietą, nie ogranicza się 

jedynie do wymiaru seksualnego. O tym, czy ktoś ma poczucie, że jest mężczyzną czy 

kobietą, nie decyduje sam wymiar cielesny, ale także w znacznym stopniu zachowanie, 

postawy, a nawet cała osobowość. Osobowość człowieka, niezależnie od płci, kształtuje 

się w procesie wychowania. Celem wychowania jest takie ukształtowanie osobowości, 

aby człowiek działał integralnie we wszystkich aspektach dotyczących jego płciowości. 

 

3. Identyfikacja płciowa i role związane z płcią  

 

Jedną z bardzo ważnych sfer tożsamości jest identyfikacja płciowa3, będąca 

podstawowym mechanizmem w formowaniu się tożsamości płciowej (Fajkowska-

Stanik, 2001, s. 21). Identyfikacja płciowa to poczucie akceptacji i przynależności do 

własnej płci, uformowane w wyniku procesu internalizacji poglądów, wartości 

przedstawicieli własnej płci. Na identyfikację płciową składa się zespół wszystkich 

wariantów zachowania człowieka, wynikających z wypełniania określonej roli płciowej 

oraz psychiczne poczucie przynależności do konkretnej płci (Sieja, 1998, s. 184).  

Identyfikacja jest jednym z podstawowych mechanizmów kształtowania się 

osobowości. Dziecko identyfikuje się z rodzicem tej samej płci. Przyjmuje jako własne 

wartości, postawy, orientację seksualną osoby dorosłej, z którą się utożsamia.  

Dziecko, w wyniku procesu identyfikacji, przyjmuje cechy rodzica jako swoje 

własne. W późniejszym, dorosłym życiu, nie jest w stanie do końca oddzielić tego, co 

                                                 
3 Pierwsza próba wytłumaczenia procesu przejmowania przez dzieci przekonań, postaw i ideałów 
rodziców została dokonana przez Zygmunta Freuda. Freud wprowadził do psychologii termin 
„identyfikacja”, który oznaczał uczuciowe poddanie się dziecka jednemu z rodziców. Proces ten prowadzi 
do przyjmowania przez dziecko postaw, poglądów, ideałów oraz zachowań tego z rodziców, z którym ono 
się utożsamia (Sołowiej, 1986, s. 143).  
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nabyło w dzieciństwie, od tego, czego samo doświadczyło, samo sprawdziło i samo 

przemyślało (Chojnowska, 2002, s. 45). Młodsze dzieci obojga płci identyfikują się ze 

swoją matką. Chłopcy, między ósmym i dziewiątym rokiem życia, zaczynają 

identyfikować się z ojcem. W wychowaniu seksualnym ważna jest identyfikacja 

komplementarna, która dokonuje się na płaszczyźnie więzi chłopca z matką, 

dziewczynki z ojcem (Augustyn, 1997, s. 26).  

Proces identyfikacji z rodzicem przebiega inaczej u dzieci odmiennej płci, co nie 

pozostaje bez wpływu na siłę i trwałość ich identyfikacji z własną płcią. W okresie 

wczesnego dzieciństwa zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, utożsamiają się z matką.  

W przypadku dziewczynek jest to zjawisko trwałe. Jednak w dorosłym życiu, pozytywny 

stosunek kobiety do mężczyzn rozpoczyna się od pozytywnego stosunku do własnego 

ojca. Chłopcy identyfikujący się początkowo z matką, z biegiem czasu zaczynają 

identyfikować się z ojcem. Proces ten ma podstawowe znaczenie dla rozwoju męskości 

chłopca (Sołowiej, 1986, s. 147). Społeczny oraz kulturowy wymiar tożsamości płciowej 

jest związany z rolami, a także ze stereotypami płciowymi. Role płciowe to pewne 

wzorce zachowania charakterystyczne dla przedstawicieli obu płci, aprobowane przez 

grupę, z którą jednostka się identyfikuje. Stereotypy zaś funkcjonują w świadomości 

społecznej jako uproszczony i zabarwiony emocjonalnie obraz ról, jakie jednostka danej 

płci powinna pełnić. Zawsze zawierają one element poznawczy, afektywny oraz 

wolicjonalny (Fajkowska-Stanik, 2001, s. 19). Przekonania rodziców dotyczące płci oraz 

związane z nimi zachowania, wywierają znaczny wpływ na proces nabywania przez 

dzieci właściwości charakterystycznych dla danej płci (Vasta, Haith, Miller, 1995, s. 568). 

Różnice we właściwościach psychicznych oraz zachowaniu chłopców i dziewcząt 

są również uwarunkowane kulturą, tradycją (przykładem są zabawki, czy ubranka, 

które mają inny charakter w zależności od tego, dla której z płci są przeznaczone). Dzieci 

wykazują tendencje do uczenia się i zapamiętywania najpierw treści stereotypu własnej 

płci, a potem dopiero stereotypu płci odmiennej oraz do uczenia się w pierwszej 

kolejności stereotypu roli męskiej, a dopiero później – kobiecej (Chomczyńska-

Miliszkiewicz, 2002, s. 119).  

W okresie wczesnego dzieciństwa chłopcy i dziewczynki postrzegają role płciowe 

w sposób sztywny, absolutny, a zachowanie typowe dla płci odmiennej uważają za 

poważne naruszenie standardów społecznych (Vasta, Haith, Miller, 1995, s. 564). Pojęcie 

stałości płci wyprzedza wystąpienie zachowań związanych z płcią. Im lepiej rozwinięte 

jest u dziecka rozumienie ról płciowych, tym więcej prezentuje ono zachowań typowych 

dla swojej roli, przynajmniej we wczesnym dzieciństwie. Wiedza o roli płciowej 

obejmuje świadomość pojęć męskości i kobiecości, z uwzględnieniem stereotypów 

płciowych. Większość dzieci już w wieku trzech lat rozumie podstawowe pojęcie 

męskości i kobiecości (Chomczyńska-Miliszkiewicz, 2002, s. 117). 
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4.  Tożsamość płciowa dziecka i różnice dotyczące płci 

 

Wielu psychologów wypowiada się na temat różnic między płciami w kontekście 

ról i oczekiwań społecznych. Rodzice wcześnie zaczynają podejmować różne 

zachowania w stosunku do synów i córek. Dzieci starsze uczą się od rodziny, nauczycieli, 

rówieśników, z telewizji i książek, jakie jest „właściwe” zachowanie mężczyzn i kobiet 

(Dembo, 1997, s. 378). 

Identyfikacja z płcią i podjęcie roli płci rozpoczyna się w trzecim roku życia 

dziecka, a więc w okresie, gdy dziecko jest pod bezpośrednią opieką swoich rodziców 

lub opiekunów. U chłopców, w przedziale wiekowym od 18 miesięcy do 3 lat, można 

zaobserwować typowo męskie zachowania. W wieku 2 lat dziecko potrafi już odróżnić 

mężczyznę od kobiety, w wieku trzech lat umie wskazać – na prostym przykładzie - na 

czym polega różnica płci. Rozumie też, że do danej roli płciowej przypisane są określone 

zachowania (Schaffer, 2011, s. 349).  

Początkowo dziecko rozróżnia płeć na podstawie zewnętrznych i społecznych 

wyznaczników, takich jak: ubiór, uczesanie, zachowanie. Dopiero później odkrywa, że 

podstawowe różnice płci związane są także z ukształtowaniem narządów płciowych. 

Fizyczne utożsamienie z płcią następuje w okresie wczesnego dzieciństwa, około 

trzeciego roku życia (Chojnowska, 2002, s. 42). 

Około 4 roku życia pojawia się pojęcie ciągłości płci, a około 5 roku – pojęcie 

niezmienności płci. Chłopcy i dziewczynki przechodzą przez te fazy rozwoju mniej 

więcej w takim samym tempie (Vasta, Haith, Miller, 1995, s. 563). Okresem krytycznym 

dla procesu identyfikowania się z płcią, są lata pomiędzy 18 miesiącem a 5 rokiem życia 

(Chomczyńska-Miliszkiewicz, 2000, s. 281). 

U dziecka w wieku od trzech do pięciu lat rozwija się silne poczucie bycia 

chłopcem lub dziewczynką, dziecko jest też coraz bardziej świadome konsekwencji tego 

faktu dla otoczenia (Sołowiej, 1986, s. 147). Niemniej jednak niewiele dzieci poniżej  

5 roku życia potrafi kategoryzować takie cechy zachowań, jak: agresja, dominacja, 

uprzejmość czy emocjonalność jako bardziej męskie czy kobiece (Vasta, Haith, Miller, 

1995, s. 564). Kiedy dziecko osiąga wiek szkolny, uświadamia sobie, że nawet jeśli 

zmienia się wygląd bądź zachowanie człowieka, płeć pozostaje niezmienna (Schaffer, 

2011, s. 350). 

Z potrzeby odkrycia własnej tożsamości, także tożsamości seksualnej, rodzi się 

potrzeba konfrontacji własnej seksualności z seksualnością płci przeciwnej. M. Beisert 

(1991, s. 46) podkreśla, iż zainteresowanie płcią przeciwną ma charakter falowy. 

Pierwszy przypływ ciekawości występuje poniżej piątego roku życia. Uwaga dziecka 

koncentruje się wokół problemów związanych z różnicą pomiędzy kobietą a mężczyzną. 
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Dziecko w tym czasie często podejmuje zachowania obserwujące, kieruje nim ogromna 

wręcz ciekawość związana z chęcią poznania ciała osoby płci odmiennej. Potem zaczyna 

interesować się budową ciała osób dorosłych. Czasem dziecko koniecznie chce zobaczyć 

narządy płciowe osób dorosłych i porównać z własnymi. Stąd podglądnie dorosłych w 

kąpieli, w ubikacji, w sypialni.  

Formowanie obrazu płci trwa do 7 roku życia, a następnie zachodzi stopniowa 

integracja osobowości i pojawia się świadomość bycia kobietą, bycia mężczyzną. 

Identyfikacja seksualna dziecka w okresie dzieciństwa, decydująca o wyborze 

„obiektu seksualnego” w okresie dojrzewania, tworzy się w relacji uczuciowej do obojga 

rodziców jednocześnie. Zasadniczym obiektem identyfikacji seksualnej dla chłopca staje 

się ojciec, a dla dziewczynki matka (Augustyn, 1996, s. 103). 

 

5.  Relacja matka - dziecko 

 

Matka jest najważniejszą osobą dla każdego dziecka, zwłaszcza w najmłodszych 

latach jego życia. Jest głównym generatorem bodźców, źródłem nagród i kar, jak 

również reprezentuje wobec dziecka wymagania i naciski danej grupy społeczno-

kulturowej (Ryś,1992, s. 145). Matka, darząc dziecko miłością, kochając męża i innych 

członków rodziny, prezentuje wzór życzliwego odnoszenia się do ludzi, przybliża świat 

dziecku i mężowi (Ostrowska, Ryś, 1997, s. 165). 

Matki traktują potomstwo odmiennie niż ojcowie. W procesie wychowawczym 

szczególną uwagę zwracają na ujawnienie przez dziecko uczuć, podkreślając ważność 

tego typu zachowań (Sołowiej, 1986, s. 149). Matka stanowi dla dziewcząt wzór 

pierwszej identyfikacji z własną płcią. Pomaga zaakceptować rolę kobiety (a później 

żony i matki). Matka ma duży wpływ na kształtowanie takich cech, jak czułość, 

wrażliwość na piękno. Dziewczęta mające głęboki kontakt emocjonalny z matką 

charakteryzują się kobiecością, która nie potrzebuje być nieustannie udowadniana 

(sobie i innym) przez zwracanie na siebie uwagi osób płci odmiennej (Augustyn, 1997,  

s. 26).  

Jeżeli dziewczynka kocha matkę, doświadcza jej miłości i podziwia ją, wtedy chce 

być taka, jak ona. Jeżeli widzi, że jej matka jest przez swego męża lekceważona, 

wykorzystywana i krzywdzona, stwierdza (oczywiście nie całkiem świadomie), że nie 

warto być kobietą, a chłopiec w takiej sytuacji uczy się niewłaściwego odnoszenia do 

kobiet (Braun-Gałkowska, 1994, s. 18).  

Chłopcy, którzy mają dobry, pobawiony zaborczości kontakt uczuciowy z matką, 

zwykle charakteryzują się większą łagodnością emocjonalną zarówno wobec dziewcząt, 

jak i rówieśników tej samej płci. Nie mają tendencji do agresywności i brutalności. Nie 
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szukają ciągle nowych kontaktów seksualnych, aby udowadniać swoją męskość 

(Augustyn, 1997, s. 25). 

Chłopiec wytwarza sobie obraz kobiety, przyszłej żony, na podstawie cech  

i zachowań matki. Matka wpływa na humanizację postaw i obyczajów. Matki darzące 

miłością synów, wpływają na ich uspołecznienie, samoocenę, towarzyskość. Ten rodzaj 

postawy wyzwala u synów prawidłowe kontakty z rówieśnikami. Matka jest dla syna 

wzorem kobiety, o cechach, które prawdopodobnie zadecydują o wyborze jego przyszłej 

żony (Poręba, 1981, s. 90).  

Czynnikiem stale i decydująco oddziaływującym wychowawczo jest miłość 

rodzicielska, a zwłaszcza głęboko uczuciowa miłość matki. Miłość macierzyńska jest dla 

dziecka koniecznością ze względu na stworzenie właściwego klimatu psychicznego, 

polegającego na wyrobieniu w dziecku poczucia przynależności do rodziny, poczucia 

bezpieczeństwa oraz poczucia głębokiej więzi z inną osobą (Pospiszyl, 1986, s. 8). Zna-

miennymi dla miłości macierzyńskiej cechami są: bezwarunkowość, wszechobecność  

i stałość (tamże, s. 6). 

Uczucia matki, klimat emocjonalny jaki panuje w rodzinie, wzmacnia zaufanie 

dziecka do świata zewnętrznego, do innych ludzi, motywuje i orientuje prospołecznie. 

Jej czułość, gesty, uśmiechy wzmacniają nie tylko uczucia (rozwijające się) dziecka i jego 

zaufanie, ale także są bazą kształtowania się zewnętrznych oczekiwań społecznych 

(Sokoluk, Andziak, Trawińska, 1987, s. 266). Pozytywny kontakt z matką w okresie 

dzieciństwa i dojrzewania jest bardzo ważnym fundamentem wrażliwości i delikatności 

emocjonalnej w relacjach międzyludzkich. Brak matki w pierwszych latach życia jest 

przyczyną nieprawidłowości w rozwoju psychicznym dziecka, zaburza jego sferę 

uczuciową (Ryś, 1992, s. 89). Brak więzi uczuciowej z matką, postawa odrzucająca i 

unikająca kontaktu, zaburzają proces kształtowania się osobowości dziecka.  

Więź dziecka z matką zależy w dużym stopniu od jej więzi uczuciowych z mężem. 

Matki, które nie mają oparcia emocjonalnego w mężu, szukają go w swoich dzieciach, 

zwłaszcza w relacji z synem4. 

W pierwszym okresie życia dziecko związane jest przede wszystkim z matką, 

później z ojcem. Ten proces dotyczy zarówno chłopców, jak i dziewczynek. Nawiązanie 

prawdziwego kontaktu z ojcem dokonuje się w sposób naturalny tylko wtedy, kiedy 

                                                 
4 Jednym z przejawów zaborczości jest skłonność matki do emocjonalnego karania dziecka. Przejawia się to 
w obrażaniu, zamykaniu się w sobie, wzbudzaniu w dziecku poczucia winy, wywoływaniu w nim lęku 
przed odrzuceniem. Takie podejście matki powoduje “skruszenie dziecka”, które przyjmuje taką postawę, 
jakiej sobie życzy matka. Emocjonalne uzależnienie dziecka od matki wpływa na opóźnienie dojrzewania 
emocjonalnego, które wyraża się w postawie zamykania się w sobie, nieufności wobec ludzi, trudności  
w relacji z rówieśnikami tej samej i odmiennej płci. Innym zranieniem może być brak równowagi 
uczuciowej (gdy zachowanie matki kierowane jest zmiennymi nastrojami, m.in. szybkim przechodzeniem 
od uczuć miłości i poświęcenia do okazywania uczuciowej obojętności, odrzucenia i karania) oraz 
niepewność siebie (Augustyn, 1997, s. 24) 
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między matką a ojcem istnieje pełna zgoda, harmonia i miłość. Dziecko nie widzi 

wówczas w obojgu rodzicach dwóch różnych źródeł miłości, ale odkrywa ich jako jedno 

źródło miłości. Ich wzajemna miłość jest dla dziecka podstawową miłością, z której 

czerpie wzór do naśladowania (Augustyn, 1996). 

 

6. Relacja ojciec-dziecko 

 

 Istotną cechą ojca, mającą ogromny wpływ na osobowość zarówno synów, jaki 

i córek, jest jego zrównoważenie psychiczne (Pospiszyl, 1986, s. 56). Dobry kontakt 

emocjonalny z ojcem w okresie dzieciństwa staje się fundamentem stabilności 

emocjonalnej dziecka, daje mu poczucie bezpieczeństwa (Augustyn, 1997, s. 24). 

W celu wywołania pozytywnego wpływu na rozwój społeczny dziecka, ojciec 

powinien aktywnie uczestniczyć w procesie jego wychowania. Skuteczność właściwego 

oddziaływania ojca zależy od tego, czy on sam będzie reprezentował pozytywne 

wartości społeczne (Pospiszyl, 1986, s. 45). 

Ojciec dostarcza dziecku tych bodźców i wzorów w jego rozwoju społecznym  

i moralnym, których matka nie może w tak szerokim zakresie zaoferować (Mierzwiński, 

1997, s. 63). Ojcowie aprobują ujawnienie uczuć u córek, od synów zaś wymagają przede 

wszystkim zachowań instrumentalnych, charakteryzujących się skutecznością i efekty-

wnością (Sołowiej, 1986, s. 151). Ojciec, akceptując budzącą się kobiecość córki, 

utwierdza ją w przekonaniu o jej wartości, godności dziewczęcej. Jest on pierwowzorem 

pozytywnych lub negatywnych cech przyszłego męża (Olearczyk, 2000, s. 187). 

Obserwacja u ojca typowo męskich cech pomaga córkom w przyszłości lepiej zrozumieć 

własnych mężów i synów. Jak stwierdził B. R. Mc Candless, dziewczęta wychowane bez 

udziału ojców, mają mniejsze szanse na pomyślne wywiązywanie się z roli żony i matki 

dzieci płci męskiej (Pospiszyl, 1986, s. 55). 

W przypadku córek obraz mężczyzny kształtowany jest na podstawie cech 

osobowości ojca i jego stosunku do matki (Poręba, 1981, s. 90). U dziewcząt, które mają 

dobry kontakt emocjonalny ze swoim ojcem, więzi z osobami płci odmiennej są zwykle  

o wiele prostsze i bardziej naturalne. Dziewczęta te nie przeżywają większych lęków 

przed chłopcami (Augustyn, 1997, s. 24). Relacje z ojcem rzutują na odniesienia nie tylko 

do świata mężczyzn, ale do całej społeczności zewnętrznej, pozarodzinnej (Mierzwiński, 

1997, s. 63).  

 J. Augustyn (1997, s. 24) zwraca uwagę na fakt, iż u chłopców, którzy mają dobry 

emocjonalny kontakt z ojcem, problemy emocjonalne i seksualne w okresie dojrzewania 

przeżywane są łagodniej i spokojniej. Natomiast K. Pospiszyl (1986, s. 50) podkreśla, że 

obecność ojca w rodzinie ma do tego stopnia fundamentalne znaczenie dla synów, że ci 
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chłopcy, którzy są pozbawieni możliwości stałego obcowania z ojcem, po założeniu 

własnych rodzin często nie umieją właściwie wywiązywać się z wielu ról rodzicielskich.  

Miłość ojcowska nie jest, tak jak miłość macierzyńska, bezwarunkowa. Ojciec nie 

kocha dziecka tylko dlatego, że jest ono jego dzieckiem, ale dlatego, że spełnia pewne 

jego oczekiwania. Ojciec akceptuje w swym dziecku przede wszystkim te cechy, które są 

zgodne z wymaganiami, jakie stawia dziecku oraz te, które czynią dziecko zdolnym do 

pokonywania przyszłych trudności życiowych (pilność, pracowitość, odwaga, itp.).  

Dużą trudność w rozwoju seksualnym może stanowić nieobecność ojca w życiu 

dziecka. Nieobecność lub też obecność budząca jedynie lęk, powoduje pewne zachwianie 

identyfikacji seksualnej zarówno w przypadku chłopca, jak i dziewczynki. U chłopca 

rodzi się brak akceptacji własnej męskości, lęk przed byciem mężczyzną, natomiast  

u dziewczynki rodzi się lęk przed mężczyznami (Sieja, 1998, s. 57). Dzieci pozbawione 

możliwości obcowania z ojcem, z jednej strony mają trudności z wczuciem się w ludzkie 

cierpienia i radości, z drugiej zaś strony nie potrafią właściwie kierować swym 

postępowaniem. Dziecko (a szczególnie dziecko płci męskiej) pozbawione możliwości 

stałego obcowania z ojcem o wiele trudniej kształtuje najwyższą pod względem 

moralnym sferę swej osobowości – sumienie (Pospiszyl, 1986, s. 54). U dzieci 

wychowywanych bez ojca występuje duże poczucie niepokoju i niepewności  

w kontaktach międzyludzkich, niedostateczne przyswojenie roli związanej z płcią, 

poczucie zewnętrznej kontroli, a także trudności w przystosowaniu do życia 

w małżeństwie (Ryś, 1992, s. 45).  

Brak ojca jest przyczyną pojawienia się u dziecka nieadekwatnej samooceny, 

niskiego poziomu interioryzacji norm moralnych oraz mniejszego poczucia winy przy 

ich naruszaniu. Dzieci, które wychowują się bez ojca, lub też gdy wychowuje je ojciec 

charakteryzujący się postawą niedojrzałości, w konsekwencji same mogą pozostać 

ludźmi niedojrzałymi społecznie (Pospiszyl, 1986, s. 13).  

 

*** 

 

Rodzice są dla dziecka pierwszymi i najważniejszymi modelami stylu życia, 

rozwiązywania problemów, komunikowania się z innymi, realizacji wartości i norm. 

Postrzeganie rodzica jako autorytetu sprzyja prawidłowej identyfikacji płciowej dziecka.  

Wpływ doświadczeń z dzieciństwa jest istotny dla tworzenia modelu 

wychowania własnych dzieci, opartego na wzorach wyniesionych z rodziny 

pochodzenia. Brak tych wzorów lub ich nieadekwatność utrudnia pełnienie ról 

małżeńskich i rodzinnych (Gałkowska, 1999). Dlatego też, dla prawidłowego rozwoju 

psychoseksualnego, dziecko powinno mieć wzór świata „dwupłciowego”, pozwalającego 
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określić siebie, zidentyfikować swą płeć. Obraz rodzica płci odmiennej stanowi wzór 

przyszłego małżonka, natomiast obraz rodzica tej samej płci staje się wzorem zachowań 

charakterystycznych dla płci własnej (Braun-Gałkowska, 1986, s. 353). Zdaniem 

W. Bołoza (2003, s. 91) prawidłowe sposoby odniesień interseksualnych między 

rodzicami pozwalają dziecku postrzegać płciowość jako fragment życia ludzkiego  

z zachowaniem zasad odpowiedzialności i empatii.  
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Odpowiedzialność rodziców za kształtowanie się  

tożsamości seksualnej dziecka 

 

W świetle współczesnych badań naukowych, zwłaszcza z zakresu seksuologii  

i antropologii, tożsamość seksualna nie jest stanem, który został dany człowiekowi wraz 

z jego narodzinami, ale jest rzeczywistością złożoną, która kształtuje się w ramach 

długiego procesu, przebiegającego na różnych płaszczyznach. Podobnie jak seksualność, 

która przejawia się w wymiarze biologicznym, psychicznym i społecznym życia 

człowieka, kształtowanie się tożsamości seksualnej dokonuje się na tych płaszczyznach. 

Występujące w tych obszarach różne czynniki wywierają wpływ na formowanie się 

tożsamości seksualnej dorastającego dziecka. Niektóre z nich są niezależne od postaw  

i działań człowieka, inne zaś uwarunkowane są jego postępowaniem. W związku z tym 

można mówić o odpowiedzialności człowieka za kształtowanie się tożsamości 

seksualnej dojrzewającego dziecka. Chodzi zwłaszcza o odpowiedzialność rodziców, bo 

to oni mają największy wpływ na dziecko w okresie kształtowania się jego tożsamości 

osobowej, której istotnym elementem jest tożsamość seksualna1. 

Zamierzeniem niniejszego tekstu jest ukazanie głównych aspektów problemu 

odpowiedzialności rodziców za kształtowanie się tożsamości seksualnej dziecka. 

Odpowiedzialność oznacza uświadomienie i zobowiązujące przyjęcie przez osobę zadań 

w określonym obszarze życia. Chodzi o osobistą postawę rodziców zobowiązującą do 

określonego działania, którego ukierunkowanie i konsekwencje od nich zależą, a która 

dochodzi do głosu w ich prawidłowo ukształtowanym sumieniu (por.  Korff, Wilhelms, 

2003, k. 1909; Holotik, 1990, s. 821–822). W odniesieniu do kształtowania się 

tożsamości seksualnej dojrzewającego dziecka mamy do czynienia z postawą rodziców, 

która jest zarówno uświadomieniem istotnych zobowiązań i zadań w ramach tego 

procesu, jak i przypisaniem im konsekwencji wynikających z takich czy innych 

sposobów postępowania. Z tej racji, że tożsamość seksualna kształtuje się na trzech 

wspominanych płaszczyznach: biologicznej, psychicznej i społecznej, także elementy 

odpowiedzialności rodziców w tym zakresie zostaną przedstawione w wymienionych 

obszarach życia człowieka. 

                                                 
1 Pomimo iż odróżnia się tożsamość seksualną, odnoszoną głównie do płaszczyzny biologicznej  
i psychicznej od tożsamości płciowej, dotyczącej postaw i ról społecznych związanych z płcią,  
w niniejszym tekście zostaje użyte pojęcie tożsamość seksualna, rozumiana jako rzeczywistość 
obejmującą wszystkie trzy wspomniane wymiary. Por. E. Meistermann-Seeger (1972, k. 264). 
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1. Płaszczyzna biologiczna 

 

Podstawową płaszczyzną kształtowania się tożsamości seksualnej człowieka jest 

warstwa biologiczna. To tam dokonuje się ten proces, zwłaszcza pod wpływem 

czynników genetycznych i hormonalnych. W świetle badań z zakresu nauk 

przyrodniczych, głównie psychologa i seksuologa J.W. Moneya (1921–2006), 

kształtowanie się tożsamości seksualnej człowieka na płaszczyźnie biologicznej 

dokonuje się w ramach związku między gruczołami płciowymi, odpowiednimi 

hormonami, strukturami anatomicznymi oraz zachowaniem seksualnym. W przypadku 

prawidłowego przebiegu rozwoju prenatalnego dziecka, zarówno męski jak i żeński 

płód rozwija się w środowisku żeńskich hormonów płciowych matki. Kształtowanie się 

płodu męskiego następuje dzięki hormonom męskim, które są produkowane przez jego 

gruczoły płciowe. Na tym poziomie dokonuje się zróżnicowanie mózgu, szczególnie zaś 

seksualnie dymorficznego jądra przysadki podwzgórza mózgu2. 

Jak wykazały badania prowadzone na zwierzętach, w przypadku, kiedy w okresie 

prenatalnym występuje zbyt mało hormonów męskich, to osobniki męskie szczurów i 

psów wykazują żeńskie zachowania. Odwrotnie zaś, żeńskie osobniki wykazują męskie 

zachowania w przypadku, kiedy przed narodzinami były poddane działaniu nadmiernej 

dawki hormonów męskich. Wnioski z badań prowadzonych na zwierzętach często 

odnoszone są do człowieka. Mówi się wówczas o syndromie adrenogenitalnym, albo 

syndromie odporności androgenu. W przypadku syndromu adrenogenitalnego w 

okresie prenatalnym, kora nadnerczy z racji defektu genetycznego, zamiast kortyzonu 

produkuje hormon androgeniczny. W przypadku dziewczynek prowadzi to do 

psychoseksualnej maskulinizacji, która w okresie późniejszym może przejawiać się 

zainteresowaniem zabawkami i grami typowymi dla chłopców oraz tym, że ich 

kobiecość nie daje im poczucia zadowolenia. W przypadku syndromu odporności 

androgenu mamy do czynienia z prenatalnym rozwojem demaskulinizującym. Pomimo 

męskiej płci chromosomicznej, braku macicy i jajników, osoby takie mogą posiadać 

genitalia żeńskie, a na płaszczyźnie psychoseksualnej są zdemaskulinizowane i w swoich 

zachowaniach nie różnią się od chromosomicznie prawidłowo rozwiniętych kobiet 

(Lang, 2010, s. 99).  

W latach 70. XX w. przeprowadzono badania, które podkreśliły znaczenie 

wpływu hormonów seksualnych na centralny system nerwowy człowieka i jego rozwój 

psychoseksualny. Współcześnie przyjmuje się, że mózg człowieka jest określony 

seksualnie. Oznacza to, że można mówić o mózgu męskim i żeńskim, które są w pewnym 

                                                 
2  H. Lang (2000, s. 99). Więcej na temat przebiegu tego procesu zob.: J. Burri (1977, s. 64–76); G. Russo, 
(2004, s. 112–113); J. Huber (1998, s. 32–34). 
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sensie dwoma wariantami biologicznymi tego samego organu. W komórkach 

nerwowych zawarte są receptory dla androgenów i estrogenów oraz systemy 

enzymatyczne metabolizmu hormonów seksualnych, podobnie jak w genitaliach. Stąd 

można mówić o pozaseksualnych źródłach zróżnicowanych zachowań seksualnych 

mężczyzny i kobiety. Zróżnicowana struktura pewnych obszarów mózgu warunkuje 

odmienne zachowania mężczyzn i kobiet, co jest uzależnione od wpływu hormonów na 

centralny system nerwowy, zwłaszcza w okresie prenatalnym (Faggioni, 2010, s. 118). 

Współcześnie techniki badawcze pozwalają m.in. na ukazanie zróżnicowanego 

sposobu funkcjonowania mózgu męskiego i żeńskiego w zakresie odporności na stres, 

przeżywania emocji, reakcji na przyjemności, zmiany humoru czy zdolności do 

podejmowania decyzji. Wpływ steroidów na centralny system nerwowy w okresie 

prenatalnym w szczególny sposób dotyczy seksualności, zarówno na płaszczyźnie 

somatycznej, oddziałując na podwzgórze charakteryzujące dynamikę postaw 

hormonalnych dorosłych, jak też na płaszczyźnie psychicznej, przyczyniając się wraz z 

wychowaniem do określenia orientacji seksualnej. Wyjaśniając biologiczne aspekty 

kształtowania się tożsamości seksualnej człowieka, należy unikać błędu redukcji 

seksualności do determinizmu neuroendokrynologicznego, ale nie można też 

zapomnieć, że dyspozycje morfologiczno-funkcjonalne składają się na ciągłość i 

wszechstronność ludzkiej seksualności, a predyspozycje biologiczno-psychiczne głęboko 

współdziałają z wpływami pochodzącymi z wychowania i środowiska. U podstaw 

tożsamości seksualnej leży proces współdziałania środowiska wychowawczego ze 

strukturami biologicznymi, które przejawiają się na różnych płaszczyznach, począwszy 

od programu genetycznego, przez centralny system nerwowy, decydujący wpływ 

hormonów seksualnych, aż po fenotyp. Tożsamość seksualna kształtuje się na drodze 

wzajemnego oddziaływania licznych czynników biologiczno-społecznych (Faggioni, 

2010,  s. 118–119; Russo, 2004, s. 112–113). 

Wspomniany Money, który zajmował się badaniem czynników biologicznych 

seksualności, twierdzi, że pierwszym i decydującym krokiem w kierunku odkrycia 

tożsamości seksualnej i ściśle z nią związanego zróżnicowania płciowego jest 

samookreślenie się dziecka jako męskie lub żeńskie. Dokonuje się to jednak w zgodzie  

z jego biologiczną i przypisywaną mu płcią oraz zawiera zarówno świadome, jak  

i nieuświadomione komponenty. Większość współczesnych badań potwierdza, że 

zróżnicowanie płciowe jest obserwowalne pod koniec pierwszego roku życia  

i w przypadku zaistnienia prawidłowych uwarunkowań zostaje zakończone około 

trzeciego roku życia (Lang, 2010, s. 99–100; Meistermann-Seeger, 1972, k. 262–263). 

Tożsamość seksualna jest zatem produktem końcowym łańcucha dymorficznie 

uwarunkowanych etapów rozwoju seksualnego, przy czym na początku każdej fazy 
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organizm jest bipotencjalny. Kod chromosomiczny należy rozumieć jako gotowość do 

ukształtowania określonej świadomości i roli płciowej (Burri, 1997, s. 67). 

Trudno jest wskazać na konkretne wymiary odpowiedzialności rodziców za 

proces kształtowania się tożsamości seksualnej ich dziecka na płaszczyźnie biologicznej, 

gdyż na tym polu ich działania są ograniczone. Z tej racji, że większa część tego procesu 

dokonuje się w okresie prenatalnym dziecka, a prawidłowość przebiegu rozwoju 

prenatalnego jest decydująca dla dalszych etapów rozwoju człowieka (także w zakresie 

kształtowania się jego tożsamości seksualnej), odpowiedzialność rodziców na tej 

płaszczyźnie ogólnie oznacza troskę o prawidłowy przebieg ciąży, unikanie tego 

wszystkiego, co zakłóca prawidłowy jej przebieg, a w dalszej perspektywie dbałość  

o rodziców o własne zdrowie przed zaistnieniem ciąży (Gruszka, 2012, s. 41–55). Chodzi 

głównie o unikanie czynników wpływających negatywnie na gospodarkę hormonalną, 

która ma duże znaczenie dla kształtowania się biologicznych podstaw tożsamości 

seksualnej3. 

Warto wspomnieć, że badania psychoneuroendokrynologiczne dowodzą,  

iż hormon zwany oksytocyną odgrywa ważną rolę zarówno przy podnieceniu  

i odprężeniu seksualnym, zapoczątkowaniu porodu, wydzielaniu się mleka u matki  

w okresie karmienia piersią, ale także w odniesieniu do procesów: kształtowania się 

postawy rodzicielskiej troski o dziecko, umacniania więzi międzyludzkich, wierności  

i zachowań prospołecznych. Działanie tego neuropeptydu redukuje lęki i stres, wspiera 

postawy jednoczenia się z innymi oraz pozytywnie oddziałuje na zdrowie  

i samopoczucie człowieka. Psychospołeczne obciążenia i stresy mogą osłabiać system 

immunologiczny i przez to prowadzić do choroby. Z kolei psychiczne dobre 

samopoczucie może mieć pozytywny wpływ na system immunologiczny, a przez to 

działanie prewencyjne i terapeutyczne (Sautermeister, 2011, s. 120–121). Uwagi te 

potwierdzają ścisły związek aspektów biologicznych i psychicznych, będących podstawą 

kształtowania się tożsamości seksualnej człowieka, a także wskazują na jeszcze jeden 

wymiar odpowiedzialności rodziców w tym względzie w okresie prenatalnym, jakim jest 

troska o dobre samopoczucie i unikanie stresu. 

 

2. Płaszczyzna psychiczna 

 

Kształtowanie się tożsamości seksualnej na płaszczyźnie psychicznej próbuje się 

wyjaśniać w oparciu o różne teorie, które zwracają uwagę na znaczenie identyfikowania 

się dojrzewającego człowieka z rodzicami. Przykładowo w świetle koncepcji 

psychoanalizy S. Freuda (1856–1939), w tzw. fazie falliczno-edypalnej, kiedy człowiek 

                                                 
3 Negatywny wpływ może wywierać stosowanie antykoncepcji hormonalnej (por. E. Lichtenberg-
Kokoszka,  2011, s. 333–346; Prusak, 2009, s. 39–50). 
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odkrywa różnice anatomiczne, dochodzi do tego, że chłopak identyfikuje się ze swoim 

ojcem z zamiarem, aby w przyszłości stworzyć związek z kobietą. Spełnianie nakazów  

i zakazów ojca staje się konstytutywne dla superego. Na skutek procesu utożsamienia 

się z ojcem (który ukierunkowuje na to, co męskie), chłopak przejmuje typowo płciowe 

sposoby zachowania ojca. U dziewczynki proces ten przebiega odwrotnie, gdyż 

pierwotne związanie i identyfikacja z matką zostają zerwane w nadziei, aby  

w przyszłości mieć za przedmiot miłości innych mężczyzn niż ojciec (Lang, 2010, s. 99). 

Jedna z nowszych teorii z zakresu psychoanalizy, rozwinięta przez 

amerykańskiego psychiatrę R. Stollera (1924–1991) i nawiązująca do tezy R. Greensona 

(1911–1979) o de-identyfikacji, wyjaśnia, że w przypadku chłopców kształtowanie się 

tożsamości seksualnej dokonuje się przez zerwanie chłopca z pierwotną i symbiotyczną 

identyfikacją z matką. Celem tego zerwania jest utożsamienie się z osobą płci męskiej. 

Kształtowanie się tożsamości płciowej u dziewczynek jest łatwiejsze, gdyż nie musi ona 

zmienić pierwotnego przedmiotu identyfikacji. Zdaniem Stollera, skłonność mężczyzn 

do bycia jednostką silną, niezależną, twardą, okrutną, wrogą wobec kobiet, a czasami 

nawet perwersyjną w zachowaniach, jest reakcją na lęk przed regresywną siłą, która 

powstaje w związku z zakończeniem symbiotycznej jedności z matką (tamże). 

Obok koncepcji psychoanalitycznych istnieją także psychospołeczne modele 

wyjaśniające proces kształtowania się tożsamości seksualnej człowieka, który jest 

rozumiany jako społeczne uczenie się ról. W opisanym modelu rodzice przedstawiają 

dzieciom wzory ról płciowych i nagradzają je za spełnianie roli zgodnej z płcią. Model 

uczenia się ról posiada także nowsze ujęcia psychoanalityczne, które ukazują ojca nie 

jako niebezpiecznego rywala, ale jako pomoc w procesie indywidualizacji. Rezultaty 

badań ujawniają, że u chłopców, u których można zaobserwować wyraźnie męskie 

zachowania, szczególnie często miały miejsce interakcje z ojcem. Warto dodać, że 

opisani chłopcy, w porównaniu z tymi, których zachowania mają mniej męski charakter, 

postrzegają ojca jako bardziej serdecznego, troskliwego i opiekuńczego (tamże). 

Na płaszczyźnie psychicznej wyróżnia się różne elementy kształtowania się 

tożsamości seksualnej. Obok zróżnicowania potrzeb i motywów seksualnych, które 

wyjaśnia psychoanaliza i teorie rozwoju, istotne znaczenie posiada także wiedza osoby  

o samej sobie z zakresu psychologii, a także rozmiar pozytywnych emocji, związanych  

z doświadczeniem samego siebie i będących istotnym elementem późniejszej 

autoprezentacji. Interaktywny model rozwoju człowieka oddziałuje przez całe jego 

życie. Zarówno interaktywny wczesnodziecięcy rozwój w symbiozie z matką, jak też 

późniejsze doświadczenia relacji ze znaczącymi osobami, mają znaczenie dla 

kształtowania się tożsamości seksualnej człowieka. Te różne doświadczenia relacji 

tworzą i kształtują zarówno schematy afektywno-motoryczne, jak też wewnątrz-

psychiczne modele prezentacji samego siebie i przedmiotów relacji. Poczucie 
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bezpieczeństwa jest skutkiem  wczesnodziecięcych doświadczeń z osobami, z którymi 

dziecko było w relacji (Sautermeister, 2011,  s. 122–123). 

Na modele zachowań, które są miarodajne dla zachowań interakcyjnych - także  

w wymiarze seksualnym - wpływają konkretne doświadczenia biograficzne danej osoby. 

Doświadczenie związku z bliską osobą we wczesnym dzieciństwie wpływa na poczucie 

bezpieczeństwa człowieka. Z kolei brak więzi z tą osobą lub zagrożenie płynące z jej 

strony  (jak też choroba czy wyczerpanie) aktywuje system więzi rozumiany jako 

wrodzony system motywacji dla zachowania poszukującego bliskości i kontaktu 

cielesnego. Prowadzi to jednocześnie do zahamowania albo blokady systemu eksploracji 

czyli pierwotnego, wrodzonego systemu motywacji dla zachowań ciekawych i poszu-

kujących przyjemności. Więź stanowi szczególny rodzaj relacji społecznych między 

dzieckiem i jego rodzicami. Relacje te rozwijają się przede wszystkim w pierwszych 

latach życia dziecka (włącznie z okresem prenatalnym) 4 i wpływają na jego późniejsze 

relacje z innymi osobami. Proces ten kształtuje się we wczesnym dzieciństwie, a potem 

trwa, właściwie w niezmienionej formie, w ramach stabilnych wewnętrznych modeli 

zachowań, które określają zarówno własny system postawy więzi, jak też wyobrażenie i 

perspektywy innych osób. W świetle studiów empirycznych doświadczenie silnych więzi 

w dzieciństwie rzadko prowadzi w dorosłości do aktywności seksualnej poza więzią, 

prowadzi za to do przywiązywania dużego znaczenia do wzajemności i kontaktu 

cielesnego w ramach relacji seksualnych. W przypadku osób, dla których doświadczenie 

więzi jest ambiwalentne, praktyki seksualne wydają się mieć mniejsze znaczenie niż 

doświadczenie czułości. Z kolei osoby, którym brak doświadczenia więzi, mają 

pozytywne nastawienie wobec okazyjnego seksu i aktywności seksualnej bez miłości 

oraz okazują mniej wyczucia dla sfery intymnej. Taki tok rozumowania potwierdza, że 

biologiczno-psychiczna tożsamość osoby wpisuje się w interakcje seksualne i seksualne 

zachowania względem samego siebie, a zachowania w zakresie seksualności nawiązują 

do przedwerbalnego okresu indywidualnego rozwoju człowieka (Sautermeister, 2011,  

s. 123–125). 

Zatem decydującym dla kształtowania się tożsamości seksualnej na płaszczyźnie 

psychicznej jest okres dzieciństwa, a w nim rozwój sfery emocjonalnej, będącej istotnym 

elementem przeżywania przez człowieka seksualności w dorosłości. Do wielu potrzeb, 

które w tym obszarze powinny zostać zaspokojone, należy potrzeba czułości, 

indywidualnego traktowania, autonomii i niezależności, co zostaje zagwarantowane ze 

strony rodziców poprzez troskę o odpowiednią atmosferę i prawidłowe relacje 

względem siebie i wobec dziecka (Orzeszyna, 2008, s. 134–135). Podłożem kształto-

wania się tożsamości seksualnej człowieka na płaszczyźnie psychicznej jest zatem 

                                                 
4 Na temat znaczenia więzi z dzieckiem w okresie prenatalnym (zob.: J. Goleń, K. Urbańczyk, 2011, s. 95–
114). 
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zaspokojenie potrzeby kontaktu dziecka z obydwojgiem rodziców i to od pierwszych 

chwil życia, szczególnie zaś w okresie adolescencji. Prawidłowe relacje z rodzicami 

pozwalają na wykształcenie u dziecka poczucia, że jest ono w stanie indywidualnie 

kształtować swoją drogę życiową i pokonywać pojawiające się na niej trudności.  

W obszarze emocjonalnym rodzice wzmacniają u dzieci poczucie bezpieczeństwa, 

poczucie własnej wartości. Działania rodziców potwierdzają męskość (kobiecość) 

dorastającego dziecka, co jest istotnym elementem tożsamości seksualnej i pomaga 

określać zasady reakcji emocjonalnych wobec osób płci przeciwnej. Afirmacja ze strony 

rodziców i przeświadczenie o byciu kochanym przez rodziców prowadzi u dziecka do 

aprobaty swojej płci, wzmacnia poczucie własnej wartości, gwarantuje stabilność 

emocjonalną i nabywanie dojrzałych sposobów reagowania emocjonalnego w relacjach 

z innymi, a w konsekwencji akceptację kobiecości lub męskości, co jest podstawą 

prawidłowego kształtowania się tożsamości seksualnej5. 

Nieprawidłowe relacje dziecka ze swoimi rodzicami mogą być jednym  

z czynników zaburzenia orientacji seksualnej, będącej istotnym elementem tożsamości 

seksualnej człowieka. Nieprawidłowa relacja matki z synem może prowadzić do 

orientacji homoseksualnej syna. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku matki 

dominującej i zaborczej, zbyt silnie przywiązującej syna do siebie, uzależniającej  

i izolującej go od relacji z ojcem, co osłabia poczucie bezpieczeństwa, odwagę i wiarę w 

siebie. Oprócz tego orientacja homoseksualna u chłopców może być uwarunkowana 

nieobecnością ojca w wychowaniu syna lub relacjami nacechowanymi agresją, 

napięciem, nieporozumieniami i rywalizacją. Właściwa relacja i akceptacja przez ojca 

oraz identyfikacja z ojcem posiadają zasadnicze znaczenie dla rozwoju poczucia zaufania 

do własnej męskości. Osobowościowo słaby ojciec (lub nieobecny w procesie 

wychowania) nie zaspokaja u chłopca potrzeby ciepła, aprobaty, czułości. Syn nie 

posiada też wzorca mężczyzny, co prowadzi do braku poczucia męskości i poszukiwania 

jego zaspokojenia u innego mężczyzny. Także w przypadku dziewczyny nieprawidłowe 

relacje z rodzicami mogą warunkować orientację homoseksualną. W relacji z ojcem 

może to być brak uczuć, akceptacji i ciepła, agresywność i postawa wzbudzająca lęk, 

wykorzystanie seksualne w dzieciństwie, co prowadzi do lęku wobec mężczyzn. 

Problematyczna jest także słaba osobowość ojca, który jest zdominowany przez żonę, co 

sprawia, że córka nie odnajduje w nim ideału mężczyzny. W relacji z matką zostaje zaś 

zaburzona potrzeba identyfikowania się z matką, spowodowana przez jej dominację nad 

ojcem, co prowadzi do konfliktu z nią i braku zaufania. Taki wzór kontaktów z matką jest 

oparty na przekazywaniu córce negatywnych doświadczeń z mężczyznami, wrogości lub 

obojętności matki wobec córki, braku uczuć, ciepła i akceptacji. W takiej sytuacji 

                                                 
5 Por. D. Krok, K. Rychtarczyk (2010, s. 231–234); J. Strelau, D. Doliński (2008, s. 246); więcej na temat 
szczególnej roli ojca w procesie kształtowania się tożsamości dziecka w okresie dojrzewania zob.: Ł. Baka, 
(2003, s. 29–33); E. Napora (2003), s. 34–38. 
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dziewczyna może dążyć do poszukiwania zaspokojenia tych potrzeb w relacjach  

z innymi kobietami6. 

W obliczu złożoności problemów związanych z kształtowaniem się tożsamości 

seksualnej człowieka na płaszczyźnie psychicznej, odpowiedzialność rodziców za ten 

proces dotyczy zwłaszcza obecności ojca i matki na poszczególnych etapach rozwoju 

psychoseksualnego oraz prawidłowości relacji z dorastającymi dziećmi. Nieodzowny dla 

harmonijnego i właściwego rozwoju dziecka, w tym także procesu kształtowania się jego 

tożsamości seksualnej, jest prawidłowy klimat uczuciowy panujący w rodzinie, 

zwłaszcza w pierwszych latach okresu niemowlęctwa i dzieciństwa, a także w okresie 

prenatalnym, gdyż w tych fazach tworzą się mechanizmy emocjonalne u dzieci, będące 

ważnym elementem tożsamości seksualnej. Chodzi o postawę równowagi, wzajemnej 

akceptacji i zrozumienia małżonków, niekonfliktowe relacje między nimi oraz obecność 

ojca i matki w latach decydujących dla procesu kształtowania się tożsamości seksualnej. 

W okresie przedpubertalnym i pubertalnym, kiedy dokonuje się kształtowanie 

tożsamości seksualnej dzieci, ważne są dojrzałe relacje między małżonkami, jakość więzi 

między ojcem i matką, co zabezpiecza prawidłowy rozwój uczuciowy dzieci7. 

Zaniedbania i brak harmonii ze strony rodziców wynikające z nieobecności 

jednego lub obojga z nich, brak zainteresowania dziećmi, brak prawidłowych relacji z 

nimi albo przesadna surowość są czynnikami, które mogą wywołać u dzieci zaburzenia 

emocjonalne i uczuciowe oraz negatywnie wpływają na proces kształtowania się 

tożsamości seksualnej. Odpowiedzialność rodziców za ten proces polega na poświęcaniu 

czasu dzieciom, przebywaniu i rozmowach z nimi, umiejętności uważnego słuchania ich, 

wysiłku ich zrozumienia, umiejętności rozeznania prawdy obecnej czasami w różnych 

formach buntu, rodzącego się zwłaszcza w okresie dojrzewania. Ze strony rodziców 

ważna jest postawa empatii, która pozwala wczuć się w sytuację dzieci, odkrywających 

swoją tożsamość seksualną oraz pomoc we właściwym ukierunkowaniu rodzących się 

lęków i aspiracji. Odpowiedzialność rodziców na płaszczyźnie psychicznej kształtowania 

się tożsamości dziecka polega na postawie miłości, zarówno rodziców względem siebie 

(bo to ona tworzy odpowiedni klimat właściwego rozwoju dziecka), jak i postawie 

miłości wobec dziecka, która kształtuje podstawę afirmacji i akceptacji własnej osoby, a 

której konstytutywnym elementem jest tożsamość seksualna (Por. LPPZ 51). 

                                                 
6 J. Orzeszyna (2008,  s. 138–144) - istnieje zależność między samoakceptacją dojrzewającego człowieka a 
relacją uczuciową między rodzicami i postawą akceptacji z ich strony, zob.: Z. Dąbrowska (2003, s. 28); J. 
Strelau, D. Doliński (2008,  s. 236–237). 
7Por. Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w 
rodzinie (dalej: LPPZ), Watykan 1995, nr 50. 
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3. Płaszczyzna społeczna 

 

Tożsamość seksualna jest rezultatem wielu czynników, także tych o charakterze 

społecznym, ściśle wiążących się z dobrem osoby. Obok orientacji seksualnej, która 

odnosi się do przedmiotu pożądania seksualnego, tożsamość seksualna wiąże się  

z wymiarem społecznym życia człowieka, na który składa się prezentacja samego siebie 

jako mężczyzny lub kobiety oraz rola płciowa, czyli to wszystko, co osoba czyni i mówi 

wskazując na swoją (albo innych osób) przynależność do płci. Zawiera się to  

w seksualności na płaszczyźnie biologicznej i psychicznej, ale do tego wymiaru się nie 

ogranicza. Percepcja siebie jako istoty o określonej tożsamości seksualnej jest uprzednia 

wobec orientacji seksualnej oraz przejęcia określonej roli społecznej z nią związanej. 

Jest to centrum istnienia człowieka i źródło dojrzałej emocjonalności, obecnej w miłości, 

działaniu i relacjach z innymi. Tożsamość seksualna człowieka na płaszczyźnie 

społecznej wpływa na to wszystko, co czynimy i co mówimy. Rozumienie przez 

człowieka samego siebie i innych jest mocno związane z rozumieniem znaczenia, jakie 

ma dla niego bycie kobietą i mężczyzną  (Faggioni, rok, s. 117). 

Do czynników społecznych, które wywierają wpływ na kształtowanie się 

tożsamości seksualnej człowieka zalicza się wychowanie, kulturę, normy etyczne 

społeczeństwa oraz biografię osoby. Rozwój psychoseksualny opiera się na systemie: 

podwzgórze–przysadka–gonady. Szczególnie ważna jest w tym względzie relacja między 

hormonami męskimi i żeńskimi z oznakowaniem seksualnym podwzgórza. Na tym 

poziomie nieprawidłowości hormonalne w zakresie testosteronu w okresie 

prenatalnym mogą przeszkodzić maskulinizacji podwzgórza, które nie jest wprawdzie 

oznaczone jako męskie lub kobiece, ale zachowuje się w sensie męskim lub żeńskim, 

zgodnie ze środowiskiem hormonalnym obecnym w każdej chwili. Oznacza to, że ruch 

hormonalny potrzebuje stałych interakcji ze środowiskiem, to jest z wychowaniem  

i regułami – osadzonymi w kulturze i etyce (Russo, 2004, s. 112–113). Jak widać, w 

procesie kształtowania się tożsamości seksualnej zachodzi ścisły związek między 

płaszczyzną biologiczną i psychiczną, co przekłada się na sposób podejmowania ról 

społecznych związanych z seksualnością oraz konkretnych postaw w zakresie 

aktywności seksualnej. Wzorce dla zachowań wynikających z tożsamości seksualnej 

zależą od postaw rodziców, społeczeństwa i kultury. Tam, gdzie rodzinne, kulturowe  

i społeczne wpływy negatywnie oddziałują na proces kształtowania się tożsamości 

seksualnej, pojawia się niepewność co do własnej płci, co może z kolei prowadzić do 

kryzysu tożsamości osobowej człowieka (Meistermann-Seeger, 1972, k. 264; Strelau, 

2008, s. 234–235). 
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W celu wyjaśnienia procesu kształtowania się tożsamości seksualnej człowieka 

na płaszczyźnie społecznej naukowcy posługują się różnymi teoriami. Koncepcja 

poznawczo-rozwojowa wychodzi z założenia, że właściwe spełnianie ról związanych  

z seksualnością poprzedza trafna interpretacja ról oraz przypisanie się osoby do 

odpowiedniej roli. Samookreślenie siebie jako chłopiec czy dziewczyna jest postrzegane 

jako bazowo organizująca sprawność, która wynika z poznawczego osądu dotyczącego 

rzeczywistości cielesnej własnej osoby i przynależności do dwóch płci ucieleśnionych  

w osobie ojca i matki. W ten sposób dokonuje się odpowiednie przyporządkowanie 

własnej osoby do jednej z płci (Lang, 2010, s. 99). 

Umiejętność określenia siebie jako osoby płci męskiej lub żeńskiej kształtuje się 

w okresie wczesnego dzieciństwa. Następnie formułuje się pojęcie ciągłości płci (czyli 

świadomości, że chłopcy będą mężczyznami, a dziewczęta kobietami) oraz 

niezmienności płci. Tożsamość seksualna jako integralna i trwała część naszego „ja” jest 

zatem rezultatem wrodzonej tendencji dziecka do organizowania i klasyfikowania 

informacji napływających ze środowiska oraz kultury używającej różnych wyróżników 

płci. Należą do nich imię, strój i zabawki, które pomagają zidentyfikować płeć. Dziecko 

przyswaja sobie schemat chłopca lub dziewczynki, który ukierunkowuje jego sposób 

postrzegania i klasyfikowania informacji oraz oczekiwań docierających z otaczającego 

świata (Szymanowska, 2007, s. 74–75). Społeczny wymiar kształtowania się tożsamości 

seksualnej zwraca uwagę na fakt, że proces ten dokonuje się w kontaktach z innymi 

ludźmi. Człowiek poprzez społeczne interakcje uczy się, że ludzie mają wobec niego 

określone oczekiwania wyrażane za pomocą słów i postaw. Szczególne znaczenie mają 

postawy wychowawcze, prezentowane od wczesnego dzieciństwa w procesie 

wychowania. Warto również podkreślić znaczenie innych środowisk, w tym grupę 

rówieśniczą (Jarząbek, 2002, s. 189). 

Kształtowanie się tożsamości seksualnej, będącej konstytutywnym elementem 

tożsamości człowieka, opiera się na trzech filarach. Pierwszy z nich wiąże się z pytaniem 

„kim jestem?” i dotyczy postrzegania siebie jako mężczyzna lub kobieta, co jest ściśle 

związane z cielesnym wymiarem seksualności wyrażanym przez ciało i jego funkcje. 

Uświadomienie sobie przez człowieka specyfiki własnej cielesności jest istotnym 

elementem jego tożsamości seksualnej i podstawą percepcji samego siebie. Drugim 

ważnym elementem jest percepcja własnej osoby przez innych. Chodzi o to, jak inni 

postrzegają człowieka, za kogo go uważają, co wyraża nie tylko sposób zwracania się do 

niego, ale także poszanowanie i oczekiwania związane z pełnieniem ról społecznych. 

Biorąc pod uwagę fakt, że decydującym dla kształtowania się tożsamości seksualnej 

człowieka jest okres dojrzewania, istotne jest to, jak w tym czasie rodzice postrzegają 

swoje dzieci. Stąd można mówić o odpowiedzialności rodziców za ich sposób zwracania 

się do dorastającego dziecka. Ważne są też oczekiwania rodziców wobec dziecka  oraz 
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ich percepcja kobiecości i męskości. Wreszcie tożsamość seksualną konstytuuje zaufanie 

do samego siebie, które człowiek zdobywa przez doświadczenie miłości, bycie 

ukochanym, afirmowanym, przyjętym, zaakceptowanym. Bazą zaufania do samego 

siebie jest pozytywne odczuwanie swojego ciała wyrażane przez czułość rodziców  

i bezwarunkową akceptację. Te postawy stanowią istotny element odpowiedzialności 

rodziców w procesie kształtowania się tożsamości seksualnej ich dzieci (por.  

Leimgruber, 2011, s. 97). 

W obszarze społecznych wymiarów kształtowania się tożsamości seksualnej 

człowieka osadzona jest także teoria uczenia się. Zakłada ona, że role płciowe są 

wyuczonymi wzorami zachowań, które dziecko zdobywa przez własne doświadczenia  

i oddziaływanie środowiska, w którym żyje. Według tej teorii w procesie kształtowania 

się tożsamości seksualnej dziecka istotne znaczenie ma proces uczenia się ról płciowych 

poprzez modelowanie i naśladowanie, zwłaszcza rodziców. Dziecko ucząc się ról 

płciowych poznaje zachowania typowe dla mężczyzn i kobiet. Stąd w procesie 

kształtowania się tożsamości seksualnej na tym poziomie ważna jest obecność 

obydwojga rodziców. Nieobecność jednego z nich zafałszowuje i zniekształca obraz 

świata wpływającego na uświadomienie sobie ról społecznych związanych z własną 

płcią. Dziecko potrzebuje prawidłowego wzoru mężczyzny i kobiety pomagającemu mu 

w uświadomieniu sobie, jaką rolę będzie spełniało (będąc osobą określonej płci)  

i kształtującemu jego zdolność właściwych relacji i odniesień do osób płci odmiennej 

(Szymanowska, 2007,  s. 75). 

Istnieje pogląd, że dla kształtowania się tożsamości seksualnej człowieka w 

okresie dojrzewania i młodości istotne znaczenie posiadają wyidealizowane obrazy 

mężczyzny i kobiety, które często przekraczają możliwości jednostki. Obrazy te formują 

się w oparciu o treściowe wyczucie wartości i mogą mieć decydujące znaczenie dla 

nastawienia wobec życia i kształtowania tożsamości osobowej. Dzieje się tak z tego 

powodu, że w tym okresie rozwoju człowieka nie ma jakiegoś automatycznego 

paralelizmu cielesno-duchowego, który sprawiałby, że rozwojowi cielesnemu 

odpowiada dojrzałość psychiczno-duchowa. Stąd mamy do czynienia z trudnością, która 

może być przeszkodą w odkrywaniu własnej tożsamości płciowej w okresie dojrzewania 

i młodości. W związku z tym dla kształtowania się tożsamości seksualnej w tym okresie 

ważne znaczenie posiadają wyidealizowane obrazy mężczyzny i kobiety (Fraling, 1995, 

s. 30–31). 

Odpowiedzialność rodziców za kształtowanie się tożsamości seksualnej dzieci na 

płaszczyźnie społecznej polega przede wszystkim na dawaniu przykładu poprzez 

poszanowanie przez matkę swojego powołania macierzyńskiego i swojego miejsca w 

życiu, co pomaga w rozwoju i docenieniu u córek cech kobiecości i macierzyństwa, 

będących istotnym elementem tożsamości seksualnej kobiety, a synom daje jasny, 
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mocny i szlachetny przykład kobiety. Z kolei postawa ojca powinna charakteryzować się 

stylem godności męskiej, co jest natchnieniem i wzorem dla synów, a u córek będzie 

budziło szacunek, podziw i poczucie bezpieczeństwa (por. LPPZ 59)8. Chodzi o przykład 

rodziców bycia mężczyzną lub kobietą, którzy w godności są sobie równi, ale z racji 

różnorodności płciowej spełniają różne role rodzinne i domowe (por. LPPZ 80).  

W okresie dojrzewania odpowiedzialność rodziców polega na towarzyszeniu rozwojowi 

ich dzieci, co ma pomóc im zaakceptować rozwój kobiecości i męskości w sensie 

cielesnym, psychicznym i duchowym. Samo zaś wyjaśnianie faktów związanych  

z dojrzewaniem fizjologicznym powinno dokonywać się w kontekście perspektywy 

małżeństwo–rodzina–rodzicielstwo (por. LPPZ 90-91). W okresie młodości 

odpowiedzialność rodziców dotyczy towarzyszenia dzieciom w rozeznaniu, przyjęciu  

i rozwinięciu ich powołania. W procesie tym decydująca jest świadomość pozytywnego 

znaczenia płciowości dla harmonii i rozwoju osoby oraz jej relacji do własnego projektu 

życia w rodzinie i społeczeństwie (por. LPPZ 105). 

Należy mieć świadomość wzajemności oddziaływań czynników społecznych i 

kształtowania się tożsamość seksualnej. Z jednej strony tożsamość seksualna, u podłoża 

której leżą czynniki biologiczne i psychiczne, wskazuje na role społeczne związane z 

płcią. Z drugiej zaś strony, to czynniki społeczne i kulturowe wpływają na przypisywanie 

płci biologicznej i psychicznej odpowiednich ról i formowanie się relacji między 

mężczyzną i kobietą. Stan i rozwój przekonań religijnych, techniki, sztuka, czynniki 

społeczne i polityczne kształtują rolę osób określonej płci, formę relacji płciowych w 

społeczeństwie oraz spełnianie ról związanych z płcią (Burri, 1997, s. 92–93). Do 

czynników społecznych, które współcześnie w sposób szczególny oddziałują na 

kształtowanie się tożsamości seksualnej człowieka, należy przesadne akcentowanie  

w dyskursie publicznym względności wszelkich ról związanych z płciowością człowieka 

i poddawanie ich w wątpliwość, połączone z rozpowszechnianiem w środkach 

masowego przekazu fascynacji bezproblemowymi, przynajmniej z punktu widzenia 

medyczno-technicznego, możliwościami zmiany płci. Konsekwencją tego jest fakt, że 

coraz częściej w ramach iluzji „nowych narodzin” zmianę płci postrzega się jako sposób 

rozwiązania problemów związanych z tożsamością seksualną. Nie należy zapominać, że 

zjawisko to warunkuje wzrost zakłóceń w zakresie tożsamości seksualnej (Wille,  2000, 

s. 331). 

Propagowana współcześnie ideologia gender, w której role społeczne wynikające 

z płci biologicznej i psychicznej uważa się za stereotypy, a wychowanie seksualne 

zmierzające do podjęcia określonych ról społecznych za determinację płciową 

                                                 
8
 LPPZ - Papieska Rada ds. Rodziny (1995), Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. 

Wskazania dla wychowania w rodzinie, Watykan. 
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(postuluje się też przezwyciężenie określonych ról i oczekiwań społecznych związanych 

z płcią), prowadzi nie tylko do propagowania różnych wariantów preferencji 

seksualnych, podważenia wartości małżeństwa i rodziny jako związku mężczyzny  

i kobiety, podważania norm etycznych w zakresie seksualności, ale problematyzuje 

także proces kształtowania się tożsamości seksualnej młodego człowieka. Sygnał ze 

strony nurtów kulturowych i społecznych opartych na idei genderyzmu, dotyczący tego, 

że role związane z seksualnością są konstruktem społecznym i są dowolnie zmienialne 

(niezależnie od bazy biologiczno-psychicznej ludzkiej płciowości), jest szczególnie 

niebezpieczny dla procesu kształtowania się tożsamości seksualnej, zwłaszcza  

w przypadku młodych ludzi, którzy w okresie dojrzewania doświadczają niepewności 

własnej tożsamości seksualnej i są dopiero na pewnym etapie jej kształtowania, co, jak 

wiadomo, dokonuje się także w oparciu o oddziaływanie czynników społecznych (por. 

Glombik, 2011, s. 170–172). 

Możliwości przeciwstawiania się wpływom społecznym oddziałującym na proces 

kształtowania się tożsamości seksualnej młodego człowieka są ze strony rodziców 

ograniczone. Fakt ten jednak nie oznacza, że zostają oni zwolnieni z odpowiedzialności 

w tym względzie. Chodzi zwłaszcza o postawę świadomości negatywnych skutków, jakie 

propagowane idee mogą wywrzeć na osobowość dzieci, przeciwstawienie się w miarę 

możliwości tym  wpływom, demaskowanie zagrożeń zeń płynących, a przede wszystkim 

pielęgnowanie i przekaz świata wartości religijnych, etycznych i kulturowych, które 

będą gwarantowały prawidłowy klimat społeczny, w jakim dokonuje się proces 

kształtowania się tożsamości seksualnej potomstwa (por. LPPZ 135–144). 

 

*** 

 

Złożony proces kształtowania się tożsamości seksualnej człowieka dokonuje się 

przez całe jego życie, ale decydujące znaczenie posiada okres dojrzewania, wczesnego 

dzieciństwa oraz faza prenatalna. Jest to czas, w którym szczególne znaczenie dla 

rozwoju człowieka (w tym także dla kształtowania się tożsamości seksualnej, będącej 

konstytutywnym elementem tożsamości osobowej), mają jego rodzice. Od ich 

odpowiedzialnych postaw i właściwych relacji z dziećmi zależy prawidłowość procesu 

kształtowania się tożsamości seksualnej, dokonującego się na płaszczyźnie biologicznej, 

psychicznej i społecznej. Przedstawione podstawowe wymiary odpowiedzialności 

rodziców za kształtowanie się tożsamości seksualnej dzieci stanowią jedynie przyczynek 

do dalszych studiów i badań interdyscyplinarnych, w ramach których wyniki nauk 

szczegółowych o człowieku, biologii, psychologii i socjologii, spotkają się ze 

stwierdzeniami o charakterze filozoficznym i teologicznym, zwłaszcza zaś z obszaru 

teologii moralnej, gdzie jednym z kluczowych pojęć jest odpowiedzialność. 
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Uświadomienie problemów i złożoności procesu kształtowania się tożsamości 

seksualnej młodego człowieka powinno zostać dopełnione podjęciem właściwych 

postaw i zadań ze strony rodziców, które warunkują jego prawidłowy przebieg. 
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Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i jego wychowanie 

    

Na świecie żyje ponad pół miliarda osób niepełnosprawnych. W Polsce liczba osób 

niepełnosprawnych szacowana jest na około 6 milionów. Stanowi to około 15 % naszego 

społeczeństwa. 

 

Problematykę osób niepełnosprawnych można rozpatrywać w różnych 

aspektach. Dlatego na początku należy zdefiniować pojęcie niepełnosprawności dla 

potrzeb naszych rozważań. Niepełnosprawność oznacza stan osoby, która na skutek 

odchylenia od przeciętnego poziomu fizycznego, psychicznego czy społecznego, ma 

trudności lub ograniczenia w rozwoju i funkcjonowaniu w codziennym życiu. Przez 

niepełnosprawność będziemy rozumieć utratę sprawności lub istnienie 

nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, ograniczenie w prowa-

dzeniu aktywnego życia i w wypełnianiu codziennych ról społecznych. 

Niepełnosprawność jest nie tylko nieszczęściem - tragedią dziecka, ale również jest 

nieszczęściem i dramatem rodziców. Urodzenie dziecka niepełnosprawnego oznacza nie 

tylko dla matki ale i dla całej rodziny trwałą i zasadniczą zmianę egzystencji i sytuacji 

socjalnej. Z tej racji sytuacja rodziców jak i dziecka niepełnosprawnego jest bardzo 

trudna. Niepełnosprawne dziecko „wymusza” w rodzinie dokonanie przewartościowań 

celów i aktywności życiowej. Dla rodziców informacja, w której dowiadują się  

o niepełnosprawności swojego dziecka jest szokiem i dramatem zarazem. Po okresie 

szoku i buntu, żalu i gniewu, następuje albo pogodzeniu się albo nie z zaistniałą sytuacją. 

Po tym okresie rodzice zaczynają tak organizować życie rodziny i dziecka, aby jak 

najlepiej je wychować i przystosować do funkcjonowania w normalnym społeczeństwie. 

Wychowanie każdego dziecka, a dziecka niepełnosprawnego jest tym bardziej zadaniem 

trudnym. Jest tym trudniejsze, gdyż niepełnosprawne dziecko wymaga szczególnej 

miłości, cierpliwości, zrozumienia, szacunku i poszanowania jego godności (por. Bielecki, 

2002, s. 56-64). Rodzice dziecka niepełnosprawnego wykorzystując doświadczenia 

wyniesione z wychowania dziecka zdrowego zauważają, że stosowanie tych samych 

metod nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Ten brak skuteczności staje się przyczyną 

frustracji i poczucia bezradności. To wszystko skłania do refleksji i pytania, jakie cechy  

i właściwości należy kształtować u swojego niepełnosprawnego dziecka, aby jak 

najlepiej przygotować go do życia w normalnym społeczeństwie. Wychowanie dziecka 
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niepełnosprawnego powinno obejmować wszystkie obszary osobowości i życia 

codziennego.  

Bardzo ważnym celem wychowania dziecka jest uczenie dziecka właściwych 

wyborów – właściwej hierarchii wartości i poczucia odpowiedzialności. Ostatecznie 

celem wychowanie powinno być samowychowanie. Gdyż tylko wtedy będzie ono 

przygotowane do samodzielnego życia w środowisku społecznym wśród ludzi 

zdrowych. Istotną sprawą, jest bezkompromisowa miłości, akceptacji dziecka i życzliwa 

atmosfera całej rodziny. Dziecko niepełnosprawne jest osobą społeczną, tak jak każde 

inne dziecko zdrowe. Dlatego należy również pamiętać, aby kształtować jego 

umiejętności interpersonalne, które przejawiają się w relacjach z innymi ludźmi. Takimi 

umiejętnościami interpersonalnymi są komunikacja z innym ludźmi, nastawienie 

prospołeczne i umiejętność współdziałania z innymi ludźmi. 

Kierując się takimi przesłankami należy stwierdzić, że wychowanie dziecka 

niepełnosprawnego powinno zmierzać do ukształtowania następujących cech: 

samodzielności, odporności emocjonalnej, optymizmu, samoakceptacji, zachowań 

prospołecznych i asertywności oraz do umiejętności rozwiązywania problemów 

interpersonalnych (Muszyńska, 1991, s. 110-142). 

 

1. SAMODZIELNOŚĆ 

 

Przez samodzielność rozumiemy zdolność do wykonywania samodzielnie 

prostych czynności dnia codziennego. Tak rozumiana samodzielność przez wielu autor 

uważana jest za najważniejszy cel rehabilitacji i traktowana jest pierwszoplanowy cel 

wychowania. Do takich czynności zalicza się codzienną toaletę, ubieranie się, jedzenie 

czy inne czynności wykonywane domu i poza domem. Samodzielność może być również 

rozumiana jako umiejętność kierowania własnym postępowaniem. W tym przypadku 

chodzi o samodzielne podejmowanie decyzji. Taki rodzaj samodzielności określany jest 

terminem „autonomia”. Autonomia oznacza osobiste i samodzielne podejmowanie 

decyzji dotyczących własnego zachowania. Poziom samodzielności w tym przypadku 

wyznaczany jest zakresem działań, które są wewnętrznie sterowne.  Do takich działań 

samodzielności zaliczamy umiejętności interpersonalne czyli takie, które przejawiają się 

w relacjach z innymi osobami. Chodzi tu przede wszystkim o komunikację z innymi 

osobami, współdziałania z nimi oraz rozwiązywanie konfliktów międzyosobowych. 

Wszystkie te umiejętności są ze sobą powiązane. To, jak zachowa się dziecko w sytuacji 

konfliktu interpersonalnego zależy między innymi od takich cech osobowości jak np. 

odporność emocjonalna, komunikatywność, czy umiejętność wyrażania swoich uczuć 

i potrzeb. Rodzice często popełniają błąd wychowawczy wobec swego 

niepełnosprawnego dziecka albo niedoceniania albo przeceniania jego możliwości 



RELACJE MIĘDZYOSOBOWE. POMIĘDZY SACRUM A PROFANUM 

 

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

 
Strona 115 

rozwojowych. Zbytnia zależność zagraża wolności i przeszkadza w samodzielnym 

radzenia sobie w życiu. Natomiast zbytnia niezależność może wykluczać wartość 

uczuciowej więzi z innymi osobami. Te dwie cechy niezależność i zależność muszą się 

wzajemnie uzupełniać, a temu nie służy  postawa nadmiernej opiekuńczości, która jest 

jedną z głównych przyczyn małej skuteczności rehabilitacji. Postawa nadopiekuńcza 

często blokuje  aktywność dziecka. Ważną rolę w kształtowaniu samodzielności 

odgrywa motywacja i przeżycie sukcesu (por. Muszyńska, 1999, s. 112-118).  

 

2. EMOCJONALNA ODPORNOŚĆ 

 

Dobre funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego wymaga odpowiedniej 

odporności emocjonalnej. Odporność emocjonalna jest zdolnością sprawnego 

funkcjonowania pomimo pobudzenia emocjonalnego. Ujawnia się ona szczególnie w 

sytuacjach trudnych a wyraża się umiejętnością i gotowością ich przezwyciężania. 

Trudności te mogą występować w formie zagrożenia, zakłócenia, deprywacji, 

przeciążenia czy bólu. Przy braku odporności emocjonalnej pojawiają się 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu osoby. Do najczęściej występujących 

nieprawidłowości można zaliczyć: zaniechanie działań, depresję, bierność, apatię, agresję 

i lęk. W zasadzie istnieją dwie grupy czynników odpowiedzialnych za zachowanie się 

osoby niepełnosprawnej w sytuacjach trudnych. Pierwsza grupa czynników, to sama 

sytuacja niepełnosprawności – jej rodzaj i stopień. Druga grupa, to cechy nabyte w 

trakcie życia osoby niepełnosprawnej. W tym kontekście rodzi się pytanie w jaki sposób 

rodzice mogą kształtować odporność emocjonalną u swego niepełnosprawnego 

dziecka? Wydaje się, że przede wszystkim powinni zapewnić dziecku pozytywne 

doświadczenia w radzeniu sobie z sytuacją trudną. Pozytywne doświadczenia mogą 

wynikać albo z pokonywania przeszkód, albo ze znoszenia negatywnych stanów 

emocjonalnych, które są następstwem trudnej sytuacji. Bardzo ważną rolę w 

kształtowaniu odporności emocjonalnej dziecka niepełnosprawnego odgrywają czynniki 

składające się na życie rodzinne. Do takich czynników należy zaliczyć: reakcje rodziców 

na trudności życia codziennego, ich postawy wobec dziecka, organizacja życia 

rodzinnego oraz stosunki między członkami rodziny. Należy również pamiętać, że 

odporność emocjonalna zależy także od takich cech osobowości jak optymizm, 

prospołeczność i samoakceptacja (por. Muszyńska,1999, s. 118-123).  

 

3. OPTYMIZM 

 

Optymizm jest taką cechą osobowości, która najczęściej współwystępuje  

z odporności emocjonalną. Nie oznacza to jednak, że tak zawsze jest. Prawdą jest, że 
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optymizm bardzo ułatwia bycie odpornym. Jest on właściwością, która polega na 

tendencji człowieka do tego, aby w swoich przewidywaniach ujmować wszystko 

kategoriach zgodnych z własnymi życzeniami, jak również na skłonności do 

dostrzegania w otaczającym środowisku także stron dodatnich, co daje powód do 

radości i zadowolenia. Seligman uważa, że podstawą i podłożem optymizmu jest sposób 

myślenia o przyczynach tego, co nam się wydarza. Optymizm jest ściśle związany ze 

stylem wyjaśniania przez człowieka różnych sytuacji jakie nas spotykają a szczególnie 

niepowodzeń (Seligman, 1997, s.77). Na taki styl wyjaśniania składają się trzy wymiary. 

Te wymiary to: stałość, zasięg i personalizacja. Optymiści uważają, że porażka, która ich 

spotyka jest chwilowym niepowodzeniem, ma ograniczony zasięg, a jej przyczyny, są 

chwilowe i konkretne. Takie wyjaśnienie niepowodzenia jest źródłem nadziei, że tym 

razem działania mogą zakończyć się sukcesem. Optymizm jest cechą nabytą w toku 

indywidualnego doświadczenia życiowego i sposobu interpretowania niepowodzeń 

życiowych. Takiej Interpretacji niepowodzeń życiowych dziecko uczy się najczęściej od 

rodziców. To właśnie rodzice poprzez przekazywanie wzorców zachowania są 

pierwszymi nauczycielami swojego dziecka. Innym sposobem kształtowania optymizmu 

dziecka niepełnosprawnego jest pokazywanie wzorów optymistycznego zachowania. 

Ważną rolę w tym przypadku odgrywa zachowanie wszystkich członków rodziny. 

Trzeba podkreślić, że bardzo dobrym podłożem dla kształtowania optymizmu są 

wartości religijne (Seligman, 1977, s.79 i n.). 

 

4. SAMOAKCEPTACJA 

 

Samoakceptację będziemy rozumieć za Kozieleckim (1976) jako pozytywny 

stosunek do samego siebie. Może być również rozumiana jako przyjmowanie siebie, 

takim jakim się jest. Niejednokrotnie w literaturze samoakceptacja utożsamiana jest  

z samooceną. Samoocena jest jednym z czynników samoakceptacji. Samoakceptacja  

i samoocena odnoszą się do całej osoby. Rozważając samoakceptację u osób  

z niepełnosprawnością fizyczną koniecznie należy zwrócić uwagę na akceptację własnej 

niepełnosprawności jako jednego z istotnych celów rehabilitacji. Aby osoba 

niepełnosprawna zaakceptowała swoją niepełnosprawność powinna najpierw zdobyć 

następujące umiejętności:  

 umiejętność realistycznego oceniania swoich wad i zalet, 

 umiejętność pozytywnej oceny własnych możliwości, 

  posiadanie takiego systemu wartości w którym niepełnosprawność nie 

będzie dotyczyła wartości naczelnych (Muszyńska, 1999, s. 131-135). 
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Umiejętności te mogą być kształtowane przy zastosowaniu różnych metod 

wychowawczych np. porównywanie siebie z innymi szczególnie, wtedy, gdy wynik 

takiego porównania jest korzystny i podnosi poziom  samoakceptacji. Innym sposobem  

kształtowania samoakceptacji jest zapewnienie dziecku pozytywnych postaw otoczenia 

albo zapewnienie dziecku możliwości przeżycia sukcesu i dumy z pomyślnie 

zrealizowanego zadania. Ważną umiejętnością dziecka niepełnosprawnego, jest 

umiejętność przezwyciężania ujemnych emocji związanych z niepełnosprawnością (por. 

Larkowa, 1987, s.121-126). 

 

5.  ZACHOWANIA PROSPOŁECZNE I ASERTYWNOŚĆ 

 

Umiejętność nawiązywania kontaktów z drugim człowiekiem jest warunkiem 

uspołecznienia dziecka. Celem wychowania uspołeczniającego jest wykształcenie 

dyspozycji do zachowań zgodnych z obowiązującymi normami społeczno-etycznymi  

w danym społeczeństwie. Przejawami prawidłowego przebiegu procesu uspołecznienia 

są: poszanowanie dobra i godności drugiego człowieka, udzielanie pomocy 

potrzebującym oraz tolerancja. Zachowania na rzecz drugiej osoby nazywamy 

czynnościami prospołecznymi czyli altruistycznymi. Warunkiem takich zachowań 

prospołecznych jest zrozumienie potrzeb drugiego człowieka, jego oczekiwań, oraz 

świadomość norm postępowania. Bardzo istotną sprawą w tym przypadku jest 

umiejętność rozróżniania dobra i zła. Kontakty społeczne powinny umożliwić danej 

osobie realizację wartości, które sama ceni bardzo wysoko. Taka właśnie postawa 

wyraża się w asertywności, czyli w umiejętności takiego funkcjonowania, w którym nie 

narażając dobra innych ludzi, sama potrafi wyrażać swoje zdanie (por. Poznaniak, 

1993). Zachowanie asertywne polega na tym, aby bronić siebie, swojej godności i swoich 

praw, które mogą być przez innych naruszane. Asertywność polega również na 

bezpośrednim, uczciwym i stanowczym wyrażaniu wobec innej osoby swoich uczuć, 

postaw, opinii lub pragnień w sposób respektujący prawa, uczucia, postawy i pragnienia 

drugiej osoby. Z tej racji asertywność jest szczególnie ważna dla osób 

niepełnosprawnych, gdyż idzie o współpracę i współdziałanie z innymi osobami. We 

współpracy z innymi, osoba niepełnosprawna powinna posiąść zdolność do hamować 

swoich zachowań sprzecznych z obowiązującymi normami w danym kręgu kulturowo-

społecznym. Brak asertywności jest problemem, który dokucza niejednej osobie 

niepełnosprawnej. Na brak asertywności szczególnie narażone są osoby z niską 

samooceną oraz przekonaniem, że ich potrzeby, racje i uczucia są mniej wartościowe od 

innych osób. Osoby z niską samooceną boją się prosić i domagać czegoś dla siebie, aby 

nie zostać odtrąconym i upokorzonym. Dziecko niepełnosprawne jest przekonane o 

swojej niepełnowartościowości i mniejszej wartości od innych dzieci. Poza tym 
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najczęściej dziecko niepełnosprawne nie zna swoich wszystkich praw i nie umie 

przeciwstawić innym. Potrzeba bycia asertywnym pojawia się w różnych sytuacjach  

w życiu niepełnosprawnego dziecka. Wszystkie te sytuacje wpływają na złe 

samopoczucie i są przyczyną nieprawidłowych zachowań. Takie zachowania pogarszają 

sytuację społeczną dziecka i przyczyniają się do pogorszenia jego sytuacji 

psychologicznej. Dlatego w kształtowaniu asertywności należy zwrócić szczególną 

uwagę na podstawowe zasady i umiejętności wyrażania swego gniewu i zakłopotania. 

Ważna rzeczą jest umiejętność odpowiadania na krytykę i atak, a także proszenie o to 

czego się chce. Niemniej ważną jest umiejętność odmawiania oraz umiejętność przyjęcia 

odmowy i odtrącenia.  

 

 Z przedstawionych refleksji dotyczących wychowania dziecka 

niepełnosprawnego zdaje się wynikać następujący wniosek. Aby wychowanie odniosło 

sukces rodzice i wychowawcy powinni kochać dziecko, rozumieć jego potrzeby  

i szanować jako osobę, uczyć właściwych wyborów, czyli kształtować właściwą 

hierarchię wartości, kształtować jego odporność emocjonalną i optymizm oraz uczyć 

asertywnych zachowań i kształtować prawidłowe relacje interpersonalne z innymi 

ludźmi. Jeżeli uda się wykształcić te umiejętności u dziecka niepełnosprawnego można 

mieć nadzieję, że stanie się ono wartościowym członkiem ludzkiej społeczności.  
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NATURA RELACJI W GRUPACH RELIGIJNYCH 

I ICH WYPŁYW NA RELIGIJNOŚĆ MŁODZIEŻY 

 

W okresie adolescencji rozwija się kilka istotnych typów społecznego zachowania 

się towarzyszących dojrzewaniu płciowemu, jako bezpośredni wynik zmian 

zainteresowań i postaw. Początki tego procesu dostrzec można już w późnym 

dzieciństwie, ale jeszcze w słabo rozwiniętej formie. W latach adolescencji człowiek uczy 

się zachowywać tak, jak powinien zachowywać się wówczas, gdy osiągnie dojrzałość. 

Jednostka uczy się, które formy społecznego zachowania się są akceptowane, a które nie 

i odrzuca lub zmienia je tak aby odpowiadały określonej grupie społecznej (Hurlock, 

1965).  

 

1. Pojęcie grupy 

 

W psychologii społecznej i socjologii dość często podkreślana jest potrzeba 

rozwoju człowieka w grupie. Pojęcie grupy może być rozumiane dość szeroko i według 

D. Cartwright’a i A. Zander’a oznacza zbiór jednostek pozostających ze sobą w pewnych 

stosunkach. Nie chodzi tu jednak o jakikolwiek stosunek między jednostkami, ale o taki 

stosunek, który sprawia, że jednostki są od siebie wzajemnie zależne (za: Mika, 1975). 

Stosunek taki między ludźmi w każdej grupie jest nazywany wzajemną interakcją lub 

inaczej komunikowaniem się. Na ten aspekt zwraca uwagę G. C. Homansa, który grupę 

definiuje jako „pewną liczbę osób, które komunikują się ze sobą wzajemnie w jakimś 

okresie czasu, przy czym jest ich wystarczająco niewielu: tyle, żeby każda osoba mogła 

się komunikować z innymi nie za pośrednictwem drugiego człowieka, ale 

bezpośrednio”(za: Mika, 1984).  

S. Mika powołuje się na definicję grupy A. P. Hare’a, która brzmi: „aby o dwóch 

lub więcej osobach można było powiedzieć, że stanowią grupę, muszą być spełnione 

przynajmniej 4 warunki. Tak więc:  

a) między tymi osobami musi istnieć bezpośrednia interakcja,  

b) osoby te muszą mieć wspólny cel, 

c) w zbiorze jednostek stanowiących grupę muszą istnieć normy, 

d) w zbiorze tym musi istnieć struktura” (tamże, s. 332). 
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Przynależność do grupy nie tylko zaspokaja potrzeby psychiczne, ale pozwala na 

rozwój cech osobowości (Słomińska, 1989). E. B. Hurlock w sposób szczególny 

podkreśla, że oddziaływanie grupy na zachowanie się jednostki wpływa na jej 

osobowość. W konsekwencji tego procesu uspołeczniania, dana jednostka uczy się 

«kultury» lub wzorów zachowania respektowanych przez szerszą grupę społeczną, do 

której należy ta mniejsza grupa. Grupy uczą pewnych standardowych i wspólnych 

sposobów działania, form zachowania się i przekonań. W okresie adolescencji osoba 

„uczy się od grupy pojęć o samej sobie, poznaje strukturę społeczeństwa i swoje miejsce 

w nim, uświadamia sobie właściwe jej role i pozycje, uczy się, jakie są uznawane i nie 

uznawane formy zachowania się oraz poznaje sposoby, za pomocą których może czynić 

to, co pragnie, nawet gdyby to miało być pogwałceniem prawa i obyczajów. Związek 

jednostki z grupą i jej pozycja w grupie są najważniejszymi czynnikami jej psychicznego 

i społecznego poczucia bezpieczeństwa” (Hurlock, 1965, s. 141). 

W psychologii i socjologii często spotykamy się z bardzo ogólnym podziałem grup 

na formalne i nieformalne. Nieformalne grupy rówieśnicze występują we wszystkich 

fazach uspołeczniania się dzieci i młodzieży, poczynając od wieku przedszkolnego, 

poprzez wiek szkolny, aż po fazę późnej adolescencji u młodzieży studiującej. Te 

nieformalne grupy rówieśnicze u swego podłoża mają niezaspokojoną potrzebę 

realizacji swego procesu uspołeczniania w warunkach ograniczeń i kontroli ze strony 

podstawowych instytucji wychowawczych takich, jak rodzina, szkoła i.in. (Kowalski, 

1986). Grupa rówieśnicza to efekt dążenia dzieci lub młodzieży o zbliżonym wieku  

i podobnych potrzebach do utworzenia własnej społeczności mającej zaspokoić ich 

potrzeby poza nadzorem dorosłych lub przy akceptacji z ich strony. W każdym jednak 

przypadku nieformalna grupa rówieśnicza jest wytworem szczególnej selekcji 

dokonanej samorzutnie przez młodych ludzi (tamże).  

Grupa nieformalna może w pewnym momencie swego istnienia przerodzić się  

w grupę formalną. Taka nowo powstała grupa powinna charakteryzować się strukturą  

i zasadami organizacji, które z góry powinny być znane wszystkim członkom. Dokonuje 

się to poprzez werbalnie sformułowane prawa i normy dotyczące działania grupy, 

sposobów postępowania, obowiązków członków, stanowisk, ról, funkcji oraz pozycji 

społecznych (tamże).   

Proces socjalizacji, polegający na wprowadzeniu konkretnej osoby do udziału  

w życiu danej społeczności, dokonuje się zazwyczaj w małych grupach. Grupy pierwotne 

jak i wtórne, tworzone do celów okresowych, przekazują swoim członkom ważne 

informacje, prawa, obyczaje dotyczące grup społecznych. Przez udział w małej grupie 

realizuje się uczestnictwo jednostki w życiu grupy nadrzędnej (Słomińska, 1989).  

Członków grup formalnych łączą wspólne zainteresowania i zajęcia. Dostępne są 

one dla wszystkich i uczestnictwo w nich nie jest zależne od akceptacji członków. 
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Między członkami grupy nie ma silnych więzi emocjonalnych (Hurlock, 1965, s. 172), ale 

pomiędzy poszczególnymi jednostkami mogą zawiązać się różne formy przyjaźni.  

Grupy te istnieją tak długo, jak długo utrzymuje się zainteresowanie ze strony 

członków. Są one najbardziej popularne między 13 a 17 rokiem życia. Po tym okresie 

spada zainteresowanie udziałem w takich grupach, a młodzież w tym okresie wstępuje 

do grup nieformalnych. Należy jednak stwierdzić, że wśród starszej młodzieży, a często 

nawet wśród dorosłych udział w grupach formalnych trwa nadal (tamże). 

 

2. Korzyści płynące z przynależności do grupy 

 

Grupy formalne i nieformalne dają młodzieży wiele korzyści, wśród których 

najczęściej wymieniane są:  

 - Poczucie bezpieczeństwa. Dla młodej osoby, która była pozbawiona oparcia  

w domu rodzinnym, kontakty w grupie powodują zmianę jej postawy, szczególnie 

wobec rodziny, która do tej pory nie zaspakajała jej potrzeb. Młodzież mająca 

niskie poczucie bezpieczeństwa, które jest w dużej mierze zależne od grupy, 

swoim aktywnym udziałem i osiągnięciami łatwo zwraca na siebie uwagę. Ta 

popularność i uznanie jest w rzeczywistości pewnym osiągnięciem, które i tak nie 

daje jednostce przezwyciężenia wyizolowania i nadal pozostaje „obca w grupie”. 

Młodzież mająca poczucie bezpieczeństwa z większą łatwością może podjąć 

rezygnację przynależenia do grupy formalnej, znajdując większe spełnienie  

w bardziej intymnych kręgach. 

 Umiejętności społeczne. Grupy te w większości przypadkach kontrolowane są 

przynajmniej w jakiejś mierze przez przywódców, każdy jednak członek ma 

możliwość czynnego udziału w zajęciach, czy uczeniu się różnych społecznych 

umiejętności. Nawet grupy o specjalnych zainteresowaniach skierowanych na 

określone zadanie, do którego została utworzona grupa, działają dzięki wspólnej 

pracy i możliwości wychowania do współżycia z członkami odmiennej płci.  

 Możliwość organizowania rozrywek. W grupie uczestniczy młodzież, która 

poprzez rozrywkę i zabawę ma możliwość pogłębienia rozwoju emocjonalno-

uczuciowego. 

 Wpływ na osobowość. Grupa daje swoim członkom pewną pozycję, która 

pozytywnie wpływa na osobowość jednostki. Zauważalny jest korzystny wpływ 

na osobowość, wynikający z udziału w zajęciach grupowych (tamże, s. 173-174). 

 Poza pozytywnymi skutkami grup formalnych, które wpływają na młodzież, 

można zauważyć również niekorzystne cechy: 

 Brak serdecznych uczuć. Grupy te, w przeciwności do grup nieformalnych mają 

znacznie mniejsze poczucie „przynależności” i nie zaspokajają potrzeby bliskiego 
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koleżeństwa. W wielu przypadkach jedynie kilka osób żywo interesuje się 

działalnością grupy. 

 Zazdrość. U osób należących do grup formalnych w wielu wypadkach rodzi się 

poczucie zazdrości w stosunku do członków grup nieformalnych. Rodzi się ono  

z poczucia większej ekskluzywności grup nieformalnych oraz podjętych przez 

nich działań, które jawią się jako bardziej przyjemne i bliższe młodemu 

człowiekowi (tamże, s. 174). 

W obecnym społeczeństwie występuje kontakt jednostki z wieloma różnymi 

grupami. Faktyczna przynależność do jakiejś grupy zakłada zewnętrzny akt wstąpienia, 

a następnie udział członkowski. Rysuje się pewna zależność, w której dostrzegamy, że 

większą wartość w oczach jednostki ma grupa, która jest bardziej upragnioną grupą 

odniesienia, choćby nie była grupą przynależności. Co do grup odniesienia może ich być 

niezmiernie wielka ilość, czasami trudna do określenia. Jednak nie sam fakt 

przynależności, nie postawy innych członków grupy decydują bezpośredni o tym, czy 

jakaś grupa jest grupą odniesienia, lecz jedynie postawa jednostki wobec danej grupy. 

Jest to wewnętrzne kryterium rozstrzygania o tym, czy jakaś grupa jest grupą 

odniesienia, czasami nawet dokonuje się to z pominięciem kryteriów zewnętrznych 

(Witkowski, 1994). 

T. Witkowski powołując się na T. M. Newcomba rozróżnia grupy odniesienia 

pozytywne i negatywne. Poprzez grupę „odniesienia pozytywnego rozumie on grupę 

zaangażowania, grupę, z którą jednostka się identyfikuje, z którą ma kontakt psychiczny, 

grupę, kształtującą jej motywacje i postawy, czyli dla jednostki grupę wychowującą. 

Natomiast w przypadku negatywnego odniesienia mamy grupę, z którą jednostka nie 

chce mieć nic wspólnego, wręcz przeciwstawia się jej wpływom. O trwałości kontaktu 

może być mowa jedynie przy grupach pozytywnego odniesienia. Grupę odniesienia 

można rozumieć jako grupę własną, którą  rzeczywiście za własną jednostka uważa, lub 

grupę, której członkiem pragnie zostać” (tamże, s. 34). 

W powyższym opisie grupy można mówić o przyciąganiu ze strony grupy lub 

częściej o atrakcyjności grupy, która niesie za sobą głębokie postawy, jakie jednostkę 

przyciągają. Jednostka w swojej świadomości ma pewien obraz konkretnej grupy, 

wyrobiony na podstawie oceny otoczenia, ale i poprzez własne doświadczenie. Obraz 

grupy posiadany przez jednostkę przyczynia się do zachowania konkretnych postaw 

wymaganych przez grupę w jej kręgu, jak i poza nią. Dostrzegana jest pewna zależność, 

że im większa jest atrakcyjność grupy, tym większe jest poszanowanie i przestrzeganie 

norm grupowych przez jej członków. Gdy wspomina się o atrakcyjności udziału  

w grupie, dostrzega się nie tyle wartość grupy samą w sobie, ale świadomość członków i 

troskliwe zabieganie o pozostanie w grupie, w tym przypadku mamy do czynienia z tzw. 

zawartością grupy. Większą zawartością cieszą się te grupy, których status jest wyższy,  
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a tym samym podnosi się status jednostki w oczach osób nie należących do tej grupy 

(tamże.).  

Na podstawie badań K. W. Backa nad rolą przyciągania grupy dowiedziono, że 

mogą być trzy źródła jej atrakcyjności: członkowie, cele i sam fakt przynależności lub 

prestiż grupy. Back nie wspomina o atrakcyjności przywódcy, którą łączy  

z atrakcyjnością członków, a także nie wspomina o atrakcyjności funkcji, ale łączy ją  

z atrakcyjnością celów (za: tamże).  

Zdaniem Backa grupa stawia pewne cele, które jednostka chce, a przynamniej 

zobowiązuje się realizować będąc w grupie. Grupa może przyciągać swoimi celami,  

a osoba, która pragnie w niej uczestniczyć realizuje powierzone jej zadania jak 

najstaranniej. Z punktu psychologii wychowawczej uzyskanie zgodności między celami 

jednostki i celami grupy prowadzi do głębszej motywacji jednostki do pozostania  

w danej grupie i rozwijania aktywności specyficznej dla danej grupy. Celom 

wychowawczym stawia się postulat posiadania wartości dodatniej dla społeczeństwa 

oraz względnie wszechstronny wpływ na rozwój człowieka. Co zaś tyczy się 

przyciągania jednostki przez grupę za pomocą atrakcyjności funkcji, to może ona 

przyciągać rodzajem, formami i stylami swej aktywności, które jednostka poznaje 

przeważnie w bezpośrednim kontakcie. W tym wypadku należy wyciągnąć wniosek 

praktyczny, żeby członkowie grupy dążyli do łączenia atrakcyjności grupy  

z atrakcyjnością celów, zarówno osobistych i społecznych. Wówczas dokonuje się 

kształtowanie własnych uzdolnień, pogłębienie wiadomości, rozwinięcie umiejętności 

praktycznych potrzebnych dla dobra grupowego, jak i pozagrupowego. Takie 

postępowanie przyczynia się do wzmocnienia integralności grupy (tamże.). 

Na podstawie eksperymentu Hunta i Solomona możemy stwierdzić, że  

z długofalowy kontakt jednostki z grupą wynika z możliwości świadczenia wzajemnej 

pomocy, wymiany poglądów i doświadczeń, co kształtuje atrakcyjność grupy. Natomiast 

takie parametry socjometryczne, jak sprawność fizyczna, czy cechy osobowości mają 

wartość jedynie któtkofalową i w specjalnych okolicznościach. Osoby, które w życie 

wspólnoty wnoszą większe wartości są bardziej przyciągające i bardziej godne  

w świadomości jednostki do trwałego kontaktu. Ważną jest również cechą atrakcyjność 

jednostki poza grupą, gdyż to podnosi status grupy, jak i samej jednostki (za: tamże).  

 

3. Rola lidera /przywódcy, opiekuna, wychowawcy/ 

 

W wielu grupach da się zauważyć jednostki, które można określić mianem 

przywódcy, opiekuna lub wychowawcy. Ta funkcja dostosowana jest do specyfiki grupy  

i ma określone zadania, zaś sam wybór może dokonywać się w ramach naturalnej 

selekcji, samorzutnie lub w zdemokratyzowanych wyborach. Osoba taka powinna się 
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charakteryzować cechami wodza, organizatora, pedagoga, nauczyciela, dojrzałą 

osobowością, różnicą wieku, doświadczeniem, fachową wiedzą teoretyczna i praktyczną, 

wiarygodnością, prawdomównością, nastawieniem pozytywnym, kulturą osobistą, 

znajomością ludzi oraz ich potrzeb. Posiadanie i rozwijanie powyższych cech wśród 

przywódców według Rogers`a pozwoli osobom wychowywanym doświadczyć „kontaktu 

pomocnego”, w którym przynajmniej jedna ze stron ma wzrastać, ulepszać, rozwijać, 

funkcjonalnie dojrzewać, doskonalić stosunki z innymi ludźmi (tamże). 

Znaczący wpływ na grupę ma wychowawca, ale tylko wtedy gdy posiada silną 

osobowość wychowawczą. Jeśli tego przymiotu mu zabraknie, wówczas grupą pokieruje 

ten członek, który posiada cechy przywódcy, w sposób naturalny pociągając za sobą 

pozostałych członków grupy. Dostrzegł to i zastosował w swoim systemie 

wychowawczym św. Jan Bosco. W każdej grupie szukał on osoby, która w sposób 

samorzutny znajdowała uznanie jako przywódca grupy. Następnie dużą uwagę i troskę 

poświęcał takim osobom, obarczał ich odpowiedzialnością, a zarazem darzył zaufaniem, 

co powodowało zwiększenie zaangażowania takich osób w działanie na rzecz grupy 

(Hansemann, 1988, s. 86).   

 

4. Natura grupy religijnej 

 

T. Witkowski postuluje, aby przy badaniu grup o charakterze religijnym zwracać 

uwagę na ich aspekt atrakcyjności. Postawy religijne pełnią funkcję integracyjną 

wszystkich postaw jednostki. Podstawowym celem działania takich grup jest relacja 

człowiek – Bóg i wszystkie inne, które wiążą się z tą centralną relacją. Najczęściej są to 

czynności „zmierzające do poznania praw religijnych, wyrażające pełny stosunek 

jednostki do Boga oraz rzeczywistości w sobie i poza sobą, czynności kultowe, czynności 

zmierzające do przestrzegania zasad moralnych opartych o prawdy religijne” 

(Witkowski, 1984, s. 46). Wieź osobowa w takiej grupie ma mocne podstawy, natomiast 

podstawowe cele religijne są uświadamiane jednostce wewnątrz grupy i mają 

dopomagać w dążeniu sięgającym poza doczesność. Specyfika zaś przywódcy grupy 

religijnej może mieć dodatkową cechę sakralności i ma możliwość do odniesień  

o charakterze nadprzyrodzonym. Nie wolno w tym przypadku przekreślić „kontaktu 

pomocnego”, który jest podstawowy. Autor dostrzega, że kontakt jednostki z taką grupą 

jest najbardziej umotywowany, bowiem promuje jednostce takie cele, funkcje, wieź 

grupową i kierownictwo, które mają na względzie rzeczy sięgające poza ramy 

doczesności. To jest główne zadanie, jakie stoi przed takimi grupami, aby pespektywa 

życia wiecznego znalazła się w świadomości jednostki i kształtowała postawy religijne 

osób należących do grup religijnych (tamże).  
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Grupy zasadniczo różnią się od siebie celami i normami, jakie nimi kierują. Jeśli 

zespół ludzi ma wyraźne cele religijne, wówczas w jakimś sensie można stwierdzić, że 

stanowią grupę religijną. Jednak posiadanie samych celów religijnych przez grupę jest 

niewystarczalne, gdyż potrzebny jest religijny system wartości, który wyznaczy 

określone normy postępowania członków. Każda grupa, obok realizowania celów 

religijnych jednocześnie realizuje cele pozareligijne zaspokajające różne potrzeby 

psychiczne członków grupy (Makselon, 1995).  

Grupy religijne są przeważnie grupami formalnymi, gdyż mają określone cele  

i system wartości, ale również prawa i normy dotyczące działania, określające sposoby 

postępowania i obowiązki członków. Szczególnie prężnie działają takie grupy przy 

kościołach, gdzie znajdują miejsce dla swojej aktywności i konkretne wartości 

chrześcijańskie.  

Encyklopedia Katolicka określa grupę religijną jako „wyróżniony i zorganizowany 

system relacji pomiędzy wieloma osobami (wspólnota) zmierzającymi do realizacji 

określonego zespołu wartości”. W socjologii religii najczęściej wyróżnia się 5 kryteriów 

przynależności do grupy religijnej:  

1) przyjęcie wartości grupowych (w grupie religijnej podstawowymi wartościami 

są: wiara w istnienie Boga i oficjalne nauczanie Kościoła) powinno być 

realizowane na płaszczyźnie wiary religijnej, jak i przekonań; 

2) przyjęcie wzorców zachowań wymaganych przez Kościół, głoszonych i uzna-

wanych za wartości religijne; jest to zespół norm i ocen wpływających na 

zachowanie członków grupy; źródłem ich jest: dekalog, ideał ewangeliczny, 

przykazania kościelne i inne wskazania Kościoła; 

3) uczestnictwo w czynnościach grupowych będących istotnym elementem każdej 

społeczności; w grupach religijnych są to inicjatywy (czynności liturgiczne, 

charytatywne i in.) wypływające z celów i zadań grupy; 

4) relacje społeczne pomiędzy członkami grupy kształtowane na podstawie 

wzajemnej komunikacji  i współdziałania; należy według G. D. Gurvitcha odróżnić 

relacje „stosunków w grupie” od „stosunków międzyjednostkowych”; pierwsze 

powstają wskutek wspólnego dążenia do celu, a drugie poprzez działanie 

jednostek, które traktują pojedynczego lub więcej członków, a nawet całą grupę 

jako środek do celu; 

5) intencja przynależności, która decyduje o rzeczywistym członkostwie; celem 

grup religijnych jest życie ewangelią; w tym wypadku ważny jest też aspekt, czy 

dana grupa religijna jest dla członka grupą odniesienia, czyli czy identyfikuje się  

z nią, czy też uczestniczy w niej tylko zewnętrznie, a identyfikuje się z inną grupą. 

Kontakt jednostki z grupą, jak stwierdza T. Witkowski, zależy od wielu czynników 

osobowościowych. Nie jest najważniejsze to, że młody człowiek był zaangażowany  
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w spełnianie praktyk religijnych. Grupa odczytując jego potrzeby ma pomagać mu  

w rozwoju dojrzałej osobowości, a w niej dojrzałej religijności. Młodzież szuka 

wiadomości i przeżyć religijnych. Jedynie głębokie przeżycia religijne mają dużą wartość 

i do nich młody człowiek chętnie powraca, a nawet pragnie przeżyć je jeszcze raz. 

Mechanistyczne wykonanie praktyk religijnych w wielu przypadkach może nie 

przyczynić się do ukształtowania się dojrzalej religijności (Witkowski, 1994). 

Wiedza psychologiczna o niektórych prawidłowościach oddziaływań grup na 

osoby pomaga wpływać na rozwój kontaktu jednostki z grupą religijną. J. Makselon 

wskazuje, że rozwój ten przebiega zasadniczo w trzech etapach. Pierwszym etapem jest 

wchodzenie nowego członka w grupę, które obfituje w niepewność i ambiwalencję 

uczuć. Długoletni uczestnicy podczas swoich spotkań podejmują mniej kontrowersyjne 

tematy, by oswoić nowego uczestnika. Natomiast on bada percepcję własnej osoby,  

a szczególnie sprawdza u kogo wzbudza zaufanie, a z kim wiąże obawy. Jego zachowanie 

można ogólnie nazwać jako konformistyczne, ugrzecznione i dążące do uzyskania 

akceptacji. Nowe osoby w grupie poszukują idealnego środowiska osób, u których 

znajdą wsparcie i przykład. Starsi członkowie grupy doświadczają nie zawsze 

uzasadnionego poczucia winy, gdyż myślą, że nie spełniają oczekiwań nowych osób. Na 

tym etapie rozwoju grupy konieczne jest otwarte wypowiadanie tego wszystkiego, co 

nie udaje się poszczególnym uczestnikom grupy w realizacji ideałów (Makselon, 1995).  

Drugim etapem wchodzenia w grupę jest konfrontacja, która następuje po 

okresie względnej grzeczności i układności. Nowy członek pyta o własną pozycję w 

grupie i kto jest właściwie najważniejszy. Dokonuje się proces własnej identyfikacji, 

czyli poszukiwanie miejsca pośród innych, z którymi ma się osiągać podobne cele w 

oparciu o te same zasady. Konfrontacji często towarzyszą różnego rodzaju konflikty, 

współzawodnictwo, zazdrość, agresja, manipulacja i inne. W tym wypadku ważna jest 

rola lidera, przywódcy cieszącego się w grupie pewnym autorytetem, który może 

wskazać, przy współpracy ze wszystkimi członkami, wyjście z kryzysu. W tej fazie nowy 

członek, który mógł być zarzewiem kryzysu wspólnoty może odejść z grupy, albo 

pozostanie w niej i będzie poważnie dezorganizował jej życie. Fazę konfrontacji 

najkrócej można nazwać czasem testowania grupy (tamże). 

Ostatnim etapem rozwoju kontaktu jednostki z grupą religijną jest 

ukształtowanie się wspólnoty. W tym okresie współpraca wszystkich członków zmierza 

do ukształtowania poczucia przynależności. Szczególny akcent stawiany jest na ogólny 

obraz i zaangażowanie się w spełnianie określonego zadania lub misji w grupie przez jej 

członków, a mniej ważne są osobiste odczucia związane z grupą. Na tym etapie 

członkowie grupy coraz częściej ukazują informacje o osobistych problemach, a to rodzi 

wzajemne zaufanie do siebie i dzięki temu jakiekolwiek konflikty nie prowadzą do 

zerwania porozumienia. Wzajemne wsparcie we wspólnocie i poprzez wspólnotę 
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prowadzi do ujednolicenia celów i przyjęcie ich za własne. Poprzez fakt wzajemnych 

relacji i często podobnych problemów osobistych, jak i wspólnotowych, rodzi się 

wzajemna lojalność, która nie wyklucza wolności jednostki. Osoby poprzez swoje 

zaangażowanie pragną tworzyć i uczestniczyć we wspólnym dobru wspólnoty,  

a psychologicznym przejawem tej postawy jest wzajemne wsparcie i empatia (tamże.).  

 

5. Znaczenie grup religijnych 

 

Uczestnictwo w grupie religijnej afirmuje określone postawy chrześcijańskie  

i eliminuje samotność, która jest dzisiaj dość powszechnym zjawiskiem. Systematyczne 

spotkania z członkami grupy, którzy podobnie myślą, postępują i mają wspólne dążenia, 

to środek na brak zrozumienia, znieczulicę czy egocentryzm współczesnego świata 

(Matalski, 2004). W Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce 

przeczytamy, że ruchy i stowarzyszenia katolickie należą do „niewątpliwych znaków 

czasu, a także oczekiwań i dążeń współczesnego człowieka, aby każdy mógł być nie tylko 

dostrzeżony i dowartościowany, ale i czuł się twórczym i odpowiedzialnym podmiotem 

tych wspólnot, w których żyje” (DKKK 11). 

Małe grup religijne włączają jednostkę w życie Kościoła oraz pozwalają na 

przedyskutowanie rożnych problemów, a to może być przyczynkiem do zrozumienia 

wielu spraw i pogłębienia świadomości religijnej. Grupy te ułatwiają swoim członkom 

na przejście od zasad ogólnych do osobistych decyzji. Wpływają one również na rozwój 

wiary i inspirują do życia płynącego z wiary. Ożywiają one w jednostkach ducha 

apostolstwa, a także pozwalają na realizowanie ogólnych celów w konkretnych 

zadaniach (Słomińska, 1989). Wspólny cel dążenia grupy religijnej i normy, którymi ona 

kieruje się, stanowią wyznacznik jej spoistości (Łabendowicz, 2004).   

Grupa religijna realizująca swoje ideały w duchu chrześcijańskim winna mieć 

wszystkie cechy dobrej grupy, a nawet powinna je mieć w wyższym stopniu, niż inne 

grupy. Według J. Słomińskiej grupa chrześcijańska musi być otwarta na ludzi, bo jest 

częścią Kościoła, który jest dla świata. Taka grupa powinna akceptować swoich 

członków, bo sam Chrystus akceptował wszystkich, a jednocześnie wymagać musi dużo 

od nich, bo nawet Bóg nie oszczędził własnego Syna (Słomińska, 1989).   

Wychowanie w grupach religijnych powinno być wspierane poprzez różne 

dyscypliny naukowe: teologię pastoralną, socjologię religii, etykę, pedagogikę, 

psychologię. Te dyscypliny naukowe dają szeroką wiedze o człowieku i pozwalają na 

pomoc w integracji osobowości młodego człowieka, aby ukazać dobro, mądrość  

i prawdę Ewangelii, a równocześnie towarzyszyć mu w przyjęciu Jezusa, jako swego 

osobistego Zbawiciela. Wprowadzając taką wiedzę w praktyczne założenia, możemy 

pomóc młodemu człowiekowi, aby w sposób dojrzały i osobisty wybrał drogę wiary. 
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Takie działanie realizowane w grupach religijnych dostosowane jest do konkretnych 

potrzeb młodzieży i jej zdolności do podejmowania decyzji motywowanych wiarą. 

Decyzja wiary u ludzi młodych w tym wieku nie jest ostateczna, lecz ma charakter 

wychowawczy prowadzący do ukształtowania się stałych postaw religijnych. Powyższe 

zadanie wychowawcze respektuje generalnie cały proces humanizowania życia 

ludzkiego (Przybyłowski, 2004). 

Grupa religijna pomaga dojrzewać i wspiera w trudnych momentach, jakie 

wyłaniają się na drodze dojrzewania wiary. Jest ona miejscem odnowy duchowej swoich 

członków, poszerzonej formacji wewnętrznej, pełni zadania wychowawcze, buduje 

relacje osobowe w życiu społecznym, a nawet pełni funkcje terapeutyczną. Grupa 

zajmuje również uprzywilejowane miejsce w wychowaniu, które pobudza ludzkie 

dojrzewanie do otwieranie się na orędzie zbawcze, a także na przeżywanie 

doświadczenia rozumienia i przeżywania Kościoła (tamże).  

Kościół jest grupą nadrzędną i do niego odnoszą się wszystkie wymienione wyżej 

prawidłowości dotyczące działania grup religijnych, które realizują swoje cele w parafii, 

która jest najniższą jednostką administracyjną Kościoła. Działanie grupy i jej członków 

musi mieć zawsze charakter służebny w stosunku do bycia w Kościele. W tych grupach 

rodzą się nowi wyznawcy Chrystusa poprzez słuchanie słowa Bożego, ale ich 

„ukościelnienie” może jedynie dokonać się we wspólnocie Kościoła. Grupa religijna jako 

tak nie może być Kościołem, ani zrodzić Kościoła, ani Kościół nie może do grupy być 

„przeniesiony”, a jeżeli taka sytuacja miałaby mieć miejsce, wówczas mogłoby to 

wskazywać na tendencje sekciarskie grupy (tamże).  

Jan Paweł II na zakończenie wielkiego Jubileuszu roku 2000 w Liście Apostolskim 

Novo Millennio Ineunte napisał: „dzisiaj trzeba na nowo z przekonaniem zalecać 

wszystkim dążenie do tej «wysokiej miary» zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Całe 

życie kościelnej wspólny i chrześcijańskich rodzin winno zmierzać w tym kierunku. Ale 

jest też oczywiste, że istnieją różne indywidualne drogi do świętości, wymagające 

prawdziwej pedagogiki świętości, która zdolna jest dostosować się do rytmu 

poszczególnych osób. Winna ona łączyć całe bogactwo propozycji dostępnych dla 

wszystkich z tradycyjnymi formami pomocy indywidualnej i grupowej oraz z nowszymi 

formami udostępnianymi przez stowarzyszenia i ruchy uznane przez Kościół” (NMI 31). 

 

Grupy religijne staja się miejscem rozwoju osobowościowego, religijnego  

i społecznego młodego człowieka. W okresie dojrzewania młodzieży potrzebne są grupy, 

w których będzie ona mogła przygotować się do zdań jakie są przed nią stawiane  

w społeczeństwie czy w Kościele. Właściwie ukształtowany przez grupę religijną 

człowiek  potrafi właściwie wybierać wartości wyższe, które służą dobru wspólnemu. 

Taki wzrost pozwala mu rozwijać się osobowościowo i religijnie, a to sprawia, że 
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przygotowany jest do podejmowania odpowiedzialności w różnych dziedzinach życia 

indywidualnego i społecznego. Religijność takiego człowieka jest personalna, czyli 

sprzyja integracji osobowości, spójności systemu wartości, nadaje sens życia i zaspokaja 

potrzeby poznawcze, rozwojowe oraz egzystencjalne, a także w pełni pozwala 

przeżywać kontakt z Bogiem i sprzyja rozwojowi kontaktów interpersonalnych.  
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Postawy rodzicielskie a poziom nadziei podstawowej 

i religijność personalna/apersonalna u młodych dorosłych 

 

 

Wzrastające zainteresowanie problematyką rodzinną wśród naukowców, a także 

narastający kryzys rodziny oraz liczne badania na jej temat potwierdzają, iż rodzina to 

pierwsze, naturalne, najlepsze środowisko rozwojowe i wychowawcze dla dziecka,  

w którym kształtuje się jego osobowość i postawy wobec samego siebie, innych ludzi  

i Boga. Wpływ domu rodzinnego na życie każdego człowieka jest tak silny, 

niezaprzeczalny i wielostronny, ponieważ dokonuje się nie tylko w wyniku świadomych 

zabiegów wychowawczych, ale przede wszystkim w codziennym przebywaniu ze sobą, 

czyli przez wychowanie naturalne, niezamierzone. Spełnianie funkcji wychowawczych 

oraz rodzaj i skutki oddziaływań rodziców na dziecko, zależą w znacznym stopniu od 

relacji rodziców wobec siebie i ich postaw wobec dziecka. 

Nadzieja jest jednym z najważniejszych motywatorów ludzkiego działania,  

kształtujących się już we wczesnym dzieciństwie, a następnie uwidaczniającym się  

i rozwijającym w życiu dorosłym. To nadzieja w dużej mierze decyduje o wyznaczanych 

przez człowieka celach dotyczących spraw codziennych i fundamentalnych oraz 

skuteczności ich osiągania.  

Rodzice i ich postawy wobec dziecka mają wpływ na kształtowanie  się w nim 

nadziei, jako wielowymiarowej dyspozycji psychicznej człowieka odnoszącej się do 

nieprzemijającej pewności i wartości. Z kolei nadzieja warunkuje religijność wyrażającą 

się w określonym stosunku do Boga i rzeczy ostatecznych człowieka. Pierwszymi 

nauczycielami nadziei i wiary są rodzice. Bóg daje człowiekowi łaskę wiary, jednak 

obraz Boga kształtuje się już od wczesnego dzieciństwa i fakt pośredniczenia w nim 

obrazu rodziców wydaje się niezaprzeczalny. Zatem wiara dziecka rozwija się i opiera 

na bazie bliskich relacji z osobami, które obdarzają je miłością, szacunkiem i życzli-

wością. Dzięki temu przywiązaniu, Bóg rodziców staje się stopniowo Bogiem dziecka. 

Zgodnie z procesem generalizacji uczuć, pozytywne lub negatywne doznania uczuciowe 

i doświadczenia życiowe wypływające z kontaktu z rodzicami, zostają przeniesione na 

relacje z drugim człowiekiem, a także z Bogiem. Zarówno druga osoba, jak i Bóg, są 

traktowani przez jednostkę jako potencjalne źródło zaspokojenia potrzeb.  W przypadku 

negatywnych doświadczeń wynikających z interakcji z rodzicami, mogą stanowić źródło 

zagrożenia (Król, 2006, s. 241). 
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1. Koncepcja postaw rodzicielskich w ujęciu M. Plopy 

 

Najnowszą polską klasyfikację postaw rodzicielskich opracował M. Plopa 

nawiązując głównie do typologii A. Roe, W. C. Beckera oraz prac J. Rembowskiego. Na 

podstawie przeglądu literatury dotyczącej tej problematyki, autor stwierdził, iż  

w większości stworzonych modeli występują wymiary będące pewną formą: kochania 

(miłości, akceptacji), odrzucenia, nadmiernej kontroli, nadmiernego ochraniania oraz 

autonomii. Do wymienionych pięciu czynników autor na podstawie swoich badań 

empirycznych dodał jeszcze wymiar niekonsekwencji i stworzył Kwestionariusz do 

Retrospektywnej Oceny Postaw Rodzicielskich. M. Plopa wyróżnił sześć podstawowych 

wymiarów postaw rodzicielskich: akceptacja/odrzucenie, autonomia, nadmierne 

wymaganie, niekonsekwencja, nadmierne chronienie (Plopa, 2006). 

O postawie akceptacji wobec dziecka świadczy ocenianie rodzica jako 

bezwarunkowo akceptującego, uczącego ufności do świata i ludzi. Dorosły pamięta 

przebywanie z matką czy ojcem jako przyjemne, bezpieczne, rozwijające, dające 

poczucie wsparcia, a jednocześnie jest przekonany, że kontakt z nim również rodzicom 

przynosił przyjemność i zadowolenie. Dziecko w obecności rodziców mogło swobodnie 

wymieniać swoje myśli, uczucia, poglądy oraz miało poczucie zainteresowania rodzica 

jego potrzebami, troskami i problemami. Z perspektywy czasu rodzic jest oceniany jako 

mający autorytet, otwarty i gotowy na udzielenie wsparcia, ale równocześnie nie 

narzucający się (tamże, s. 172). 

Przekonanie dorosłego dziecka, iż nie było w dzieciństwie akceptowane przez 

rodzica, wskazuje na postawę odrzucenia. Takie dziecko wspomina relacje z rodzicami 

jako chłodne, instrumentalne, polegające głównie na zaspokajaniu potrzeb 

materialnych. Z perspektywy oceniającego rodzic traktował go z dystansem, nie 

rozumiał ani nie interesował się jego potrzebami i problemami (tamże, s. 172).  

W postawie nadmiernie wymagającej dorosłe dziecko ma przekonanie, że było 

akceptowane tylko wówczas, gdy wypełniało polecenia, plany, nakazy i zakazy rodzica. 

Rodzice nie liczyli się ani z predyspozycjami dziecka, ani z jego potrzebami i najczęściej 

wymagali działań przekraczających możliwości i zdolności dziecka. Osoba pamięta, że 

jeśli nie była bezwzględnie posłuszna rodzicom, spotykała się z karą, krytyką, arogancją, 

obwinianiem (tamże, s. 172-172). 

W postawie autonomii osoba ocenia zachowanie rodzica jako elastyczne  

i dostosowane do jej potrzeb rozwojowych. Rodzic rozumiał potrzebę prywatności 

dziecka, posiadania tajemnic, współdecydowania o swoich sprawach, nawiązywania 

nowych kontaktów towarzyskich, aprobował próby samodzielnego rozwiązywania 

problemów, a jednocześnie w razie potrzeby służył radą, wsparciem, pomocą.  
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W sytuacjach konfliktowych rodzic nie narzucał swego zdania, lecz z szacunkiem 

traktował odmienne poglądy dziecka i wskazywał alternatywne rozwiązania (tamże,  

s. 173). 

Postawa niekonsekwentna charakteryzuje się tym, że jednostka pamięta rodzica 

jako osobę zmienną, nastrojową, nerwową w wyrażaniu opinii, uczuć i podejmowaniu 

decyzji. Ten wewnętrzny, chwiejny stan rodzica, przenosił się na relacje interpersonalne 

w rodzinie i na stosunek do dziecka. Brak stabilności w postępowaniu rodzica 

powodował dystansowanie się emocjonalne dziecka, ukrywanie swych problemów, 

trudności w zwierzaniu się ze swych spraw, a także nie sprzyjał kształtowaniu się 

właściwego poczucia wartości, odróżnianiu dobra od zła (będącego u podstaw 

moralności czy rozwoju religijnego). Dorosły wspomina, iż akceptacja i angażowanie się 

w jego sprawy często związane były z nerwowością, krzykliwością, ograniczeniami. 

Jednostka w dzieciństwie szukała więc zwykle wsparcia, zrozumienia i bliskości w 

strukturach pozarodzinnych lub wchodziła w koalicję z drugim rodzicem, jeśli spełniała 

jego oczekiwania (tamże, s. 172-173). 

Postawa nadmiernie ochraniająca występuje wtedy, gdy dorosły ma przekonanie, 

że był traktowany przez rodzica jako osoba słaba, wymagająca ciągłej troski i opieki. 

Przesadna troska przejawiała się w zbytniej ingerencji w sprawy i problemy osobiste 

dziecka, wyręczaniu dziecka we wszystkim, braku wiary w jego możliwości, ciągłym 

wyrażaniu swej opinii.  Wszelkie przejawy autonomii dziecka były odbierane przez 

rodzica z lękiem i niepokojem oraz niewiarą, że dziecko samo sobie poradzi. Taka 

postawa rodzica przeszkadzała osobie badanej w budowaniu własnej tożsamości, 

kształtowaniu poczucia własnej wartości oraz wiary w swoje możliwości (tamże, s. 174). 

Postawy obojga rodziców w stosunku do dziecka nie zawsze są jednolite. Wpływ 

różnych postaw rodziców najczęściej ma negatywne skutki dla rozwoju dziecka. Nie 

ulega jednak wątpliwości, że gdy jedno z rodziców przejawia postawę niekorzystną dla 

kształtowania osobowości dziecka, jej skutki może złagodzić lub zrównoważyć 

przeciwna postawa drugiego z nich. Jeśli odrębne ustosunkowania rodziców wobec 

dziecka są oparte na wzajemnej akceptacji i szacunku obojga rodziców względem siebie, 

wówczas odmienność postaw ojca i matki nie przynosi na ogół szkodliwych efektów lecz 

staje się źródłem większego bogactwa doznań emocjonalnych i okazją do gromadzenia 

spostrzeżeń nad indywidualnymi cechami rodziców (Przetacznik-Gierowska, Włodarski, 

1994, s. 139). 
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2. Rodzina a kształtowanie się nadziei podstawowej w koncepcji Erika 

                  Eriksona oraz Tadeusza Trzebińskiego i Mariusza Zięby 

 

Nadzieja podstawowa to naukowe pojęcie nadziei zaczerpnięte z koncepcji 

psychospołecznego rozwoju stworzonej przez Erika Eriksona. Kładzie ona nacisk na 

fakt, że prawidłowy rozwój jednostki może się odbywać jedynie przy wsparciu i współ-

udziale otoczenia społecznego w ciągu całego jej życia. Według E. Eriksona cnota 

nadziei, czyli podstawowa ufność kształtuje się u dziecka od urodzenia do około 

drugiego roku życia, w którym najważniejszy jest kontakt z matką i jej stosunek do 

dziecka. Ciepły stosunek matki do dziecka oraz jej empatyczne wyczuwanie i zabez-

pieczanie jego potrzeb oraz jej fizyczna i bliska obecność pozwala dziecku stopniowo 

nabierać przekonania, że otaczający je świat jest miejscem przyjaznym, 

przewidywalnym, a więc godnym zaufania, co stanowi przedmiot nadziei podstawowej 

(Erikson, 2000, s. 257-261). 

J. Trzebiński i M. Zięba zweryfikowali i rozwinęli koncepcję E. Eriksona 

dokonując opisu treści i funkcji regulacyjnych nadziei podstawowej oraz jej związku  

z innymi cechami osobowości człowieka dorosłego. Autorzy uważają, że nadzieja 

podstawowa jest tym większa, im pewniejsze są subiektywne, nabyte wcześniej  stabilne 

przekonania o dwóch fundamentalnych cechach rzeczywistości. Te cechy to obiektywny 

porządek i sens otaczającego świata oraz jego przychylność (Trzebiński, Zięba, 2003,  

s. 6-8).  

W rodzinie stanowiącej pierwotny model świata człowieka, różne są sposoby 

wychowywania i sytuacje rodzinne, dlatego ludzie różnią się swą siłą nadziei 

podstawowej. Przekonanie o porządku i sensowności świata u małego dziecka wytwarza 

się dzięki regularności, ciągłości i przewidywalności sprawowanych przez matkę 

czynności opiekuńczych i bliskiej, ufnej z nią relacji. W kolejnych okresach rozwojowych 

przeświadczenie to powoli zostaje pozbawione egocentryzmu i wówczas wiara  

w porządek zachodzących w świecie wydarzeń obejmuje nie tylko zjawiska 

bezpośrednio dotyczące jednostki, ale również te fakty, które jej nie dotykają (i których 

nie jest w stanie zrozumieć czy zaobserwować), ale jest przekonana o ich istnieniu.  

W procesie rozwoju człowieka pojawia się także pogląd o celowości zachodzących w 

rzeczywistości zjawisk, a więc o sensowności świata. Jeśli zaś dla danej osoby świat jako 

całość ma sens, to wszelkie zdarzenia w nim zachodzące zyskują z tego względu na 

znaczeniu. Podobna zmiana treści dokonująca się w trakcie rozwoju człowieka dotyczy 

przekonania o przychylności świata. Małe dziecko zaczyna wierzyć, że świat jest mu 

przychylny, kiedy jego potrzeby są zauważane i zaspokajane. W dorosłym życiu to 

przeświadczenie ulega uogólnieniu na innych ludzi, różne dziedziny życia  
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i charakteryzuje się nadzieją, że człowieka może spotkać więcej dobrego niż złego, a jego 

plany i wartości mogą być zrealizowane dzięki własnym dążeniom, działaniom  

i wsparciu otoczenia. 

Według J. Trzebińskiego i M. Zięby istnieje jeszcze trzecia reguła rządząca 

światem i tkwiąca w umysłowości ludzi. Jest nią sprawiedliwość świata, która wyraża 

się w stwierdzeniu, iż człowiek otrzymuje ostatecznie to, na co zasłużył, tak więc dobre 

postępowanie jest nagradzane, a złe niesie za sobą karę. Jednak dzięki przychylności 

świata człowiek może zmienić swój los, ponieważ czyniąc więcej dobra, może 

spodziewać się większej dawki pomyślności, szczęścia, korzyści płynących z otoczenia 

(tamże, s. 8-9). 

Należy podkreślić, iż nadzieja podstawowa nie jest tożsama z nadmiernym 

optymizmem lub naiwnością człowieka (lub też z jej potocznym określeniem jako 

„matka głupich”). W odniesieniu do pewnych pojedynczych zdarzeń człowiek może być 

nieufny, jednakże „wyposażony” w silne przekonanie i wiarę o porządku, sensie i 

przychylności świata, nie wątpi przy tym w ich ostateczny sens. Wysoki poziom nadziei 

podstawowej nie wyklucza więc doświadczania nieszczęść, bezsensu czy zwątpienia. 

Niemniej jednak doświadczenia te odnoszą się tylko do konkretnych sytuacji, 

momentów, wyborów człowieka. W codziennych okolicznościach człowiek interpretuje 

świat wykorzystując swą wiedzę o nim i dzięki temu poszczególne obszary 

rzeczywistości, w której żyje, mają pewien stabilny ład (Jankowska, 2009). 

Nadzieja stanowi jeden z najważniejszych predykatorów i motywatorów 

ludzkiego działania, która u różnych ludzi może przybierać niejednakowy poziom 

natężenia, a także może się zmieniać w ciągu życia u tej samej osoby. Szczególnie 

niebezpieczny dla egzystencji człowieka jest kryzys nadziei, który może przybierać 

różne formy i natężenia, aż do jej utraty (Jankowska, 2011). 

Regulacyjna rola nadziei podstawowej polega na konstruktywnym radzeniu sobie z 

sytuacjami trudnymi, które w konsekwencji mogą nawet stać się sytuacjami 

rozwojowymi. Wyniki badań przeprowadzonych pod kierunkiem J. Trzebińskiego  

i M. Zięby potwierdziły hipotezy autorów, iż silna nadzieja podstawowa ma istotne 

znaczenie dla rozwojowych konsekwencji sytuacji trudnych oraz jest ważnym i 

autonomicznym prognostykiem adaptacji do sytuacji nieodwracalnej straty (Trzebiński, 

Zięba, 2003). 

 

3.  Obraz i postawa rodziców a kształtowanie się relacji do Boga 

 

Relacja człowieka do Boga jest analogiczna w swej strukturze do relacji 

międzyludzkich, niemniej  jednak  Bóg jako podmiot relacji jest nieuchwytny dla 

jednostki. Psychologia w badaniach relacji religijnej stawia akcent na subiektywne 
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przekonania jednostki względem Boga, dotyczące jej funkcjonowanie w sferze 

poznawczej, emocjonalno - decyzyjnej i zadaniowej (Jarosz, 2006, s. 260). 

Z.  Chlewiński zauważa, że religijność dotyczy całej sfery postaw i działalności 

człowieka. Poziom religijności wyraża się w posiadanym przez człowieka obrazie, 

koncepcji Boga. W umyśle jednostki tworzone są reprezentacje pojęcia Boga 

(Chlewiński, 1991, s. 85). Pełnią one funkcję psychologicznego pomostu, 

umożliwiającego dotarcie do rzeczywistości Sacrum. Stwierdzono, iż jednym z podsta-

wowych czynników mających wpływ na kształtowanie się obrazu Boga jest 

przenoszenie na Niego cech rodziców zauważanych przez dziecko (Jarosz, 2006, s. 261). 

Na gruncie psychologii jako pierwszy problem projekcji obrazu ojca na obraz Boga 

dostrzegł Z. Freud, który wysunął hipotezę, że Bóg jest „uwznioślonym” ojcem i tęsknota 

za Bogiem stanowi źródło potrzeby religijnej (Tokarski, 2006, s. 154).  

 

Analiza wyników badań dotyczących zagadnienia, który z obrazów rodzicielskich 

odgrywa istotną rolę w kształtowaniu się pojęcia Boga ujawniła wiele interesujących 

wniosków. Obrazy rodziców w dużym stopniu warunkują pojęcie Boga. Zauważono 

jednak pewną preferencję dla rodzica płci przeciwnej: mężczyźni obraz Boga łączą  

w większym stopniu z obrazem matki, a kobiety - z obrazem ojca. Stwierdzono także 

większe podobieństwo między obrazem Boga a obrazem rodzica preferowanego, czyli 

tego, z którym dziecko jest bardziej związane uczuciowo. W społeczeństwie europejskim 

zachodzi dość wysoka korelacja pojęcia Boga z obrazem ojca, ze względu na religię 

chrześcijańską ukazującą Boga jako Dobrego Ojca. J. Król potwierdził empirycznie 

hipotezę, że dzieci i młodzież mająca „dobrych” ojców charakteryzuje się bardziej 

pozytywnym obrazem Boga niż ich rówieśnicy posiadający „złych” ojców (Król, 2006,  

s. 236-237).  

Współczesne badania koncentrują się na znalezieniu zależności pomiędzy 

postawami rodziców a pojęciem Boga. J. Król w swoich badaniach udowodnił, że 

młodzież posiada bardziej pozytywny obraz Boga, jeśli rodzice prezentują postawę 

akceptacji, porozumienia, wrażliwości, alterocentryzmu. Przeciwne rezultaty uzyskano 

w przypadku rodzicielskich postaw władczości, wycofania się z kontaktu, dokuczliwości, 

egocentryzmu. Autor potwierdził, że im silniejszy jest pozytywny związek z rodziną, tym 

bardziej aktywne i pozytywne są postawy badanych wobec religii (tamże, s. 241). 

Badania J. Króla wykazały, iż negatywny stosunek wobec religii oraz wysoki poziom 

wątpliwości o charakterze religijnym to najczęściej skutek braku związku z rodziną 

(Łabaczewski, 2006, s. 217).  W. Chaim na podstawie swoich badań stwierdził, że na 

rozwój relacji z Bogiem pozytywnie wpływają bezwarunkowy szacunek i akceptacja, 

wspólnotowy klimat rodzinny, doświadczenie zrozumienia, otwartości i szczerości 

(tamże, s. 218). 
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S. Kuczkowski podkreślił fundamentalną rolę jakości więzi z osobami znaczącymi 

(matką, ojcem) dla przyszłej relacji z Bogiem. P. Łobaczewski pisze o istnieniu dowodów 

na to, że: w strukturach poznawczych człowieka istnieje jedna matryca interpersonalna 

odpowiadająca za sposób wchodzenia w kontakty z Bogiem oraz innymi ludźmi (cyt. za: 

tamże, s. 218). Jak zauważa W. Chaim w relacji Bóg – człowiek, bezpośredniość  

przejawia się nie w sposób fizyczny, lecz personalny. Zależności między 

oddziaływaniami wychowawczymi rodziców a stosunkiem ich dzieci do Boga są tym 

większe, im większą rolę w życiu rodziców pełni ich własna religijność. Wpływ rodziców 

na sferę religijną dzieci jest najsilniejszy, gdy stanowi ona w ich życiu wartość centralną 

i tak też jest postrzegana przez potomstwo (tamże, s. 217-218).  

Niespójne wychowanie w rodzinie może warunkować postawę negatywną wobec 

religii (Skoblicki, 2000, s. 135). Badania Czerwińskiego wykazały, że jeśli oboje rodzice 

są wierzący lub oboje są niewierzący, to zwykle następuje identyfikacja dziecka z 

prezentowanymi postawami rodziców. Kiedy zaś środowisko jest niejednolite, to 

ustosunkowanie dziecka wobec religii jest raczej negatywne. W większości przypadków 

identyfikuje się ono z rodzicem niewierzącym. Zależność ta szczególnie odnosi się to do 

postaw ojców i synów (za: tamże, s. 135-136). 

Negatywne skojarzenia powstające w wyniku złego kontaktu z rodzicami,  

boleśnie odczuwany brak miłości, frustracje mają tendencję do przenoszenia się na 

obraz Boga. Młody człowiek czyni Boga odpowiedzialnym za wszelkie niezaspokojone 

potrzeby. Urazy i negatywne przeżycia z dzieciństwa mogą często rzutować i 

ukierunkowywać myślenie człowieka o Bogu jako okrutnym, gniewnym, mściwym. 

Deformacje w obrazie Boga mogą być także przyczyną kryzysów religijnych (Głód, 2006, 

s. 188).  

Z. Chlewiński zauważa, iż człowiekowi grozi niebezpieczeństwo utrwalenia się 

wczesnodziecięcych wyobrażeń Boga. Cechy charakteryzujące wiarę małego dziecka, 

wynikającą z charakterystycznych cech jego rozwoju inteligencji, a więc  

antropomorfizacja, prymitywna moralność, myślenie i działanie magiczne, infantylne 

wyobrażenia – mogą istnieć w niezmienionej postaci  nawet do starości. Autor podkreśla 

również, że istnieje zjawisko sprowadzania Boga do własnego poziomu intelektualno - 

moralnego i tworzenia tym samym karykaturalnego obrazu Boga (Chlewiński, 1991, s. 

93).  

 

4. Personalny wymiar religijności i jej związek z ufnością religijną  

                 według  Romualda Jaworskiego 

    

R. Jaworski, prowadząc liczne badania nad religijnością, opracował koncepcję 

religijności personalnej. Zwrócił uwagę na znaczenie osobowego wymiaru kontaktu 
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człowieka z Bogiem, mającego wpływ na kształtowanie się dojrzałości osobowej 

(Jaworski, 1998, s. 77-78). Przesłanki ku temu dostrzegł w psychologii religii oraz na 

gruncie filozofii i teologii chrześcijańskiej. Religia chrześcijańska jest religią personalną, 

gdyż opiera się na następujących założeniach: 1. podmiotem przeżycia religijnego jest 

człowiek jako byt osobowy, 2. adresatem, przedmiotem tego przeżycia jest Osoba Boga, 

3. między osobą człowieka a Bogiem osobowym występuje specyficzny typ relacji 

określany jako relacja osobowa (Jaworski, 2006, s. 103).  

Według R. Jaworskiego relacja osobowa między człowiekiem a Bogiem jest 

podstawą optymalnej,  modelowej formy religijności. Bóg jest rozumiany jako podmiot i 

cel, a nie jako przedmiot czy środek do celu. Autor stwierdził, że personalny wymiar 

religijności jest jednym z podstawowych wyznaczników dojrzałości religijnej. Ludzie 

różnią się wielkością ładunku personalnego w relacji do Boga. R. Jaworski dokonał więc 

rozgraniczenia między religijnością personalną i apersonalną, wyodrębniając ich 

charakterystyczne składniki. Stworzył także narzędzie badawcze (Skalę Religijności 

Personalnej) oraz ukazał różnice w psychospołecznym funkcjonowaniu ludzi  

w zależności od obecności czynnika osobowego w przeżyciach religijnych. Autor 

wyróżnił dwa podstawowe rodzaje kontaktu człowieka z Bogiem i zdefiniował je  

w następujący sposób: osoby, u których religijność charakteryzuje się wysokim stopniem 

nasilenia kontaktów interpersonalnych z Bogiem, mają religijność personalną. O osobach, 

które w relacji z Bogiem nie aktualizują osobowych odniesień, a Boga traktują reistycznie, 

narzędziowo, można powiedzieć, że ich religijność jest apersonalna (cyt. za: Jaworski, 

2006, s. 104).  

R. Jaworski przedstawił charakterystykę podmiotu i przedmiotu religijności oraz 

występującej między nimi relacji w celu dokładniejszego ukazania psychologicznego 

obrazu wyróżnionych typów religijności i wydobycia różnic między nimi. Autor ujmuje 

religijność personalną jako angażującą człowieka formę przeżywania kontaktu z Bogiem 

osobowym. W swych zachowaniach względem Stwórcy człowiek czuje się wolny, 

twórczy, świadomy swego celu i własnej chrześcijańskiej godności. Jednocześnie jest 

świadomym oraz odpowiedzialnym twórcą swego stosunku do Boga. Osoba Boga 

integruje jego system wartości. Bóg jest dla człowieka wartością terminalną, centralną  

i zinternalizowaną. W tak pojmowanej religijności zachodzi relacja dialogowa, 

wzajemna, bezpośrednia i zaktualizowana. Ma ona charakter obustronnej, dynamicznej 

obecności i miłości, która otwiera człowieka na doświadczenia. Z kolei religijność 

apersonalna jest formą przeżywania kontaktu człowieka z Bogiem, gdzie Bóg 

traktowany jest jak rzecz lub instrument do zaspokojenia własnych, egoistycznych 

potrzeb. Akty religijne mają charakter jednostronnego monologu, ujawniają cechy 

przesądów i magii. Celem takiej relacji z Bogiem są inne wartości niż sam Bóg, a kontakt 

ze Stwórcą służy do ich osiągnięcia. Człowiek o religijności apersonalnej w relacji 
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religijnej często odczuwa przymus zewnętrzny, jest bierny, obojętny, pasywny, labilny. 

Brak poczucia odpowiedzialności za swój stosunek do Boga nie motywuje jednostki do 

pogłębiania czy poszukiwania innych form wyrazu tego kontaktu. Bóg i religia stanowią 

wartości peryferyjne, zewnętrzne, niezinternalizowane, a więc nie mające znaczącego 

wpływu na zachowanie człowieka. Akty religijne są instrumentem osiągania innych 

celów, brak w nich ukierunkowania na aktualną i bezpośrednią relację do Boga (tamże, 

s. 103-105).  

 

5.  METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 

 

W niniejszym badaniach analizowano zależności między retrospektywną oceną 

postaw rodzicielskich a nadzieją podstawową i religijnością personalną/apersonalną u 

młodych dorosłych..  

Hipotezy badawcze dotyczyły zależności pomiędzy percepcją postaw 

rodzicielskich a nadzieją podstawową i religijnością personalną/apersonalną młodych 

dorosłych oraz wzajemnego wpływu badanych zmiennych zależnych.  

Sformułowano następujące  hipotezy badawcze: 

1) Typ pozytywnych postaw rodzicielskich dodatnio koreluje z poziomem nadziei 

podstawowej młodych kobiet i mężczyzn. 

2) Typ pozytywnych postaw rodzicielskich dodatnio koreluje z poziomem 

religijności personalnej/apersonalnej młodych dorosłych kobiet i mężczyzn. 

3) Nadzieja podstawowa koreluje dodatnio z religijnością personalną a ujemnie z 

religijnością apersonalną. 

W celu dokonania analizy zależności między postawami rodzicielskimi a nadzieją 

podstawową i religijnością personalną (apersonalną) postawiono następujące pytania 

badawcze: 

1) Czy istnieje dodatni związek korelacyjny między pozytywnymi postawami  

rodziców (akceptacją, autonomią) a poziomem nadziei podstawowej  

u dorosłych ich dzieci? 

2) Czy istnieje ujemny związek korelacyjny między negatywnymi postawami  

rodzicielskimi (odrzucenie, wymaganie, ochranianie, niekonsekwencja) a 

poziomem nadziei podstawowej u dorosłych dzieci? 

3) Czy istnieje istotna zależność pomiędzy zbieżnością lub niejednorodnością 

postaw rodzicielskich obu rodziców a siłą nadziei podstawowej dorosłych dzieci? 

4) Czy istnieje istotna zależność pomiędzy postawami rodzicielskimi matki a 

poziomem nadziei podstawowej u dorosłych córek / dorosłych synów? 

5) Czy istnieje istotna zależność pomiędzy postawami rodzicielskimi ojca a 

poziomem nadziei podstawowej u dorosłych córek / dorosłych synów? 
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6) Czy pozytywne postawy rodzicielskie ułatwiają dorosłemu dziecku nawiązanie 

personalnego (osobowego) kontaktu z Bogiem (poprzez analogię do relacji z 

rodzicami)? 

7) Czy istnieje związek między negatywnymi postawami rodzicielskimi a  

religijnością personalną dorosłych dzieci? 

8) Czy istnieje istotna zależność między poziomem religijności personalnej młodych 

kobiet i mężczyzn a retrospektywnym obrazem ojca i matki? 

9) Czy istnieje istotna zależność między zgodnością postaw rodziców wobec religii 

(oboje wierzący i praktykujący lub oboje niewierzący i niepraktykujący) lub ich 

niejednorodnością (jedno z rodziców wierzące i praktykujące, drugie - wierzące i 

niepraktykujące lub niewierzące) a religijnością personalną/apersonalną 

dorosłych synów i córek? 

10) Czy religijność personalna istotnie koreluje z poziomem nadziei podstawowej? 

 

W przeprowadzonych badaniach zmienną niezależną stanowiły postawy 

wychowawcze rodziców w percepcji dorosłych już ich dzieci. Do zmiennych 

niezależnych należały także: płeć osoby badanej, płeć rodzica, jednorodność lub 

niejednorodność prezentowanych postaw rodzicielskich i postaw wobec religii. Zaś 

zmienne zależne to: siła nadziei podstawowej i wymiar religijności 

personalnej/apersonalnej. Do pomiaru badanych zmiennych użyto: Kwestionariusza 

Retrospektywnej Oceny Postaw Rodzicielskich, Kwestionariusza Nadziei Podstawowej - 

BHI-25 oraz Skali Religijności Personalnej.  

W badaniach wzięło udział 111 osób w wieku od 19 do 30 lat, w tym 69 osób to 

kobiety (62,2%), 42 osoby to mężczyźni (37,8%)1. W tabeli 1 przedstawiono wiek 

badanych osób, a w tabeli 2 stosunek osób badanych i ich rodziców do religii 

 

Tab. 1.  Wiek osób badanych 

Wiek N % 

19-24 49 44,1 

25-30 62 55.9 

Razem 111 100 

44,1% badanych stanowiły osoby w wieku 19-24. 55,9 % badanych stanowiły osoby w 

wieku 25-30 lat. 

                                                 
1
 Badania zostały wykonane i opracowane przez mgr Edytę Supeł w ramach seminarium magisterskiego 

prowadzonego przez autorkę artykułu na UKSW. 
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Tab. 2. Stosunek osób badanych i ich rodziców do religii 

Stosunek do religii Osoby badane Matki badanych Ojcowie badanych 

Wierzący i 

praktykujący 

85 

(76,6%) 

91 

(82%) 

78 

(70,3%) 

Wierzący i 

niepraktykujący 

25 

(22,5%) 

19 

(17,1%) 

31 

(27,9%) 

Niewierzący 
1 

(0,9%) 

1 

(0,9%) 

2 

(1,8%) 

Razem 
111 

(100%) 

111 

(100%) 

111 

(100%) 

Biorący udział w badaniu w większości deklarowali się jako wierzący i praktykujący 

(76,6%). Jako wierzący i niepraktykujący zadeklarowało się 22,5% badanych. 

 

6. WYNIKI BADAŃ 

 

6.1. Pozytywne i negatywne postawy rodzicielskie a poziom nadziei podstawowej

  

W tabelach nr 3 i 4 przedstawiono uzyskane korelacje pomiędzy pozytywnymi 

(postawa akceptacji i autonomii rodziców) i negatywnymi postawami rodzicielskimi 

(postawa wymagająca, niekonsekwencji i ochraniająca) a poziomem nadziei 

podstawowej. Na podstawie uzyskanych rezultatów udzielono odpowiedzi na pytanie nr 

1 i 2.   

 

Tabela 3. Korelacje między pozytywnymi postawami rodzicielskimi a nadzieją 

podstawową 

TYP POSTAWY 

NADZIEJA 

PODSTAWOWA 

Akceptacja - Matka -,097 

Akceptacja - Ojciec ,077 

Autonomia -Matka -,164 

Autonomia- Ojciec ,058 

Jak pokazuje tabela 3 uzyskane korelacje są nieistotne statystycznie. 
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Tabela 4. Korelacje między negatywnymi postawami rodzicielskimi a nadzieją 

 podstawową 

TYP POSTAWY 

NADZIEJA 

PODSTAWOWA 

Wymagająca -Matka ,116 

Wymagająca-Ojciec -,011 

Niekonsekwencji-Matka ,154 

Niekonsekwencji - Ojciec -,098 

Ochraniająca-Matka -,079 

Ochraniająca - Ojciec -,052 

Uzyskane korelacje są nieistotne statystycznie. 

 

Jak pokazuje tabela nr 3 i 4 uzyskane korelacje są nieistotne statystycznie. Uzyskane 

wyniki wskazują na brak istotnych zależności między pozytywnymi oraz negatywnymi 

postawami rodzicielskimi a nadzieją podstawową. 

 

6.2. Zbieżność / rozbieżność postaw rodzicielskich matki i ojca a poziom  

         nadziei podstawowej 

 

W celu udzielenia odpowiedzi na  pytanie nr 3: Czy istnieje istotna zależność 

pomiędzy zbieżnością lub niejednorodnością postaw rodzicielskich  obu rodziców a siłą 

nadziei podstawowej dorosłych dzieci? porównano poziom nadziei podstawowej u osób, 

których rodzice prezentowali małą lub dużą rozbieżność w postawach rodzicielskich.  W 

tabelach nr 5 a i b  przedstawiono wyniki testu t – Studenta. 

 

Tabela 5a. Rozbieżność postaw rodzicielskich a poziom nadziei podstawowej 

Typ postawy 

 

Rozbieżność 

 

N 

 

 

Śred

nia 

 

Odchylenie 

 

t 

 

p 

 

Akceptacja 

mała 

rozbieżność 
41 32,17 4,080 -1,475 ,144 
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Tabela 5b. Rozbieżność postaw rodzicielskich a poziom nadziei podstawowej (Cd.) 
 

Typ postawy  

Rozbieżność 

 

N 

 

 

Śred

nia 

 

Odchylenie 

 

t 

 

p 

Akceptacja duża 

rozbieżność 
37 33,65 4,768   

 

Wymagająca 

mała 

rozbieżność 
32 32,25 4,111 

-1,951 ,055 
duża 

rozbieżność 
40 34,23 4,388 

 

Autonomia 

mała 

rozbieżność 
34 32,41 4,335 

-1,466 ,147 
duża 

rozbieżność 
37 33,95 4,466 

 

Niekonse 

-kwencja 

 

mała 

rozbieżność 
40 31,85 4,173 

-1,635 ,106 
duża 

rozbieżność 
43 33,42 4,542 

 

Ochrania- 

jąca 

mała 

rozbieżność 
39 32,85 4,398 

-,142 

 

,887 

 
duża 

rozbieżność 
37 33,00 5,033 

 

Badania wykazały, iż (na poziomie wysokiej tendencji statystycznej) istnieje 

istotna zależność pomiędzy poziomem nadziei podstawowej a zbieżnością/ 

rozbieżnością postaw rodzicielskich polegających na wymaganiu. W przypadku, gdy 

rozbieżność rodziców pod względem wymagań jest duża, poziom nadziei podstawowej u 

dzieci jest wyższy niż w przypadku rodziców z małą rozbieżnością w postawie 

wymagającej. W przypadku pozostałych postaw rodzicielskich ich zbieżność lub 

rozbieżność nie ma związku z poziomem nadziei podstawowej u dorosłego dziecka.  

 

6.3. Postawy rodzicielskie matki i ojca a poziom nadziei podstawowej  

                   dorosłych córek i synów 

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze nr 4:  Czy istnieje istotna 

zależność pomiędzy postawami rodzicielskimi matki a poziomem nadziei podstawowej u 

dorosłych córek / dorosłych synów? – dokonano analizy korelacyjnej między postawami 
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rodzicielskimi matek a nadzieją podstawową ich dorosłych dzieci uwzględniając płeć. 

Uzyskane rezultaty prezentuje tabela nr 6. 

 

Tabela 6. Korelacje między postawami rodzicielskimi matek a nadzieją podstawową u 

córek i synów 

TYP POSTAWY Córki Synowie 
Akceptacja - Matka 

-,103 -,095 

Wymagająca - Matka 
,273(*) -,202 

Autonomia -Matka 
-,231 ,021 

Niekonsekwencja - M 
,188 ,086 

Ochraniająca - Matka 
,082 -,356(*) 

*Korelacja jest istotna na poziomie p<0.05 

 

Uzyskano istotną korelację między postawą wymagającą matek a nadzieją 

podstawową ich córek. Korelacja ta jest dodatnia, zatem  wysokiemu poziomowi 

wymagań ze strony matek towarzyszy wysoki poziom nadziei podstawowej u córek. 

Innych istotnych statystycznie korelacji nie stwierdzono. Uzyskano też istotną korelację 

między postawą ochraniającą  matek a nadzieją podstawową ich synów. Korelacja ta jest 

ujemna, zatem  wysokiemu poziomowi ochraniania ze strony matek towarzyszy niski 

poziom nadziei podstawowej u synów. Innych istotnych korelacji nie stwierdzono.  

 

  W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze nr 5: Czy istnieje istotna 

zależność pomiędzy postawami rodzicielskimi ojca a poziomem nadziei podstawowej  

u dorosłych córek / dorosłych synów? – dokonano analizy korelacyjnej między postawami 

rodzicielskimi ojca a nadzieją podstawową ich dorosłych dzieci uwzględniając płeć. 

Uzyskane rezultaty prezentuje tabela nr 7. 

 

Tabela 7a.  Korelacje między postawami rodzicielskimi ojców a nadzieją podstawową  

u córek i synów 

TYP POSTAWY Córki 

 

Synowie 

Akceptacja - Ojciec ,087 ,018 

Wymagająca - Ojciec ,002 -,024 
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Tabela 7b.  Korelacje między postawami rodzicielskimi ojców a nadzieją podstawową  

u córek i synów 

TYP POSTAWY 
Córki 

 

Synowie 

Autonomia - Ojciec ,090 -,020 

Niekonsekwencja - Ojciec -,101 -,072 

Ochraniająca - Ojciec ,079 -,192 

 

Rezultaty analizy statystycznej wyników dokonanej oddzielnie wobec córek i 

synów wykazały, że postawy rodzicielskie ojców nie mają związku z nasileniem 

przekonania o sensowności i przychylności świata u dorosłych córek i synów.   

 

6.4. Zależność między pozytywnymi i negatywnymi postawami 

                      rodzicielskimi  a religijnością personalną młodych dorosłych                  

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze nr 6: Czy pozytywne postawy 

rodzicielskie ułatwiają dorosłemu dziecku nawiązanie personalnego (osobowego) 

kontaktu z Bogiem (poprzez analogię do relacji z rodzicami)?, dokonano analizy 

korelacyjnej zależności między pozytywnymi postawami rodzicielskimi a religijnością 

personalną ujmującą 5 czynników: poziom religijności ogólnej, wiarę religijną, 

moralność religijną, personalną religijność oraz autoidentyfikację, czyli self religijny. 

Uzyskane rezultaty prezentuje tabela 8. 

 

Tabela 8.  Korelacje między pozytywnymi postawami rodzicielskimi a religijnością 

personalną 

TYP 
POSTAWY 

Religijność 
Ogólna 

Wiara 
Religijna 

Moralność 
Religijna 

Praktyki 
Religijne Self Religijny 

Akceptacja 
Matka ,141 ,189(*) ,089 ,150 ,090 

Akceptacja 
Ojciec -,030 -,017 -,151 ,080 -,082 

Autonomia 
Matka ,091 ,181 ,068 ,052 ,039 

Autonomia 
Ojciec ,050 ,063 -,007 ,093 -,027 

Korelacja jest istotna na poziomie p<0.05 

 

Uzyskane wyniki pokazały, że istnieje pozytywna korelacja między postawą akceptacji u 

matki a wiarą religijną u dorosłego dziecka. Wysoki poziom matczynej akceptacji wiąże 
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się z wysokim poziomem wiary religijnej. Nie uzyskano istotnego związku między 

pozostałymi pozytywnymi postawami rodzicielskimi a religijnością personalną.  

  

Rezultaty dotyczące pytania 7: Czy istnieje związek między negatywnymi postawami 

rodzicielskimi a  religijnością personalną dorosłych dzieci? prezentuje tabela nr  9. 

 

Tabela  9. Korelacje między negatywnymi  postawami rodzicielskimi a religijnością 

personalną 

TYP POSTAWY 

Religijność 

Ogólna 

Wiara 

Religijna 

Moralność 

Religijna  

Praktyki 

Religijne 

Self 

Religijny 

Wymagająca 

Matka 
,001 -,025 ,009 -,009 ,019 

Wymagająca 

Ojciec 
,058 ,027 ,053 ,032 ,119 

Niekonsekwencja 

Matka 
-,131 -,160 -,158 -,074 -,123 

Niekonsekwencja 

Ojciec 
,014 -,020 ,046 -,040 ,066 

Ochraniająca 

Matka 
,107 ,030 ,122 ,101 ,130 

Ochraniająca 

Ojciec 
,014 -,027 -,055 ,082 ,019 

*Korelacja jest istotna na poziomie p<0.05  

Stwierdzono brak istotnych związków między negatywnymi postawami rodzicielskimi a 

religijnością personalną dzieci. 

 

5.5. Retrospektywny obraz matki i ojca a poziom religijności personalnej     

        dorosłych córek i synów 

 

Pytanie badawcze nr 8 brzmiało: Czy istnieje istotna zależność między poziomem 

religijności personalnej młodych kobiet i mężczyzn a retrospektywnym obrazem ojca i 

matki? 
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Tabela 10. Korelacje między postawami rodzicielskimi matek a religijnością personalną  

u córek 

TYP POSTAWY 

Religijność 

Ogólna 

Wiara 

Religijna 

Moralność 

Religijna 

Praktyki 

Religijne 

Self 

Religijny 

Akceptacja 

Matka 
,133 ,225 ,034 ,134 ,087 

Wymagająca 

Matka 
,058 ,013 ,056 ,022 ,119 

Autonomia 

Matka 
,040 ,182 -,026 -,006 ,020 

Niekonsekwencja 

Matka 
-,219 -,251(*) -,192 -,168 -,218 

Ochraniająca 

Matka 
,179 ,075 ,159 ,169 ,207 

*Korelacja jest istotna na poziomie p<0.05  

Jedyna istotna zależność między postawami matki a religijnością personalną u córek 

dotyczy związku między niekonsekwencją matki a wiarą religijną u córki. Nasilonej 

postawie niekonsekwencji matki towarzyszy obniżenie wiary religijnej córki.  Pozostałe 

zależności nie są statystycznie istotne.  

 

Tabela 11. Korelacje między postawami rodzicielskimi matek a religijnością personalną  

u synów 

TYP POSTAWY 

Religijność 

Ogólna 

Wiara 

Religijna 

Moralność 

Religijna 

Praktyki 

Religijne 

Self 

Religijny 

Akceptacja 

Matka 
,162 ,092 ,237 ,192 ,098 

Wymagająca 

Matka 
-,161 -,161 -,125 -,112 -,227 

Autonomia 

Matka 
    ,317(*) ,287    ,404(**) ,292 ,149 

Niekonsekwencja 

Matka 
,040 ,024 -,089 ,090 ,070 

Ochraniająca 

Matka 
-,028 -,058 ,045 -,014 -,020 

*   Korelacja jest istotna na poziomie p<0,05  

**  Korelacja jest istotna na poziomie p<0,01 
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Stwierdzono dwie istotne zależności między postawami matki a religijnością 

personalną  u syna. Nasilona postawa autonomiczna matki wiąże się z podwyższonym 

poziomem ogólnej religijności personalnej oraz podwyższonym poziomem moralności 

religijnej u syna. Pozostałe zależności nie są statystycznie istotne. 

 

  Tabela  12. Korelacje między postawami rodzicielskimi ojców a religijnością personalną 

córek 

TYP POSTAWY 

Religijność 

Ogólna 

Wiara 

Religijna 

Moralność 

Religijna 

Personalna 

Religijność 

Self 

Religijny 

Akceptacja 

Ojciec 
-,099 -,101 -,251(*) ,027 -,083 

Wymagająca 

Ojciec 
,144 ,154 ,162 ,051 ,228 

Autonomia 

Ojciec 
,037 ,025 -,048 ,091 ,005 

Niekonsekwencja 

Ojciec 
,023 ,031 ,111 -,089 ,074 

Ochraniająca 

Ojciec 
,006 -,056 -,089 ,069 ,079 

*Korelacja jest istotna na poziomie p<0.05  

 

 Jedyna istotna zależność między postawami ojca a religijnością personalną córki 

dotyczy związku między akceptacją ojca  a moralnością  religijną u córki. Wysokiej 

postawie akceptacji u ojca towarzyszy obniżenie  moralności religijnej u córki,  

i analogicznie: nasilonej postawie odrzucenia  ze strony ojca towarzyszy nasilenie 

moralności religijnej córki. Pozostałe zależności nie są statystycznie istotne. 

 

Tabela 13a. Korelacje między postawami rodzicielskimi ojców a religijnością personalną  

u synów 

TYP POSTAWY 

Religijność 

Ogólna 

Wiara 

Religijna 

Moralność 

Religijna 

Praktyki 

Religijne 

Self 

Religijny 

Akceptacja 

Ojciec 
,028 ,061 ,009 ,092 -,144 

Wymagająca 

Ojciec 
-,088 -,207 -,158 ,017 -,074 

Autonomia 

Ojciec 
,042 ,105 ,063 ,057 -,123 
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Tabela 13b. Korelacje między postawami rodzicielskimi ojców a religijnością personalną  

u synów 
TYP POSTAWY Religijność 

Ogólna 
Wiara 

Religijna 
Moralność 
Religijna 

Praktyki 
Religijne 

Self 
Religijny 

Niekonsekwencja 
Ojciec ,043 -,063 -,050 ,088 ,084 

Ochraniająca 
Ojciec -,034 -,051 -,025 ,037 -,142 

*Korelacja jest istotna na poziomie p<0.05  

Nie stwierdzono istotnych zależności między postawami rodzicielskimi ojca a 

religijnością personalną u syna.   

 

5.5. Jednorodność/ niejednorodność postaw rodziców wobec religii  

              a religijność personalna ich dorosłych dzieci 

W celu znalezienia odpowiedzi na pytanie badawcze nr 9: Czy istnieje istotna 

zależność między zgodnością postaw rodziców wobec religii (oboje wierzący i 

praktykujący lub oboje niewierzący i niepraktykujący) lub ich niejednorodnością (jedno z 

rodziców wierzące i praktykujące, drugie - wierzące i niepraktykujące lub niewierzące) a 

religijnością personalną/apersonalną dorosłych synów i córek? wyodrębniono trzy grupy 

osób ze względu na postawy religijne rodziców. Pierwszą grupę stanowiły osoby, 

których rodzice oboje byli wierzący i praktykujący (75 badanych), druga grupa to osoby 

z jednym rodzicem wierzącym i praktykującym, a drugim – wierzącym i 

niepraktykującym (19 osób). Trzecią grupę stanowili badani z obojgiem rodziców 

wierzących i niepraktykujących (15 osób). Z analizy wyłączono osoby, które miały choć 

jednego niewierzącego rodzica, gdyż w grupie 111 osób były tylko dwie takie osoby. W 

tak wyodrębnionych grupach porównano poziom religijności stosując jednoczynnikową 

analizę wariancji (tab. nr 14). 

 

Tabela 14. Wyniki analizy wariancji 

 F(2,106) Istotność 

Religijność Ogólna 
3,270 ,042* 

Wiara Religijna 
1,676 ,192 

Moralność Religijna 
1,675 ,192 

Praktyki Religijne 
4,642 ,012* 

Self Religijny 
2,232 ,112 
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rezultat istotny statystycznie na poziomie co najmniej p<0.05 

 

Jak ilustruje tabela 14 badani różnią się pod względem ogólnego poziomu 

religijności oraz natężenia  praktyk  religijnych. Dla tych zmiennych dodatkowo  

wyznaczono średnie grupowe (tab. nr 15) i przeprowadzono testy post hoc, aby 

szczegółowo zbadać różnice między grupami (tab. nr 16). 

 

Tabela  15. Średnie poziomy religijności ogólnej i praktyk religijnych a postawy religijne 

rodziców 

 Postawy religijne rodziców 
Liczba 
osób 

Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Religijność 
Ogólna 

 
 
 

Oboje rodzice wierzący  
i praktykujący 75 154,57 24,088 

Jeden z rodziców wierzący i 
praktykujący, drugi – 

wierzący i niepraktykujący 19 148,11 26,145 

Oboje rodzice wierzący i 
niepraktykujący 15 137,33 24,292 

Praktyki 
Religijne 

 
 
 
 
 

Oboje rodzice wierzący i 
praktykujący 75 49,71 9,228 

Jeden z rodziców wierzący i 
praktykujący, drugi – 
wierzący i niepraktykujący 

19 45,84 10,362 

Oboje rodzice wierzący i 
niepraktykujący 15 42.33 7.413 

Wyniki wskazują na to, iż postawy religijne rodziców wpływają na poziom ich religijność 

ogólnej i stosowanych praktyk religijnych. Poddano analizie związek pomiędzy postawy 

religijnymi rodziców a religijnością ich dzieci. 
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Tabela 16. Wyniki testów post hoc 

Zmienna 
zależna 

Postawy rodziców Postawy rodziców Różnica średnich 

Religijność 
Ogólna 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oboje rodzice 
wierzący i 

praktykujący 

Jeden z rodziców 
wierzący i 

praktykujący, drugi – 
wierzący i 

niepraktykujący 

6,468 

Oboje rodzice 
wierzący i 

praktykujący 

Oboje rodzice 
wierzący i 

niepraktykujący 
17,240(*) 

Jeden z rodziców 
wierzący i 

praktykujący, drugi 
– wierzący i 

niepraktykujący 

Oboje rodzice 
wierzący i 

niepraktykujący 
10,772 

Praktyki 
Religijne 

 
 
 
 
 
 

Oboje rodzice 
wierzący i 

praktykujący 

Jeden z rodziców 
wierzący i 

praktykujący, drugi – 
wierzący i 

niepraktykujący 

3,865 

Oboje rodzice 
wierzący i 

praktykujący 

Oboje rodzice 
wierzący i 

niepraktykujący 
7,373(*) 

Jeden z rodziców 
wierzący i 

praktykujący, drugi 
– wierzący i 

niepraktykujący 

Oboje rodzice 
wierzący i 

niepraktykujący 
3,509 

Różnica średnich jest istotna na poziomie co najmniej p<0.05. 

 

Istotne różnice dotyczą dwóch grup. Jedna z nich to ta, gdzie oboje rodzice są 

wierzący i praktykujący, a druga – gdzie oboje rodzice są wierzący i niepraktykujący. 

Pierwsza z tych grup charakteryzuje się znacząco wyższym poziomem religijności 

ogólnej oraz praktyk religijnych niż grupa druga. Natomiast w przypadku osób, z 

których jeden z rodziców jest wierzący i praktykujący, a drugi niepraktykujący, to ich 

religijność nie różni się w sposób istotny od religijności innych badanych.  

Na podstawie wyników ukazujących wzajemne zależności pomiędzy postawami 

rodzicielskimi a religijnością personalną/apersonalną młodych dorosłych, można 

stwierdzić, że hipoteza nr 2 potwierdziła się w odniesieniu do niektórych postaw 

rodzicielskich i określonych podskal religijności personalnej. Potwierdzono bowiem 
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pozytywny związek pomiędzy postawą akceptacji ze strony matki a wiarą religijną 

dorosłego dziecka (i analogicznie - nasilona postawa odrzucenia matki współwystępuje 

z zaniżoną wiarą dziecka).  Podobna zależność dotyczy postawy niekonsekwencji matki 

wobec córki - jej niski poziom wiąże się z wyższym poziomem wiary religijnej zaś 

wysoki wpływa na osłabienie wiary religijnej córki. Nasilona postawa autonomii matki 

wobec syna koreluje pozytywnie z jego religijnością personalną a także moralnością 

religijną. Okazało się, iż retrospektywna ocena postaw rodzicielskich ojców nie ma 

związku z religijnością personalną dorosłych synów. Jednak brak akceptacji córki ze 

strony ojca (postawa odrzucenia) współwystępuje z nasiloną moralnością religijną 

młodych kobiet. Badania potwierdziły również tezę, iż religijność rodziców staje się 

znaczącym źródłem relacji do Boga wówczas, gdy u obojga z nich zajmuje centralne 

położenie w ich strukturze osobowości (oboje wierzący i praktykujący).  

 

5.6. Zależności między nadzieją podstawową a religijnością personalną  

 

Religijność personalna obejmuje cztery podstawowe czynniki: wiarę, moralność, 

praktyki  oraz self religijny. 

W celu znalezienia odpowiedzi na pytanie 10, które sprowadza się do ustalenia 

zależności między religijnością personalną i nadzieją  podstawową, przeprowadzono 

analizę korelacyjną. Wyniki prezentuje tabela nr 17. 

Czy religijność personalna istotnie koreluje z poziomem nadziei podstawowej? 

 

Tabela  17. Korelacje między religijnością  a nadzieją podstawową 

CZYNNIKI RELIGIJNOŚCI 

NADZIEJA 

PODSTAWOWA 

Religijność ogólna  ,539(**) 

Wiara Religijna ,542(**) 

Moralność Religijna ,448(**) 

Praktyki Religijne ,511(**) 

Self Religijny ,456(**) 

**  Korelacja jest istotna na poziomie p<0.01  

Wszystkie podskale religijności personalnej w istotny sposób korelują z 

poziomem nadziei podstawowej. Osoby z religijnością personalną charakteryzuje 

wysoki poziom nadziei podstawowej. Wysokie natężenie ogólnej religijności oraz jej 
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poszczególnych wymiarów (moralności religijnej, wiary religijnej, praktyk religijnych i 

„selfu” religijnego) współwystępuje z wysokim poziomem nadziei podstawowej.  

Hipoteza nr 3 została zweryfikowana - wysokiemu poziomowi nadziei 

podstawowej towarzyszy religijność personalna (tym samym niski poziom nadziei 

podstawowej współwystępuje z religijnością apersonalną). 

 

7. DYSKUSJA WYNIKÓW 

 

Przeprowadzone badania miały na celu ustalenie zależności między 

przejawianymi przez rodziców postawami rodzicielskimi a poziomem nadziei 

podstawowej i religijnością personalną/apersonalną ich dorosłych dzieci.  

Hipoteza o zależności między postawami rodzicielskimi a poziomem nadziei 

podstawowej młodych dorosłych została potwierdzona częściowo. Na poziomie 

ogólnym (bez uwzględniania czynnika płci) nie uzyskano zależności pomiędzy 

retrospektywną oceną (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych) postaw 

rodzicielskich a nadzieją podstawową dzieci. Niemniej jednak po uwzględnieniu kwestii 

płci uzyskano pewne istotne zależności. Wyniki ujawniły, że istnieje istotna pozytywna 

zależność między postawą wymagania matki a nadzieją podstawową córek oraz istotna 

negatywna zależność między postawą nadmiernego ochraniania matki a nadzieją  

podstawową u synów.  

Dodatnia korelacja pomiędzy postawą wymagającą matek a nadzieją 

podstawową dorosłych córek jest dość złożoną zależnością. Należy jednak pamiętać, że – 

zgodnie z podejściem E. Fromma - autentyczna miłość matki jest bezwarunkowa i nawet 

jeśli dziecko nie spełnia jakiś jej wymagań, nie traci jej uczucia (Fromm, 2003). Analiza 

wyników pokazała, że nadmierna  postawa wymagania matki wobec córki była także 

często równoważona nasiloną postawą autonomii ze strony ojca. Rezultaty dotyczące 

trzeciego pytania badawczego ujawniły, że duża rozbieżność w postawie wymagania  

i autonomii rodziców wiąże się z wyższym poziomem nadziei podstawowej dorosłych 

dzieci (wyniki te są jednak istotne na poziomie tendencji statystycznej) (Jaworski, 2006, 

s. 103). 

Nadmierna troska matki, ingerencja w osobiste sprawy syna, chronienie go przed 

trudnościami, hamuje dziecko w podejmowaniu pozadomowej aktywności  

i uczestnictwie w sytuacjach wymagających inicjatywy czy niezależnych działań. Dzięki 

możliwości eksperymentowania, eksplorowania środowiska i pokonywania przeszkód 

chłopiec zyskuje tak ważne dla mężczyzny poczucie własnej skuteczności, kontroli nad 

rzeczywistością. W rezultacie postrzega świat jako sensowny, uporządkowany, a przez 

to bardziej bezpieczny i przyjazny. W rodzinie macierzystej jednostka uczy się 

podejmowania aktywnych działań, umiejętności samodzielnego wyznaczania  
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i  efektywnego realizowania celów. Postawa nadmiernej opiekuńczości matki wobec 

syna sprawia, że kształtuje się w nim przekonanie o nieprzychylności i bezsensowności 

świata zewnętrznego. W rezultacie syn postrzega własne działania jako nieefektywne, co 

prawdopodobnie przyczynia się do obniżenia jego poziomu nadziei podstawowej 

(Chryc-Gawrychowska, 2004).  

Na podstawie otrzymanych rezultatów można stwierdzić, że postawy 

wychowawcze matek (wymagania dla córek i ochranianie w stosunku do synów),  

w porównaniu z postawami ojców, wykazują silniejszy związek z poziomem nadziei 

podstawowej. Brak zależności pomiędzy postawami wychowawczymi ojców i wiarą 

dorosłych dzieci w sens, porządek i przyjazność świata, potwierdził teorię E. Eriksona 

głoszącą iż rozwój prazaufania uzależniony jest od matki. 

Hipoteza zakładająca związek postaw rodzicielskich z kształtowaniem się 

personalnego charakteru relacji z Bogiem młodych dorosłych została częściowo 

potwierdzona. Przedstawione wyniki jednoznacznie pokazały, iż nasilona postawa 

akceptacji matki pozostaje w związku z wyższym poziomem wiary religijnej dorosłych 

dzieci. Bliskie kontakty z matką, identyfikacja z nią, odczuwanie bezwarunkowej miłości 

z jej strony sprzyja powstawaniu i utrzymywaniu ufnej, osobowej relacji z Bogiem. 

Analogicznie, odrzucenie z jej strony koreluje z obniżoną religijnością personalną w tym 

zakresie, co może prowadzić do: traktowania Boga raczej jako surowego Sędziego niż 

jako Ojca, braku poczucia wewnętrznej więzi z  Bogiem, braku wiary w ingerencję Boga 

w życie jednostki, nieumiejętności zawierzenia osobistego życia Jego Opatrzności, buntu 

w obliczu nieszczęść. Ponadto stwierdzono, że nadmierna niekonsekwencja przejawiana 

przez matkę w stosunku do córki powoduje taki sam skutek jak postawa odrzucenia. 

Jeżeli relacje z matką były bardziej instrumentalne niż podmiotowe i dorosły pamięta 

dystans emocjonalny, który go z nią dzielił w dzieciństwie bądź wspomina ją jako osobę 

zmienną, nerwową, i co najważniejsze - niekonsekwentną w sądach i uczuciach, to obraz 

ten może stać się materiałem wyjściowym do budowania instrumentalnej relacji  

z innymi ludźmi i Bogiem. Zasadnicze znaczenie bowiem w procesie budowania  

i kształtowania się kontaktu z Bogiem mają pierwsze doświadczenia z matką. Wśród 

badanych kobiet  predyktorem religijności apersonalnej okazała się postawa 

niekonsekwencji matki. Jeśli jej postępowanie wyznaczały zmienne nastroje, 

samopoczucie, wydarzenia nie związane z zachowaniem córki, mogło to powodować 

chaos uczuciowy u dziecka, brak poczucia stabilności, jasnych granic i wymagań. 

Nieprzewidywalność, nieufność, labilność uczuć i zachowań matki w obcowaniu z córką 

może mieć negatywny wpływ  na jej relację osobową z Bogiem w dorosłym życiu. 

Mężczyźni w kształtowaniu religijności personalnej potrzebują doświadczania 

postawy autonomii ze strony matki. Opisana zależność przejawia się w podwyższonym 

ogólnym poziomie ich religijności personalnej, a w szczególności  moralności religijnej. 
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Dzięki  poczuciu samodzielności, umiejętności spostrzegania rzeczywistości z wielu 

stron, możliwości rozwiązywania własnych problemów, a jednocześnie pewności 

oparcia w matce w przypadku niepowodzeń, męska relację z Bogiem charakteryzuje 

wysoki stopień osobowego kontaktu. W relacji z bytem transcendentnym, analogicznie 

jak w relacji z matką (rozumiejącą potrzebę autonomii syna), mężczyzna czuje się wolny 

i twórczy. Ma poczucie własnych możliwości i umiejętności. Postawa autonomii matki 

„otwiera” syna na nowe doświadczenia, a jednocześnie wzmacnia w nim odpowie-

dzialność za relacje z Bogiem, myśli i czyny podejmowane ze względu na miłość do 

Niego. W przypadku syna postawa autonomii matki prawdopodobnie sprzyja 

podejmowaniu codziennych decyzji wynikających z przekonań religijnych,  a nie lęku 

przed karą.   

W niniejszym opracowaniu jako ciekawy jawi się wynik pokazujący, że 

odrzucenie (brak akceptacji) córki przez ojca sprzyja nasileniu jej moralności religijnej. 

Rezultat ten koresponduje z wynikami badań uzyskanymi przez K. Pospiszyla i świadczy 

o istniejącej tendencji do rekompensaty niedostatku akceptacji ze strony rodzica 

(zaangażowania sprawami, potrzebami dziecka) miłością do Boga. Przejawia się ona 

głównie w sferze moralności religijnej córek, prawdopodobnie dlatego, że to ojciec 

najsilniej oddziałuje na rozwój moralny dziecka (Pospiszyl, 2007, s. 128-134). E. Erikson 

twierdził, iż religia może wynagradzać niezaspokojone potrzeby z okresu dzieciństwa. 

W badaniach własnych nie otrzymano wyników świadczących o zależnościach między 

postawami rodzicielskimi ojców a religijnością personalną synów, co może świadczyć  

o pierwszorzędności relacji z matką w kształtowaniu personalnego kontaktu z Bogiem. 

Udział ojca jest także istotny, lecz czasowo późniejszy i dostarcza doświadczeń, na 

podstawie których budowane jest przekonanie o mocy Boga, Jego sprawiedliwości  

i kompetencji (Jarosz, 2003, s. 45). Jak podkreśla A. Nowak, rozwój zarówno prazaufania, 

jak i religijności dziecka, uzależnione są od dojrzałej religijności matki (Nowak, 1992,  

s. 88). 

Człowiek ma świadomość różnej natury przedmiotu relacji międzyludzkiej  

i religijnej, niemniej jednak w procesie tworzenia tej relacji uczestniczą podobne 

struktury poznawczo - emocjonalne, co potwierdzają przesłanki natury klinicznej  

i liczne badania nad religijnością. Personalne rozumienie Boga i uwzględnianie Jego 

transcendentnego charakteru przyczynia się do uruchomienia w człowieku tych 

zdolności, które umożliwiają nawiązanie dialogu i zbudowanie więzi z Bogiem. Ten 

relacyjny schemat jest oczywiście modyfikowany przez całe życie człowieka i ma 

zasadniczy wpływ na tworzenie relacji zarówno z Bogiem, jak i innymi ludźmi (Jarosz, 

2003, s. 44-45).  

Prezentowane wyniki badań własnych potwierdziły hipotezę dotyczącą związku 

między nadzieją podstawową a religijnością personalną badanych osób. Otrzymano 
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wysokie pozytywne korelacje między wynikami uzyskanymi w kwestionariuszu 

mierzącym poziom nadziei podstawowej a ogólnym poziomem religijności personalnej 

oraz jej wszystkimi wymiarami: wiarą, moralnością, praktykami i „selfem” religijnym. 

Przekonania zawarte w Kwestionariuszu BHI-25 korelują więc nie tylko z duchowym 

aspektem religii (co podkreślają J. Trzebiński i M. Zięba),  lecz także praktykami 

religijnymi oraz autoidentyfikacją. Im wyższy poziom nadziei podstawowej, tym 

silniejsza osobowa więź z Bogiem, zaś im niższy wynik w BHI-25, tym wyższy poziom 

religijności apersonalnej. Otrzymane wyniki pozwalają więc  przypuszczać, iż rozwój 

prazaufania  staje się źródłem zarówno nadziei, jak i  wiary w osobowego Boga (Traczyk, 

2002, s. 144).  

R. Zavalloni pisze: Skłonność do „brania rzeczy od ich dobrej strony”, do żywienia 

nadziei bez względu na okoliczności, jest prawdziwym źródłem nadziei ludzkiej, jednak 

nie zawsze jest prawdziwym źródłem nadziei chrześcijańskiej (Zavalloni, 1999, s. 160). 

Przejście od jednego typu nadziei do drugiego nie jest automatyczne: zazwyczaj wymaga 

odpowiedniego procesu wychowawczego. Według autora proces  przekształcania się 

nadziei czysto ludzkiej w nadzieję chrześcijańską polega na nadaniu doświadczeniom 

negatywnym (poprzez właściwe do nich podejście) znaczenia pozytywnego (tamże,  

s. 160-161).  

R. Stefańska-Klar w swoich badaniach (obejmujących ponad 600 osób) 

dotyczących źródeł poszukiwania nadziei dowiodła, iż dla części badanych bardzo 

pewnym, stabilnym źródłem nadziei jest wiara religijna, a zwłaszcza Bóg jako Osoba. 

Badani często używali następujących sformułowań: „nigdy nie tracę nadziei” oraz „tracę 

ją rzadko, ale dość szybko do mnie powraca”. Ważnym jest jednak fakt, że religia 

stanowiła wystarczający powód dla nadziei tylko wówczas, gdy dana osoba potrafiła 

zaufać źródłu swej wiary, w przeciwnym razie nie stanowiła ona tak niezawodnego 

oparcia (Stefańska-Klar, 2002).  

Analizując wyniki badań dotyczących różnic w osobowości ludzi o religijności 

personalnej i apersonalnej oraz prac poświęconych związkom nadziei podstawowej z 

innymi cechami osobowości warto podkreślić, że wysoki poziom obu tych zmiennych 

koreluje z właściwościami wskazującymi na dobrą adaptację. Mianowicie, osoby 

posiadające silne przekonania o sensownym i pozytywnym charakterze świata są: 

zadowolone z życia, optymistycznie nastawione do świata, otwarte, sumienne, wierzą  

w siebie i we własny sukces, charakteryzują się niższym natężeniem lęku, depresyjności 

i objawów psychosomatycznych (Trzebiński, Zięba, s. 8-9). Podobnie ludzi o perso-

nalnym typie religijności cechuje: optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia, 

akceptacja i wiara w siebie, brak symptomów świadczących o niepokoju, otwartość na 

świat, drugiego człowieka i Boga. Wszystkie przytoczone wyniki badań korespondują  

z hipotezą, zakładającą  istnienie pozytywnej korelacji pomiędzy nadzieją podstawową  
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a religijnością personalną. Potrzeba zaufania, z którą dziecko przychodzi na świat, jest 

zaspokajana w pierwszych kontaktach dziecka z matką i staje się kamieniem węgielnym 

głębokiego przekonania o powszechnym sensie, porządku, przychylności i 

sprawiedliwości świata.  Tak rozumiana nadzieja koreluje z wiarą wyrażaną w 

zawierzeniu i ufności Bogu (Jaworski, 1998, s. 85).  

Prezentowane badania są dopiero wstępem do rozległych poszukiwań, inspiracją 

do wysunięcia bardziej szczegółowych hipotez. Z pewnością warto podjąć dalsze 

badania dotyczące genezy nadziei podstawowej, jak i jej sposobów ewolucji. Zagadnienie 

to jest jeszcze konstruktem dość słabo poznanym, zwłaszcza w zakresie uwarunkowań 

rodzinnych. Obiecująco przedstawia się eksploracja wzajemnych powiązań między 

religijnością personalną a nadzieją podstawową. Przeprowadzone badania nie dają 

bowiem odpowiedzi na pytanie: Czy jednostki o wysokim poziomie nadziei 

podstawowej łatwiej nawiązują osobową relację z Bogiem, czy też może to bliska więź 

ze Stwórcą umacnia w nich wiarę w sensowność i przychylność świata?  

Uzyskane wyniki mają wartość praktyczną. Zarówno nadzieja podstawowa, jak  

i religijność, kształtowane są w rodzinie i należą do bardzo ważnych obszarów ludzkiego 

życia, wspierających optymalne funkcjonowanie człowieka, pomagających w 

samodzielnym radzeniu sobie z zagrożeniami, trudnościami i stratami, jakie niesie 

dorosłe życie i wskazującymi drogę do dalszego, nieustannego rozwoju.  
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PERCEPCJA OJCÓW I MATEK PRZEZ STUDENTÓW POD WZGLĘDEM 

AKCEPTACJI, EMPATII I KONGRUENCJI1 

 

1. TEORETYCZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI BADAŃ 

 

1.1. Akceptacja, empatia i kongruencja w kontakcie pomocnym 

Carla Rogersa 

 

Carl Rogers, amerykański psycholog i psychoterapeuta, jest twórcą metody 

psychoterapeutycznej nazywanej – w polskiej literaturze psychologicznej - kontaktem 

pomocnym (Krzysteczko, 1998b, s. 86- 87). „Na kontakt pomocny składa się określony 

pod względem struktury odpowiedni stosunek, który osobie oczekującej pomocy 

umożliwia osiągnięcie samozrozumienia w stopniu uzdalniającym ją do podjęcia 

konkretnych czynności w świetle jej nowej orientacji” (Rogers, 1942, s. 18, za: 

Krzysteczko, 1998a, s. 25). 

Celem kontaktu pomocnego jest nie tyle samo rozwiązanie problemu czy nawet 

jego zrozumienie przez terapeutę, ale towarzyszenie osobie, tak, by była w stanie zyskać 

większą niezależność i samodzielnie rozwiązać problem. Niezbędne w osiągnięciu tego 

celu są przejawiane przez terapeutę określone postawy, warunkujące rozwój osoby i 

umożliwiające wyzbycie się postaw obronnych. Należą do nich: kongruencja, 

bezwarunkowo pozytywne odniesienie (akceptacja) oraz empatyczne zrozumienie 

(Krzysteczko, 1998a, s. 32-43). Terapia będzie tym skuteczniejsza,  im w większym 

stopniu terapeuta posiądzie wszystkie wymienione cechy.  Oznacza to więc, że owe trzy 

elementy decydują o skuteczności terapii, bowiem „Powodzenie terapii zależy nie tyle od 

kwalifikacji czy umiejętności technicznych, ile od określonych postaw terapeuty” (Rogers, 

1991, s. 8). 

                                                 
1 Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie prac licencjackich: S. Muszyńska, Percepcja ojców i 
matek przez studentów pod względem kongruencji, Katowice 2012; P. Pawłowska, Percepcja ojców i matek 
przez studentów pod względem akceptacji, Katowice 2012; A. Szołtysik, Percepcja ojców i matek przez 
studentów pod względem empatii – w świetle badań własnych, Katowice 2012. Prace dyplomowe zostały 
napisane pod kierunkiem dr Weroniki Juroszek na Uniwersytecie Śląskim (Wydział Teologiczny, kierunek: 
nauki o rodzinie). 
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Pierwszą postawą, oczekiwaną od terapeuty, jest jego autentyczność, czyli 

zgodność z samym sobą (kongruencja). Autentyczność wiąże się z odpowiednim 

poznaniem, akceptacją siebie oraz umiejętnością okazania tego klientowi. Kongruencja 

uważana jest za najważniejszą spośród wymienionych postaw, gdyż zmniejsza bariery 

pomiędzy ludźmi. Jej osiągnięcie nie jest łatwe - wymaga znajomości wewnętrznych 

doświadczeń i wiąże się z gotowością ich ujawniania wobec klienta nawet wtedy, gdy są 

one negatywne (przy czym terapeuta ujawnia jedynie swoje uczucia, nie oceniając ani 

nie posługując się domysłami) (tamże, s. 20-21). 

 Kolejny warunek Rogers określa jako bezwarunkowo pozytywne odniesienie: 

„Jeśli wszystkie doświadczenia jakiejś osoby dotyczące jej samej wydają mi się jako 

jednakowo zasługujące na pozytywne odniesienie - inaczej mówiąc, jeśli między 

wszystkimi doświadczeniami nie ma takiego, które bym rozróżniał jako bardziej lub mniej 

zasługujące na pozytywne odniesienie - mogę powiedzieć, że doznaję względem tej osoby 

bezwarunkowo pozytywnego odniesienia” (Rogers, 1942, za: Krzysteczko, 1998a, s. 37). 

Jest to postawa zbliżona do tej, którą możemy określić jako akceptującą. Przejawia się 

ona w niewartościującej postawie terapeuty, dającej rozmówcy poczucie zrozumienia, a 

co za tym idzie - bezpieczeństwa. Postawa ta sprzyja przemianie i przyczynia się do 

rozwoju jednostki. Akceptacja obejmuje wszystkie uczucia klienta, a więc obok 

pozytywnych i dojrzałych, także te negatywne, wrogie czy obronne. Jak podkreśla Rogers, 

nie jest to aprobata, pochwała czy utwierdzanie osoby w dotychczasowym zachowaniu, 

ale pełna zrozumienia życzliwość pozbawiona ocen (Rogers, 1991, s. 17-20). Osoba, 

która doświadcza ze strony otoczenia takiej serdeczności, miłości i zaufania, uświadamia 

to sobie i uczy się traktować samą siebie jako kogoś wartego kochania, odnosząc się do 

siebie z szacunkiem (Krzysteczko, 2000, s. 36-37). 

Ostatnim niezbędnym elementem jest empatyczne zrozumienie. Wyraża się ono  

w postawie współodczuwania, którą to postawę autor opisuje w następujący sposób: 

„Ażeby ci towarzyszyć, rezygnuję z samego siebie - zostawiam ja mojej zwyczajnej 

interakcji - i wchodzę w twój świat percepcji tak dalece, jak tylko jestem do tego zdolny. 

Chcę być w pewnym sensie drugim ja dla ciebie - alter ego twoich własnych postaw i 

odczuć - pewną sposobnością dla ciebie, byś spostrzegł samego siebie wyraźniej, ażebyś 

doświadczył siebie bardziej prawdziwie i głęboko, wybierał bardziej zdecydowanie” 

(Rogers, 1942, za: Krzysteczko, 1998a, s. 39). Empatia polega na współtowarzyszeniu 

rozmówcy w jego przeżyciach wraz z poszanowaniem granic, które wyznacza klient. 

Empatia terapeuty pozwala klientowi skoncentrować się na własnych przeżyciach, z 

kolei poczucie zrozumienia staje się ważnym czynnikiem rozwoju (Rogers, 1991, s. 8-

16).  

W niniejszym opracowaniu założenia dotyczące postawy terapeuty wobec klienta 

przeniesiono na grunt relacji rodzic-dziecko. „Terapeuta ceni swojego klienta tak, jak 
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rodzice cenią swoje dziecko” (tamże, s. 17). W niniejszej pracy przyjęto założenie, że 

podobnie jak w procesie terapeutycznym akceptująca, empatyczna i kongruentna 

postawa terapeuty gwarantuje powodzenie terapii, również w relacji rodzic-dziecko bez 

akceptacji, szczerości i autentyczności nawiązanie prawdziwego kontaktu jest 

niemożliwe. Oznacza to, że więzi rodzinne są tym mocniejsze, im bardziej rodzice są 

postrzegani przez swoje dzieci jako autentyczni, empatyczni i akceptujący (Juroszek, 

2010, s. 90). 

 

1.2. Znaczenie akceptacji, empatii i kongruencji w relacji rodzic-dziecko 

 

Rodzicielskie postawy akceptacji, empatii i kongruencji mają istotny wpływ  

na kształtowanie się relacji rodzic-dziecko oraz na funkcjonowanie dziecka w różnych 

sferach życia. 

Postawa akceptacji wyraża się w całkowitym przyjęciu dziecka – jego cech fizycznych, 

osobowości, stylu zachowania się oraz sposobu odczuwania. Akceptujący rodzice uznają 

wszystkie zalety, możliwości, słabości i trudności intelektualne, które posiada dziecko 

(Ziemska, 1973, s. 57). Kontakt z dzieckiem jest dla rodziców przyjemnością oraz daje 

im radość i satysfakcję (tamże, s. 57-58). Jak pisze J. Rembowski odnośnie do postawy 

akceptacji: „Wyraża się w aprobacie aktywności dziecka, słownym zachęcaniu go  

i pomaganiu mu w działaniu, dawaniu mu równych praw z innymi dziećmi, 

podejmowaniu wespół z nim decyzji rodzinnych i liczeniu się  z jego zdaniem. Wyraża 

się ona także w uznawaniu autonomii dziecka, jego rozwijającej się istoty oraz w 

darzeniu go rozumną swobodą” (Rembowski, 1972, s. 62).  

Postawa akceptacji rodziców gwarantuje poczucie bezpieczeństwa dziecka, które 

kształtuje się w pierwszych latach jego życia (Ziemska, 1973, s. 68). Szczególne 

znaczenie ma w tym względzie obecność matki. Zaobserwowano, że gdy matka jest 

nieobecna, dziecko płacze  oraz doświadcza  rezygnacji i smutku. Przytoczone 

zachowania ustępują dopiero pod wpływem aktywnego kontaktu z matką (Wojciszke, 

2010, s. 153). Oznacza to, że relacja matka-dziecko „Sprzyja kształtowaniu się zdolności 

do nawiązywania trwałej więzi emocjonalnej do przywiązywania” (cyt. za: Ziemska, 

1973, s. 68). Co więcej, więź z matką ułatwia tworzenie innych prawidłowych relacji 

społecznych na dalszych etapach rozwoju.  

Aprobata matki i ojca decyduje o pozytywnym obrazie własnego „ja” u dziecka 

(wysokiej samoocenie) (tamże, s. 146). Pozytywny stosunek osób znaczących (w tym 

wypadku rodziców) pomaga jednostce w obdarzaniu siebie szacunkiem (Krzysteczko, 

2000, s. 36). Dziecko w warunkach pozytywnego odniesienia uczy się doświadczać 

samego siebie jako wartość, jako kogoś, kto wart jest akceptacji i miłości. Doświadczając 

akceptacji, dziecko staje się ”wesołe, przyjacielskie, miłe, usłużne, współczujące  
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i odważne” (cyt. za: Ziemska, 1973, s. 69) oraz rodzi się w nim potrzeba obdarzania  

i okazywania miłości innym (Krzysteczko, 1995, s. 189). W wieku dorosłym osobę o 

wysokiej samoocenie charakteryzuje konsekwentne dążenie do realizacji zamierzonych 

celów oraz aktywność w wykonywaniu codziennych czynności. Opisana osoba 

predysponowana jest do realistycznego planowania oraz optymistycznego pokonywania 

trudności (Sedikides, Skowronski, 2004, s. 101). Wysokie poczucie własnej wartości 

koresponduje z ogólną afirmacją własnej osoby oraz z zaufaniem do swoich możliwości. 

Z kolei osoby z niską samooceną mają tendencję do odrzucania pozytywnych informacji 

na swój temat (Vallacher, Nowak, 2004, s. 51). Nie wierzą w swoje kompetencje  

i zdolności.  Są bardziej bierne i gorzej radzą sobie z napotkanymi trudnościami. 

Inną ważną cechą w kontakcie rodzic-dziecko jest autentyczność rodzica, która istotnie 

wpływa na jakość relacji rodzinnych, a w konsekwencji na późniejsze relacje dziecka z 

innymi osobami. Rodzice niejednokrotnie rezygnują z ujawniania wobec dziecka swoich 

uczuć i przekonań, ponieważ wymaga to wysiłku i pracy nad sobą. Można powiedzieć, że 

w kontakcie z dzieckiem przywdziewają „maski”, co oddala ich od dziecka. W rezultacie 

dziecko zaczyna odczuwać w stosunku do nich niechęć oraz brak zaufania. Owe 

negatywne doświadczenia mogą skutkować trudnościami w nawiązywaniu szczerych i 

bliskich relacji społecznych. 

Kongruencja ma priorytetowe znaczenie w wychowaniu. Rodzice, ze względu na władzę 

rodzicielską oraz na przypisywaną im rolę wychowawcy zyskują autorytet 

wychowawczy (Milerski, Śliwerski, 2000, s. 24). Jednak by ich oddziaływanie przyniosło 

oczekiwane efekty, nie wystarczy „mieć” autorytet, ale nim „być” (Zadykowicz, 2008,  

s. 48). Matka i ojciec, którzy chcą wzbudzać w dziecku zaufanie i szacunek, powinni 

cechować się autentycznością, tzn. kierować się zasadami, których nauczają.  

 Umiejętność wczucia się i zrozumienia stanu innych jest niezwykle ważną cechą i ma 

istotne znaczenie we wszystkich rodzajach relacji międzyludzkich (Zimbardo, Ruch, 

1988, s. 379), między innymi w komunikacji wychowawczej i rodzicielskiej. Empatyczne 

słuchanie umożliwia nawiązanie głębokiego i autentycznego kontaktu z drugim 

człowiekiem - „nie może istnieć prawdziwa więź rodzinna, więź wychowawcza czy więź 

przyjaźni, bez zdolności empatycznego wczuwania się w świat myśli i przeżyć 

współmałżonka, dziecka, wychowanka czy przyjaciela. Słuchanie empatyczne nie tylko 

umożliwia pogłębiony kontakt z drugim człowiekiem. (…) Jeśli odkrywamy, że drugi 

człowiek naprawdę nas rozumie, to czujemy się bezpieczni, akceptowani i kochani” 

(Dziewiecki, 2004, s. 106). 
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1.3. Charakterystyka miłości ojcowskiej i macierzyńskiej 

 

E. Fromm, analizując zagadnienie miłości ojcowskiej, pisze: „Ojciec reprezentuje 

świat myśli, przedmiotów, które są dziełem rąk ludzkich, świat prawa i ładu, dyscypliny, 

podróży, przygody. Ojciec jest tym, który uczy dziecko i wskazuje mu drogę w świat” 

(cyt. za: Fromm, 2006, s. 51).  W centrum jego przeżywania są sprawy świata 

zewnętrznego: kultura, technika, rozwój (Sujak, 1977, s. 73).  

Ojcostwo tym różni się od macierzyństwa, że kompetencje  ojcowskie zdobywane 

są wraz z upływem czasu. W macierzyństwie predyspozycje do pełnienia zadań 

związanych z rolą uwarunkowane są biologicznie. Kobietom łatwiej jest być rodzicem ze 

względu na to, że macierzyństwo angażuje całą ich osobę (Olearczyk, 2011, s. 89), 

mężczyźni zaś świadomie uczą się bycia ojcem. Nie sugeruje to różnic w stopniu 

osiąganych przez rodziców kompetencji, a świadczy o różnicach w procesie stawania się 

matką i ojcem – „ojcostwo na poziomie psychicznym zaczyna się później niż 

macierzyństwo” (tamże, s. 89). 

Mężczyzna staje się ojcem, kiedy zostanie poczęte nowe życie - wtedy staje się 

nim w sensie biologicznym. Jednak dopiero przyjęcie dziecka, wzięcie za nie 

odpowiedzialności oraz udział w jego wychowaniu zapoczątkowuje ojcostwo 

psychiczne, duchowe (Pulikowski, 2001, s. 100-101). 

Ważnymi aspektami ojcostwa są miłość i odpowiedzialność. J. Pulikowski 

stwierdza, że obie te cechy są istotą ojcostwa, gdzie większe znaczenie nadaje 

odpowiedzialności. Pulikowski podkreśla, że powinna ona obejmować bezinteresowną 

troskę o wszechstronny rozwój całej rodziny. Odpowiedzialność za rodzinę wyraża się w 

konsekwentnym i zdecydowanym dążeniu do ważnych celów. Obszar odpowiedzialności 

mężczyzn obejmuje najpierw wybór kobiety, która będzie matką jego dzieci. Ojciec 

zobligowany jest do dbania o relację z żoną. Ponadto jego zadaniem jest formułowanie  

i egzekwowanie zasad panujących w domu, co powinno budować atmosferę 

bezpieczeństwa i spokoju. Ojciec pełni szczególną rolę w wychowaniu religijnym (tamże, 

s, 96).  

Istotą miłości ojcowskiej jest jej warunkowość. Ojciec kocha dziecko, gdy spełnia 

ono jego oczekiwania i wymagania. Miłość ta wyraża się w sformułowaniu: „Kocham 

ponieważ…”. Ponadto – jak twierdzi Fromm – ojciec kocha dziecko za to, że staje się ono 

podobne do niego. Domaga się naśladowania własnych cech lub wzorców zachowań. 

Miłość ta jest wyrozumiała, cierpliwa i wymagająca. Taka forma miłości ma swoje 

pozytywne i negatywne strony. Negatywne jest to, że trzeba na nią zasłużyć, nie jest po 

prostu dana. Brak realizacji wymagań miłości ojcowskiej grozi jej utratą. Z kolei 

pozytywnym aspektem tej miłości jest fakt, że warunkuje ona rozwój dziecka. 



RELACJE MIĘDZYOSOBOWE. POMIĘDZY SACRUM A PROFANUM 

 

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

 
Strona 163 

Sprostanie określonym warunkom motywuje do zdobywania nowych umiejętności lub 

zmiany zachowania. Owe uzależnienie od spełnienia określonych kryteriów daje dziecku 

przekonanie o możliwości wpływu na tę miłość. Skoro jego zachowanie lub dyspozycje 

są przyczyną tej miłości, to tym samym dają mu poczucie – wraz z wiekiem coraz 

bardziej świadome - sprawczego działania. Dziecko jest zadowolone i radosne, kiedy na 

tę miłość zapracuje (Fromm, 2006, s. 52). 

Oba rodzaje miłości mają swoją specyfikę. Choć zarówno ojciec, jak i matka, pragną dla 

swego dziecka szczęścia, każde z nich realizuje ten cel w nieco odmienny, 

charakterystyczny dla siebie sposób. Podstawą miłości macierzyńskiej jest jej naturalna 

więź z dzieckiem, która powstaje jeszcze w trakcie życia płodowego. Ten biologiczny 

węzeł odpowiedzialny jest za wytworzenie specyficznych cech psychicznej więzi między 

matką a dzieckiem (Pospiszyl, 1976, s. 5).  

Miłość matki posiada cztery główne cechy. Z samej swej natury jest bezwarunkowa, 

wszechogarniająca, wszechobecna i nieustająca. Bezwarunkowość miłości 

macierzyńskiej polega na tym, że nie muszą być spełnione żadne warunki, aby ona 

zaistniała - dziecko więc nie musi robić nic, by na nią zasłużyć; wystarczy po prostu, że 

jest; zostaje obdarzone miłością ze względu na samą swoją obecność (Fromm, 2006,  

s. 49). Miłość ta posiada równocześnie aspekt negatywny - nie tylko nie trzeba na nią 

zasłużyć, lecz także nie sposób ją zrodzić, zdobyć ani nią kierować. Znaczy to, że jeśli jej 

nie ma - nie można jej w żaden sposób wywołać. Ponadto miłość matki  

(w przeciwieństwie do miłości ojca) nie stymuluje rozwoju umysłowego i społecznego 

jednostki, gdyż pozwala jej pozostawać bierną (Pospiszyl, 1978, s. 148). Nie zmienia to 

jednak faktu, iż altruistyczną i pozbawioną egoizmu miłość matki uważa się za 

najwyższy rodzaj miłości, której wszyscy pragniemy i do której tęsknimy. Miłość matki 

jest wszechogarniająca, a więc obejmuje całą osobę - wszystkie jej cechy, pragnienia, 

radości. Wszechobecność, jako trzecia cecha miłości matczynej, wyraża się w tym, iż 

matka potrafi kochać swoje dziecko zawsze, bez względu na zewnętrzne okoliczności, w 

każdej sytuacji; dlatego też stanowi ona bodaj najtrudniejszą formę miłości. Z kolei fakt, 

że miłość matki jest nieustająca oznacza, że miłość ta nie ma końca; matka bowiem 

nigdy nie przestaje kochać. 

Miłość macierzyńska posiada ponadto dwa aspekty (Fromm, 2006, s. 57-58). 

Pierwszy z nich to troska o dziecko i odpowiedzialność za nie. Cechy te są niezbędne do 

zapewnienia dziecku rozwoju i utrzymaniu go przy życiu, a więc do przetrwania. Drugi 

aspekt stanowi nastawienie matki do życia, wyrażone w jego umiłowaniu. Innymi słowy, 

jest to budzenie miłości życia. Te dwa aspekty można przyrównać do symboliki „miodu  

i mleka”. „Mleko jest symbolem pierwszego aspektu miłości, tego, którego treścią jest 

troska i afirmacja. Miód symbolizuje słodycz życia, jego ukochanie i szczęście z powodu 



RELACJE MIĘDZYOSOBOWE. POMIĘDZY SACRUM A PROFANUM 

 

 ISSN 2082-7067 3(15)2013 KWARTALNIK NAUKOWY  

tego, że się żyje (…) Aby móc dawać »miód«, matka musi być nie tylko »dobrą matką«, 

ale i szczęśliwym człowiekiem- a to nieczęsto się zdarza” (cyt. za: tamże, s. 58). 

Fromm porównuje miłość matki do gleby potrzebnej roślinom do wzrostu, 

natomiast miłość ojca nazywa słońcem, które pozwala roślinom wydać plon (Olearczyk, 

2011, s. 89). Dlatego miłość ojcowska  i macierzyńska są komplementarne.  

 

1.4.  Rola ojca i matki w życiu dziecka 

 

Rola ojca i matki w prawidłowym rozwoju dziecka jest czymś oczywistym 

i niekwestionowanym. Proces właściwego kształtowania osobowości dziecka zakłada 

obecność obojga kochających rodziców, choć każdy z nich pełni odmienną rolę w 

wychowaniu. 

Istnieją dwa główne czynniki decydujące o skuteczności funkcjonowania roli 

ojcowskiej: wrażliwość ojca na potrzeby dziecka oraz umiejętności z zakresu ekspresji 

uczuciowej (zdolność ojca do werbalnego i niewerbalnego wyrażania uczuć), bez 

względu na etap rozwojowy dziecka (Walesa, 2001, s. 296). Co istotne, rola ojca nie 

rozpoczyna się w okresie szkolnym dziecka (jak dawniej sądzono), a już w momencie 

jego poczęcia - ojciec „chroni życie dziecka przede wszystkim przez to, iż chroni życie 

matki, otacza ją troskliwą opieką, wspomaga we wszystkich sprawach codziennego 

życia” (Augustyn, 1998, s. 14). Warto zaznaczyć, iż mężczyzna nie rodzi się ojcem, ale 

staje się nim, poprzez zgodny ze swoją wolą wybór pewnego stylu życia i powołania 

(Błasiak, Dybowska, 2010, s. 108). Już w pierwszych tygodniach ciąży możliwy jest 

„dialog” między ojcem a nienarodzonym jeszcze dzieckiem (Fijałkowski, 1996, s. 61-68). 

Po porodzie i w pierwszych tygodniach życia czynne zaangażowanie ojca w opiekę nad 

noworodkiem pobudza wiele pozytywnych tendencji rozwojowych; kontakt z ojcem 

kształtuje procesy interakcji międzyludzkiej i stany emocjonalne, wzmacnia poczucie 

bezpieczeństwa i akceptacji, rozwija doznanie mocy sprawczej (Walesa, 2001, s. 296-

297). 

Ojciec stanowi dla dziecka autorytet budowany dzięki osobistemu zaangażowaniu i 

zgodności między wpajanymi dziecku zasadami i rzeczywistym zachowaniem. W 

znacznie większym stopniu niż matka odpowiedzialny jest za stworzenie „klimatu” 

zasad i porządku, będącego rezultatem konsekwentnego stosowania systemu kar  

i nagród (Pospiszyl, 1976, s. 32). Miłość ojcowska ze swej natury jest bowiem 

wymagająca oraz warunkowa; by ją w pełni  zdobyć, trzeba na nią zasłużyć, zapracować 

- „w naturze miłości ojcowskiej tkwi fakt, że posłuszeństwo staje się główną zaletą, a 

nieposłuszeństwo głównym grzechem -  a karą jest odebranie ojcowskiej miłości” (cyt. 

za: Fromm, 2006, s. 52). Ojciec powołany jest do bycia przewodnikiem, prowadzącym ku 
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dojrzałości i odpowiedzialności (Oleś, 2001, s. 257). W oczach dziecka reprezentuje siłę, 

moc i ochronę przed niebezpieczeństwami (Szczukiewicz, 2011, s. 118). 

Kolejnym zadaniem ojca jest wprowadzanie dziecka w świat. Ojciec uczy sztuki życia  

w zewnętrznym - skomplikowanym i początkowo obcym dla dziecka świecie (Augustyn, 

1998, s. 18-19), „uczy je, jak żyć w świecie pozarodzinnym poprzez pobudzanie 

ciekawości i zainteresowań, tłumaczenie, odpowiadanie na pytania, zapewnianie 

poczucia bezpieczeństwa w konfrontacji ze światem zewnętrznym” (cyt. za: Błasiak, 

Dybowska, 2010, s. 108). Nieocenione jest znaczenie roli ojca w procesie prawidłowego 

przystosowania społecznego dziecka (Pospiszyl, 1980, s. 155-161).  

Ojciec odgrywa istotną rolę w procesie identyfikacji dziecka z własną płcią oraz  

w kształtowaniu jego tożsamości płciowej. „Występuje pozytywna korelacja pomiędzy 

męskością ojca a kobiecością córki i silny związek pomiędzy stopniem męskości u ojca  

(np. przywódczy w rodzinie) a stopniem identyfikacji z rolą mężczyzny u synów. Gdy 

ojciec nie ceni w swej córce kobiecości i gdy jest na nią niewrażliwy, hamuje tym samym 

jej prawidłowy rozwój” (cyt. za: Walesa, 2001, s. 299). „Relacja z ojcem w sposób 

komplementarny dopełnia jej obrazu siebie jako kobiety” (Augustyn, 1998, s. 21). 

U córek, na podstawie obserwacji zachowań ojca, tworzy się ponadto wizerunek 

mężczyzny i kształtuje „umiejętność” wnikania i rozumienia męskiej psychiki; chłopiec 

zaś, na skutek procesów identyfikacji i modelowania, uczy się od ojca, jak być mężczyzną 

(Oleś, Oleś, 2001, s. 257). Przyswaja sobie szereg ról społecznych związanych z własną 

płcią, co wiąże się z ich właściwym wypełnianiem w przyszłości (Pospiszyl, 1976, s. 48-

50, s. 57). Ojciec uczy chłopca odwagi, odpowiedzialności, konsekwencji i wytrwałości. 

Mężczyźni niepewni siebie, mniej zrównoważeni emocjonalnie, zagubieni i lękowo 

nastawieni do kobiet i małżeństwa lub przeciwnie - przejawiający nadmierną liczbę cech 

agresywnych to często ci, którzy doświadczając nieobecności ojca w swoim życiu, nie 

posiedli odpowiedniego wzorca męskiego zachowania (tamże, s. 50, 55). 

Obecność ojca ma ogromne znaczenie w rozwoju moralnym i kształtowaniu sumienia, 

jako najwyższej pod względem moralnym sfery osobowości (tamże, s. 54). „Hierarchia 

wartości, hierarchia celów zjawia się w życiu dziecka w ścisłej zależności od tego, co 

reprezentują rodzice, a zwłaszcza ojciec” (cyt. za: Półtawska, 2001, s. 235). Jak wykazały 

badania, zarówno behawioralne, jak i uczuciowe aspekty postaw moralnych są wysoko 

rozwinięte zwłaszcza u tych dziewcząt i chłopców, których ojcowie okazują czułość  

i liczą się z opinią dzieci co do stosowanych zabiegów wychowawczych, jednocześnie 

będąc przy tym konsekwentnymi i wymagającymi (Pospiszyl, 1980). 

Postawa ojca oraz sposób jego oddziaływań wychowawczych mają znaczący 

wpływ na rozwój intelektualny dziecka. Ojcowie mają duży wpływ na wyniki swoich 

dzieci  

w nauce szkolnej i właściwy stosunek do niej. Najbardziej znaczące okazały się tutaj 
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częstotliwość i rodzaj kontaktów z dzieckiem oraz cechy specyficzne ojca. Rezultaty 

badań wykazały, iż „ilość interakcji pomiędzy ojcem a dzieckiem pozytywnie koreluje z 

rozwojem intelektualnym dziecka” (cyt. za: tamże, s. 122). Do wspomnianych interakcji 

zaliczono m.in pomoc w odrabianiu zadań domowych, pomoc w zrozumieniu  

i opanowaniu materiału szkolnego. Wśród specyficznych cech i zachowań ojca, 

największe znaczenie dla postępów szkolnych miały: samoocena, odczuwanie 

zadowolenia z pracy zawodowej oraz poziom wykształcenia (w znacznie większym 

stopniu niż pozycja zawodowa). 

Prawidłowe wywiązywanie się z roli macierzyńskiej warunkuje prawidłowy 

rozwój dziecka. W momencie narodzin dziecko jest całkowicie zależne od matki. Matka 

jest osobą, która może zaspokoić podstawowe potrzeby narodzonego dziecka - zapewnia 

mu pokarm, wykonuje wszelkie zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne, darzy dziecko 

czułością i miłością, stymulując tym samym jego dalszy rozwój (Błasiak, Dybowska, 2010, 

s. 111). Dzięki swej „kobiecej” intuicji lepiej niż ojciec potrafi wniknąć w psychikę dziecka 

i wczuć się w jego emocjonalne problemy - dlatego też ich więź uczuciowa często bywa 

żywsza i silniejsza (Pospiszyl, 1976, s. 32). Pod wpływem obecności matki dziecko 

odkrywa, iż jest kimś ważnym, potrzebnym i kochanym (Augustyn, 1998, s. 15-16).  

Matka odgrywa istotną rolę w rozwoju intelektualnym dziecka. Zwłaszcza w 

pierwszych latach nauki szkolnej stopień wykształcenia matki jest dobrym wskaźnikiem 

rozwoju intelektualnego dziecka i jego postępów (Pospiszyl, 1980, s. 128). U dzieci 

odseparowanych od matki, przebywających w instytucjach opiekuńczych, rozwój 

intelektualny postępuje znacznie wolniej niż w przypadku tych, które tę opiekę miały 

zapewnioną (Pospiszyl, 1978, s. 155). Przejawami słabszego rozwoju w sferze 

intelektualnej są między innymi: opóźnienie mowy, słabsza zdolność abstrakcyjnego 

myślenia i mniejsza sprawność motoryczna. Separacja dziecka od matki skutkuje 

znacznym opóźnieniem lub wręcz regresem w zdolnościach intelektualnych (tamże, s. 

158). 

Relacja z matką stanowi prototyp wszystkich kontaktów społecznych (Błasiak, 

Dybowska, 2010, s. 111). Doświadczenie miłości matki i jej bliska relacja z dzieckiem 

(już w okresie niemowlęctwa) pozwala na zrodzenie się tzw. „pierwotnego zaufania”. 

Matka dla córki jest pierwszym wzorem kobiecości (Pospiszyl, 1980, s. 45). Chłopiec z 

kolei „nabywa świadomości własnej męskości nie tylko w relacji do ojca, ale także w 

relacji do matki. Relacja z własną matką w sposób komplementarny dopełnia jego 

obrazu siebie jako mężczyzny” (cyt. za: Augustyn, 1998, s, 21). Matka stanowi swego 

rodzaju „prototyp” przyszłej żony (Błasiak, Dybowska, 2010, s.112). 



RELACJE MIĘDZYOSOBOWE. POMIĘDZY SACRUM A PROFANUM 

 

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

 
Strona 167 

 

1.5.  Kryzys ojcostwa we współczesnej kulturze 

 

Tematyka „kryzysów” stała się obecnie często podejmowaną kwestią w dyskursie 

publicznym. Wiele sfer życia codziennego objętych jest swego rodzaju załamaniem. 

Płciowość, zwłaszcza zaś męskość także „objęte” zostały kryzysem, 

co znajduje odzwierciedlenie między innymi w trudnościach w jednoznacznym określeniu  

i zdefiniowaniu tychże pojęć - „W ostatnich dwóch dekadach wieku dwudziestego 

nastąpiło zasadnicze załamanie się monolitycznego sposobu prezentowania męskości w 

codziennych tekstach kulturowych. Oto standard rozsypał się... Nastąpiła znacząca 

relatywizacja kategorii męskości (...)” (cyt. za: Gmerek, 2001, s. 113). Dawniej pojęcie 

męskości wyznaczone było przez określone ramy, obejmujące pewien charakterystyczny 

dla mężczyzn (a tym samym odmienny od kobiecego) sposób myślenia, przeżywania, czy 

realizacji ról społecznych. Dziś te ramy rozpadły się. Niepokojącym stał się fakt utraty 

tożsamości przez wielu współczesnych mężczyzn, którzy nie potrafią zdefiniować  

i sprecyzować, kim są, kim mogliby być, do czego dążą, jak powinni się zachowywać, jakie 

są ich obowiązki, role, zadania i prawa (Kornas-Biela, 2001, s. 188).Współczesna kultura 

dodatkowo utrudnia określenie męskiej tożsamości. W mediach lansowany jest model 

mężczyzny-nastolatka, poszukującego siebie, zabawnego i niepoważnego. Bardzo 

popularny jest także obraz „mężczyzny sukcesu” - silnego, dominującego i niezależnego, 

myślącego o sobie, zdecydowanego, aktywnie zaangażowanego w świat, 

skoncentrowanego na własnych pragnieniach, egoistycznego, a tym samym 

niepodejmującego ról rodzinnych i opiekuńczych (Melosik, 2006, s. 124-129). Opisany 

mężczyzna najczęściej ma wysoki status społeczny i władzę. Przypisuje się mu  takie 

cechy osobowości jak: siła woli, pewność siebie, stanowczość, racjonalność, odwaga, 

skuteczność w działaniu. „Mężczyzna sukcesu stanowi typową i tradycyjną reprezentację 

męskości dominującej. Jego współczesne reprezentacje (…) stanowić mogą jednak 

swoiste antidotum na te wszystkie teksty kulturowe, które rozpraszają różnicę płciową i 

wywołują wśród mężczyzn niepokój odnośnie ich miejsca w świecie” (cyt. za: tamże, s. 

127-128).  

 Z kryzysem męskości ściśle związany jest więc kryzys ojcostwa (Kornas-Biela, 

2011, s. 38). „Jeżeli męskość nie musi wyrażać się w odpowiedzialnym ojcostwie, to 

również ojcostwo nie musi wyrażać się odpowiedzialną męskością. Męskość i ojcostwo 

zostają pozbawione odpowiedzialnościi rozdzielone. Zdegradowanie roli i postaci ojca w 

rodzinie i w społeczeństwie oraz odebranie mu prawa do odpowiedzialności uderza 

najbardziej w sam rdzeń męskości” (cyt. za: Kornas-Biela, 2001, s. 187-188). Mężczyźni, 

jak zostało już wspomniane, często posiadają niewłaściwy obraz męskości oraz 

„męskich” ról rodzinnych i społecznych, w rezultacie stają się nieszczęśliwi i sfrustrowani. 
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„Jakość ojcostwa decyduje ostatecznie o szczęściu osobistym mężczyzny, ma ogromny 

wpływ na szczęście rodziny, jest ściśle powiązana z jego funkcjonowaniem w działalności 

zawodowej, społecznej i politycznej. Wielu ludzi nie zauważa faktu, iż te same cechy 

mężczyzny, które pozwalają mu być dobrym ojcem rodziny, są niezbędne w dobrym 

sprawowaniu każdej władzy rozumianej jako służba” (cyt. za: Pulikowski, 2001, s. 101). 

Ostatecznie bowiem niespełnione ojcostwo staje się w życiu mężczyzny główną 

przyczyną braku poczucia szczęścia (tamże, s. 95).  

 

2. PROBLEMATYKA BADAŃ WŁASNYCH 

 

W niniejszym opracowaniu sformułowano następującą hipotezę badawczą:  

matki, w porównaniu z ojcami, są postrzegane przez swoje dzieci jako bardziej 

akceptujące,  empatyczne i kongruentne.  

Ponadto postawiono pytanie badawcze: Czy płeć dziecka różnicuje ocenę rodzica 

pod względem akceptacji, empatii i kongruencji? 

W celu weryfikacji postawionej hipotezy i znalezienia odpowiedzi na 

sformułowane pytanie badawcze posłużono się Kwestionariuszem Percepcji Rodzica. 

 

3. BADANA GRUPA I METODY 

 

Badania przeprowadzono wśród studentów Wydziału Teologicznego 

Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki 

Śląskiej. Ogółem rozdano do wypełnienia 159 kwestionariuszy, jednakże z dalszych 

analiz odrzucono te, które zostały wypełnione w sposób nierzetelny (wypełnienie 

nieprawidłowe lub niekompletne). Z badań wyeliminowano również te kwestionariusze, 

które były uzupełnione przez osoby niemające jednego z rodziców.  

Ostatecznie badaniami objęto 150 osób, w tym 72 mężczyzn i 78 kobiet, 

wybranych losowo spośród studentów odbywających zajęcia na wyżej wymienionych 

uczelniach/ wydziałach. Badaniu poddano studentów w wieku 18-24 lat. Średnia wieku 

badanych wynosiła 20,28. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od października 

do grudnia 2011 roku. Trwało ono około 60 minut, było dobrowolne i anonimowe. 

Pomiaru akceptacji, empatii i kongruencji dokonano na podstawie 

Kwestionariusza Percepcji Rodzica,  zbudowanego z dwóch części o tej samej treści, z tą 

różnicą, że pierwsza dotyczyła percepcji matki, natomiast druga - ojca.  

Kwestionariusz Percepcji Rodzica został utworzony w oparciu o Kwestionariusz 

Percepcji Spowiednika przez Penitenta (Juroszek, 2010, s. 92), który stanowi niewielką 

modyfikację Kwestionariusza Percepcji Terapeuty G. T. Barrett-Lennarda (por. Zelke, 

1979, s. 114-117, za: Krzysteczko, 1998, s. 136), skonstruowanego na podstawie teorii 



RELACJE MIĘDZYOSOBOWE. POMIĘDZY SACRUM A PROFANUM 

 

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

 
Strona 169 

kontaktu pomocnego Carla Rogersa. Kwestionariusz Percepcji Rodzica zbudowany jest z 

trzech skal: akceptacji (akceptacja postaw, uczuć, przekonań, sytuacji dziecka, 

pozytywne odniesienie do jego doświadczeń), empatii (zdolność wnikania w 

subiektywny świat przeżyć dziecka, zrozumienie) i kongruencji (szczerość wobec 

dziecka, autentyczność, naturalność).  

Do każdej skali dołączonych jest 16 twierdzeń, do których badany ustosunkował 

się za pomocą siedmiostopniowej skali (od -3 do +3 punktów). Skala ma charakter 

rosnący, gdzie -3 oznacza zdecydowanie się nie zgadzam, a 3 zdecydowanie się zgadzam. 

Znak /-/ postawiony na końcu niektórych twierdzeń oznacza, że są one zaprzeczeniem 

postawy charakterystycznej dla kontaktu pomocnego Carla Rogersa (por. Krzysteczko, 

1998, s. 136-137).   

Po wypełnieniu przez badanych kwestionariusza, w celu ułatwienia obliczeń, 

skala uległa modyfikacji - rozpoczynała się od liczby 1, kończyła się natomiast na liczbie  

7 (przykładowo: zawarta w kwestionariuszu liczba -3, po modyfikacji odpowiadała 

liczbie 1, liczbie -2 przyporządkowano 2, etc.), dzięki czemu wyeliminowano wyniki 

ujemne. Suma uzyskanych punktów stanowiła wskaźnik liczbowy określający stopień 

natężenia badanej cechy u rodzica. Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów 

w obrębie danej skali wynosiła 112, a minimalna 16. 

Po wypełnieniu dwóch części Kwestionariusza, badani odpowiadali na pytania 

otwarte: „Za co lubisz swego ojca/matkę?”, „Co nie podoba Ci się u ojca/matki?”, „W 

czym jesteś podobny do matki/ojca?”. Badani  dokonywali również oceny relacji między 

rodzicami, uzasadniając swoje stanowisko. W ostatnim fragmencie uzupełniali dane 

osobowe (płeć, wiek, sposób zamieszkania) oraz dane dotyczące rodziców i rodzeństwa 

(wiek ojca/matki, wykształcenie ojca/matki, stan cywilny rodziców, liczba i wiek 

rodzeństwa).  

 

4. WYNIKI BADAŃ 

 

4.1.  Statystyka opisowa 

 

Poniższe tabele zawierają szczegółowy opis uzyskanych danych statystycznych, 

dotyczących badanych studentów i ich rodziców. 

 

Tabela 1. Zróżnicowanie osób badanych ze względu na płeć 

Płeć Liczebność % 

Kobieta 78 52,00 

Mężczyzna 72 48,00 

Łącznie 150 100 
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Jak przedstawia tabela 1, wśród 150 badanych studentów większość stanowiły kobiety 

(52%), natomiast liczba mężczyzn odpowiadała 48% ogółu respondentów. W kolejnej 

tabeli przedstawiono zróżnicowanie osób badanych ze względu na płeć oraz typ uczelni. 

 

Tabela 2.  Zróżnicowanie osób badanych ze względu na płeć oraz typ uczelni 

Uczelnia Liczebność % 

Uniwersytet Śląski 79 52,67 

Kobiety Mężczyźni 75 4 50,00 2,67 

Politechnika Śląska 71 47,33 

Kobiety Mężczyźni 3 68 2,00 45,33 

Ogółem 150 100,00 

Kobiety Mężczyźni 78 72 52 48 

 

Jak wynika  z danych zaprezentowanych w tabeli 2, 96,15% badanych kobiet 

stanowiły studentki Uniwersytetu Śląskiego. W przypadku mężczyzn zdecydowaną 

większość stanowili studenci Politechniki Śląskiej (94,44%). 

W kolejnej tabeli przedstawiono zróżnicowanie osób badanych ze względu na 

wiek. 

 

Tabela 3. Zróżnicowanie osób badanych ze względu na wiek 

Wiek Liczebność % 

18 1 0,67 

19 39 26,00 

20 66 44,00 

21 33 22,00 

22 2 1,33 

23 6 4,00 

24 2 1,33 

40 1 0,67 

Łącznie 150 100 

 

Jak pokazuje tabela 3 wśród respondentów najliczniejszą okazała się grupa 

wiekowa 20-latków. Liczyła ona 66 osób, co stanowiło 44% ogółu badanych. Kolejne 

liczne grupy stanowili 19- oraz 21- latkowie, których było odpowiednio 26% oraz 22%. 

Okazało się, że wśród wszystkich badanych osób zdecydowaną większość, bo aż 92%, 

stanowiła grupa studentów w wieku od 19 do 21 lat. Osoby w wieku 22 i 24 lat 
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stanowiły po 1,33% ogółu, grupa 23-latków z kolei liczyła 6 osób, co stanowi 4% ogółu 

ankietowanych. Jak wynika z powyższej analizy, całą grupę badanych (za wyjątkiem 

jednej, 40-letniej studentki) stanowili studenci będący w wieku wczesnej dorosłości.  

W kolejnej tabeli zaprezentowano zróżnicowanie osób badanych ze względu na 

ocenę relacji rodziców. 

 

Tabela 4. Ocena relacji między rodzicami osób badanych 

Relacje między rodzicami Liczebność % 

Bardzo dobre (5) 42 28,00 

Dobre (4) 50 33,33 

Ambiwalentne (3) 42 28,00 

Złe (2) 4 2,67 

Bardzo złe (1) 4 2,67 

Brak odpowiedzi 8 5,33 

Łącznie 150 100 

 

Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 4, co trzeci badany (w sumie 50 

osób) twierdził, iż relacje między jego rodzicami są dobre, a 42 osoby uważały, że są one 

bardzo dobre. Wynika z tego, iż ponad 60% ankietowanych korzystnie oceniło relacje 

między ojcem a matką. Również 42 osoby (co stanowi 28% ogółu badanych) oceniły 

wzajemne relacje swoich rodziców jako ambiwalentne (raz dobre, raz złe). Zaledwie 

2,67% respondentów uważało, iż relacje między rodzicami są złe. Taki sam odsetek 

badanych ocenił relacje między ojcem i matką jako bardzo złe. Odpowiedzi na powyższe 

pytanie nie udzieliło 8 osób. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono, iż średnia 

ocena relacji między rodzicami wyniosła 3,86 (w skali od 1do 5). 

W kolejnej tabeli zaprezentowano zróżnicowanie osób badanych ze względu na 

stan cywilny rodziców. 

 

Tabela 5. Stan cywilny rodziców osób badanych 

Stan cywilny rodziców Liczebność % 

W małżeństwie 127 84,67 

W konkubinacie 2 1,33 

Są rozwiedzieni 13 8,67 

Inne 1 0,67 

Brak odpowiedzi 7 4,66 

Łącznie 150 100,00 
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Okazało się, iż rodzice prawie 85% badanych studentów żyją w związku 

małżeńskim. 13 osób (co stanowi 8,67% ogółu biorących udział w badaniu) zaznaczyło, 

iż ich rodzice nie żyją wspólnie, gdyż są rozwiedzeni. Zaledwie 2 spośród 150 

ankietowanych osób (1,33%) wskazały, że rodzice żyją w związku nieformalnym 

(konkubinat). 7 studentów nie udzieliło odpowiedzi na powyższe pytanie. Uzyskane 

dane prezentuje tabela 5. 

W kolejnej tabeli zaprezentowano zróżnicowanie osób badanych ze względu  

na sposób zamieszkania (zamieszkanie z matką i ojcem, zamieszkanie tylko z matką, 

zamieszkanie tylko z ojcem). 

 

Tabela 6. Zróżnicowanie osób badanych ze względu na sposób zamieszkania 

Zamieszkanie Liczebność % 

Z matką i ojcem 123 82,00 

Tylko z matką 14 9,33 

Tylko z ojcem 4 2,67 

Inne 5 3,33 

Brak odpowiedzi 4 2,67 

Łącznie 150 100 

 

Jak przedstawiają dane zawarte w tabeli 6, zdecydowana większość 

respondentów (123 osoby, co odpowiada 82% badanych) stwierdziła, iż zamieszkuje 

wspólnie z rodzicami (zarówno z ojcem, jak i z matką). 18 osób (12% ankietowanych) 

zamieszkuje z jednym z rodziców -  jedynie z ojcem (taką odpowiedź wybrały 4 osoby, 

czyli 2,67% badanych) lub jedynie z matką (ponad 9% wskazań). Co piąty badany 

wybrał odpowiedź „inne”, co stanowi 3,33% ogółu. Niespełna 3% badanych (4 osoby) 

nie udzieliło żadnej odpowiedzi. 

 

4.2.  Analiza statystyczna wyników badań 

 

W niniejszym opracowaniu analizowano, czy matki, w porównaniu z ojcami, są 

lepiej postrzegane przez studentów pod względem akceptacji, empatii i kongruencji, 

zarówno w grupie córek, jak i synów. Badano też, czy średnie oceny postawy rodzica (w 

wymiarze akceptacji, empatii, kongruencji) różnią się w zależności od płci dziecka. W 

celu statystycznej analizy uzyskanych danych wykorzystano test t Studenta.  
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4.2.1. Postawa akceptacji rodzica wobec dziecka 

Uzyskane średnie wartości postawy akceptacji wobec dziecka w zależności od 

płci rodzica i dziecka przedstawia tabela 7. 

 

Tabela 7. Średnie wartości postawy akceptacji wobec dziecka w zależności od płci 

dziecka i płci rodzica 

Płeć dziecka 

Postawa akceptacji rodzica wobec dziecka 

Matka Ojciec 

Średnia Odch. stand. Średnia Odch. stand. 

Synowie 76,89 12,57 70,49 15,72 

Córki 79,20 18,88 73,05 21,68 

Ogółem 78,05 16,02 71,77 18,91 

 

Uzyskane rezultaty pokazały, że w grupie córek, matki, w porównaniu z ojcami, 

były  postrzegane jako bardziej akceptujące. Średnie wyniosły odpowiednio: 79,20  

i 73,05 i różniły się istotnie od siebie: t (73) = 1,84; p<0,05. Również w grupie synów, 

matki, w porównaniu z ojcami, były postrzegane jako bardziej akceptujące. Uzyskane 

średnie wyniosły odpowiednio: 76,89 i 70,49 i różniły się istotnie od siebie: t (73) = 2,7; 

p<0,05.  

Analiza statystyczna wyników pokazała, że pod względem akceptacji córki 

oceniły ojców podobnie, jak synowie. Średnie wyniosły odpowiednio: 73,05 i 70,49 i na 

poziomie statystycznym nie różniły się od siebie: t (148) = 1,16 p>0,05. Również średnia 

ocen matek pod względem akceptacji była podobna w grupie synów i córek: t (148) = 

1,24; p>0,05.   

 

4.2.2. Postawa empatii rodzica wobec dziecka 

Poniżej przedstawiono średnie wartości postawy empatii wobec dziecka w 

zależności od płci rodzica i dziecka (tabela 8). 

 

Tabela 8. Średnie wartości postawy empatii wobec dziecka w zależności od płci dziecka i 

płci rodzica 

 

Płeć dziecka 

Postawa empatii rodzica wobec dziecka 

Matka Ojciec 

Średnia Odch. stand. Średnia Odch. stand. 

Synowie 66,00 13,96 62,10 14,15 

Córki 71,00 21,32 60,87 23,33 

Ogółem 68,50 18,13 61,48 19,34 
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Analiza statystyczna wyników pokazała, że matki, w porównaniu z ojcami, zostały 

ocenione jako bardziej empatyczne zarówno w grupie synów, jak i córek. 

W grupie synów średnie dla empatii matek i ojców wyniosły odpowiednio: 

66,00 i 62,1 i różniły się istotnie od siebie: t (73) = 1,71; p<0,001. W grupie córek 

średnie dla empatii matek i ojców wyniosły odpowiednio: 71,0 i 60,87 i różniły się 

istotnie od siebie: t (73) = 2,76; p<0,05. 

Otrzymane rezultaty ujawniły, iż pod względem empatii matki zostały ocenione 

jako bardziej empatyczne w grupie córek niż synów. Uzyskane średnie wyniosły 

odpowiednio: 71,00 i 66,00 i na poziomie statystycznym różniły się od siebie: t (148) = 

2,30; p<0,05. 

Ojcowie z kolei zostali ocenieni jako tak samo empatyczni zarówno przez synów, 

jak i przez córki. Otrzymane średnie wyniosły odpowiednio: 62,10 i 60,87i na poziomie 

statystycznym nie różniły się od siebie: t (148) = 0,39;  p>0,05. 

 

4.2.3. Postawa kongruencji rodzica wobec dziecka 

 

Otrzymane średnie wartości postawy kongruencji wobec dziecka w zależności od 

płci rodzica i dziecka prezentuje tabela 9. 

 

Tabela 9. Średnie wartości postawy kongruencji wobec dziecka w zależności od płci 

rodzica i płci dziecka 

Płeć dziecka 

Postawa kongruencji rodzica wobec dziecka 

Matka Ojciec 

Średnia Odch. stand. Średnia Odch. stand. 

Synowie 76,84 14,33 73,05 16,29 

Córki 82,85 17,86 72,16 20,81 

Ogółem 79,85 16,42 72,59 18,63 

 

Otrzymane rezultaty pokazały, że w grupie córek, matki, w porównaniu z ojcami, 

zostały ocenione jako bardziej kongruentne. Uzyskane średnie wyniosły odpowiednio: 

82,85 i 72,16 i na poziomie statystycznym różniły się od siebie: t (73) = 3,2 p<0,05. 

Również w grupie synów, matki, w porównaniu z ojcami, zostały ocenione jako bardziej  

kongruentne. Uzyskane średnie wyniosły odpowiednio: 76,84 i 73,05 i na poziomie 

tendencji statystycznej różniły się od siebie: t (73) = 1,05; p<0,07.  

Otrzymane wyniki pokazały, że pod względem kongruencji matki zostały lepiej 

ocenione przez córki, niż przez synów. Uzyskane średnie wyniosły odpowiednio: 82,85 i 

76,84 i różniły się istotnie od siebie:  t (148) = 3,2; p<0,05.  
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Z kolei ojcowie zostali tak samo ocenieni zarówno przez synów, jak i córki.  

Otrzymane średnie wyniosły odpowiednio: 73,05 i 72,16 i na poziomie statystycznym 

nie różniły się od siebie: t (148) = 0,41; p>0,05.   

 

5. PODSUMOWANIE OTRZYMANYCH REZULTATÓW 

 

Otrzymane wyniki potwierdziły hipotezę, zgodnie z którą studenci postrzegają 

swoje matki jako bardziej akceptujące, empatyczne i kongruentne aniżeli ojców. Okazało 

się, że w relacji matka – dziecko, córki, w porównaniu z synami, lepiej oceniły matki pod 

względem  empatii i kongruencji. W skali akceptacji matki zostały podobnie ocenione 

przez synów i córki. Uzyskane rezultaty pokazały, że ojcowie przejawiają podobną 

postawę zarówno wobec córek, jak i synów, niezależnie od analizowanej skali 

(akceptacji, empatii i kongruencji). 

 

6. DYSKUSJA WYNIKÓW 

 

W niniejszym opracowaniu przyjęto założenie – w nawiązaniu do teorii Rogersa  

- że relacja rodzic-dziecko, aby była w ocenie dziecka satysfakcjonująca, powinna 

opierać się na akceptacji, empatii i kongruencji rodzica wobec dziecka.  

Uzyskane rezultaty potwierdziły postawioną hipotezę, według której studenci 

postrzegają matki jako bardziej akceptujące, empatyczne i kongruentne, aniżeli ojców. 

Wyniki pokazały, że więź studentów z matką jest silniejsza i bardziej 

satysfakcjonująca niż z ojcem.  Otrzymane rezultaty korespondują z wynikami 

uzyskanymi  np. przez M. Sendyk, która badała, jak młodzież gimnazjalna postrzega 

swoją więź z rodzicami. Ocena ta dotyczyła występowania u ojca i matki: uczuć i emocji 

w stosunku do dziecka, wiedzy o potrzebach, oczekiwaniach i zainteresowaniach 

dziecka; stopnia dążenia do przebywania z dzieckiem i wspierania go; zachowań 

związanych z opieką, troską i spędzaniem czasu z dzieckiem. Analizowano częstotliwość 

występowania danych składników więzi emocjonalnej. Wyniki ujawniły, że  silniejsza 

więź emocjonalna łączy badaną młodzież z matkami niż z ojcami (Sendyk, 2008, s. 158-

160). 

Uzyskane wyniki tłumaczyć można odmienną socjalizacją kobiet i mężczyzn. 

Kobiety w większym stopniu uczone są zachowań ekspresyjnych. Cechuje je większa 

uczuciowość i bezpośredniość w manifestacji uczuć - są bardziej otwarte, łatwiej jest im 

mówić o swoich przeżyciach i emocjach. Jednocześnie kobiety, w porównaniu z męż-

czyznami, są bardziej labilne emocjonalnie (często właśnie kobietom przypisuje się 

tendencje do gwałtownych zmian nastrojów). Mężczyźni z kolei mają pewne opory w 

uzewnętrznianiu swoich stanów emocjonalnych. Trudniej przychodzi im nawiązywanie 
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relacji z innymi ludźmi. W mniejszym stopniu szukają wsparcia emocjonalnego, rzadziej 

go też udzielają (częściej oczekują wsparcia instrumentalnego). Przeprowadzone przez 

W. Kowalskiego badania nad percepcją postaw rodzicielskich przez córki i synów  

w wieku 18-20 lat wyraźnie pokazują, że matki znacząco przewyższają ojców  

w intensywnym okazywaniu uczuć rodzicielskich, a przejawiane przez nie postawy 

cechuje miłość, akceptacja, bliskość i życzliwość. Ojcowie natomiast częściej stwarzają 

dystans uczuciowy oraz chłód emocjonalny (por. Dąbrowska 2003, s. 28). 

Rezultat pokazujący, że matki, w porównaniu z ojcami, są lepiej postrzegane pod 

względem akceptacji, empatii i kongruencji, może wynikać również z natury kobiecości. 

Jak podkreśla E. Sujak „światem kobiety jest jej serce” (cyt. za: Sujak, 1977, s. 73). 

Kobiety, bardziej niż mężczyźni, są uczuciowe, wrażliwe i dbające o atmosferę domu 

rodzinnego. Matka jest odpowiedzialna za kształtowanie się życia uczuciowego rodziny 

(Sendyk, 2003, s. 160). Taki tok rozumowania odzwierciedlają wypowiedzi studentów 

badanych w niniejszym opracowaniu, którzy na pytanie o to, za co lubią swoja matkę, 

odpowiadają: „Za umiejętność stworzenia domu, do którego chce się wracać”.  

Warto odwołać się do typologii relacji w kontaktach interpersonalnych 

dokonanej przez E. Aronsona. W ramach tej typologii wyróżnia się między innymi tzw. 

relację darowizny. Relacja ta polega na tym, że człowiek troszczy się o zaspokojenie 

potrzeb wybranej osoby nie oczekując niczego w zamian. Relacje takie występują  

w związkach długotrwałych oraz trwalszych znajomościach. Kiedy w kontakcie z drugim 

człowiekiem jednostka oczekuje czegoś w zamian, nawiązana relacja często ma  

krótkotrwały charakter (Aronson, Wilson, Akert, 1997, s. 386-387). Matki od momentu 

poczęcia dziecka opiekują się nim, podejmują dla niego duży wysiłek i tym samym 

przywiązują się do niego. To z kolei jest jednym z czynników wpływających na to, że 

relacja matki z dzieckiem (tutaj: badanym studentem) jest silniejsza od relacji ojciec-

dziecko.  

W przeprowadzonych badaniach zastanawiano się także, czy płeć dziecka 

różnicuje ocenę rodzica pod względem akceptacji, empatii i kongruencji. Jak zaznacza  

Z. Dąbrowska, „W rozważaniach i analizach dotyczących stosunków wzajemnych 

rodziców i dzieci (zasadniczo - w każdym przedziale wieku) rzadko bierze się pod uwagę 

płeć rodzica lub płeć dziecka, to, czy w danej rodzinie są tylko córki, tylko synowie, lub i 

córki, i synowie, nie mówiąc o jedynakach - co w kwestii płci nie zmienia postaci rzeczy. 

Tymczasem w wychowaniu rodzinnym, we wzajemnych relacjach rodziców i dzieci jest  

to zróżnicowanie istotne. Odmiennie bowiem może wpływać to samo oddziaływanie 

na córki, a odmiennie na synów. Różne są ich reakcje i zachowania, zwłaszcza 

emocjonalne - inaczej przejawiane przez dziewczęta, a inaczej przez chłopców” (cyt. za: 

Dąbrowska, 2003, s. 26). Dąbrowska podkreśla, iż płeć dziecka stanowi istotny czynnik 

wpływający na relacje między nim a rodzicami. 
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Uzyskane wyniki ujawniły, że córki, w porównaniu z synami, korzystniej oceniają 

swoje matki pod względem empatii i kongruencji. W skali akceptacji matki zostały 

podobnie ocenione przez synów i córki.  

Brak różnic między synami i córkami w ocenie matki pod względem akceptacji 

można tłumaczyć odnosząc się do charakterystycznych cech miłości matczynej. Matki, w 

porównaniu z ojcami, kochają dziecko bardziej bezwarunkowo. Przyjmują jego zalety  

i wady, możliwości i ograniczenia. Matki predysponowane są do pełnej akceptacji 

dziecka niezależnie od jego płci. Bezwarunkowość akceptacji matki odzwierciedlają 

wypowiedzi badanych kobiet i mężczyzn na temat tego, za co lubią swoją matkę: „Za to, 

że zawsze mnie kocha i wspiera”, „Za to, że nawet jak nie zawsze jej się to podoba, to 

mnie popiera”;  „Za to, że zawsze mogę na nią liczyć”, „Za to, że jest zawsze, kiedy jej 

potrzebuję”.  

Rezultat pokazujący, iż córki oceniają swoje matki korzystniej niż synowie, 

koresponduje z wynikami przytoczonych już badań Kowalskiego, które ujawniły, iż 

matki bardzo rzadko stwarzały wobec swoich córek dystans uczuciowy, przez co 

ankietowane dziewczęta postrzegały je jako w pełni akceptujące i kochające 

bezwarunkowo (za: tamże, s. 28). Synowie natomiast nieco inaczej postrzegali relacje z 

matkami- częściej przypisywali im postawę odrzucającą. Doznawane w kontakcie z 

matką uczucie odrzucenia może wynikać z pojawiającego się skrępowania, swego 

rodzaju onieśmielenia w bliskich kontaktach z rodzicem przeciwnej płci, zwłaszcza w 

okresie dojrzewania fizycznego oraz późniejszym. Badania nad źródłami konfliktów 

między dorastającą młodzieżą i ich rodzicami, przeprowadzone przez R. Lynda i H. Lynd 

również pokazują, że w kontakcie rodzic-dziecko dziewczęta preferują matki niż ojców 

(za: Plopa, 2008, s. 281). Ponadto, na podstawie pobieżnej analizy trzeciej części 

kwestionariusza można było zauważyć, iż większość pozytywnych ocen i wypowiedzi 

dotyczących matek (pytanie „Za co lubisz swoją matkę?”) udzielonych zostało właśnie 

przez kobiety, rzadziej zaś przez mężczyzn. 

 

7. WNIOSKI 

 

Obecność obojga rodziców sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka, choć  

w procesie wychowania ojciec i matka mają odrębną rolę do spełnienia. W relacji rodzic 

– dziecko, akceptacja, empatia i kongruencja są czynnikami umacniającymi wzajemny 

kontakt. Płeć, zarówno rodzica, jak i dziecka, różnicuje charakter oraz siłę tej więzi.  

Z tego względu czynnik płci powinien być  uwzględniany w rozważaniach naukowych 

nad relacją rodzic-dziecko. 

Rezultaty uzyskane w niniejszym badaniu ujawniły, że matki, w porównaniu  

z ojcami, są bardziej akceptujące, empatyczne i kongruentne. Fakt, że matki,  
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w porównaniu z ojcami, zostały lepiej ocenione pod względem analizowanych postaw, 

wskazuje na ich stosunkowo dużą zdolność do podejmowania zachowań umacniających 

relacje interpersonalne. Jednocześnie wyniki niniejszych badań dowodzą większych 

możliwości matek w  przystosowaniu się do potrzeb dziecka, niezależnie od jego płci.  

Fakt, że ojcowie,  w porównaniu z matkami, zostali gorzej ocenieni we wszystkich 

analizowanych skalach, prawdopodobnie wynika z obecnego we współczesnym świecie 

kryzysie ojcostwa. Przedstawiona analiza teoretycznych podstaw problematyki badań 

oraz uzyskane wyniki mogą posłużyć poszukiwaniom nowych rozwiązań we wspieraniu 

ojcostwa. 

Płeć dziecka nie różnicowała wyników dotyczących relacji z ojcem – zarówno 

synowie, jak i córki, podobnie ocenili relację z ojcem we wszystkich analizowanych 

skalach. Z kolei wyniki odnoszące się do relacji matka – dziecko pokazały, że pod 

względem akceptacji matki zostały podobnie ocenione przez synów i córki. Natomiast  

w skali  empatii i kongruencji matki zostały lepiej ocenione przez córki niż przez synów. 

Wynik ten pokazuje, że choć chłopcy czują się akceptowani równie mocno jak córki, to 

już gorzej postrzegają kontakt z matką w zakresie autentyczności i empatii. Wielce 

prawdopodobne jest to, że chłopcy, z racji swojej płci, dystansują się od matki. Ten 

właśnie rezultat wydaje się wartym kontynuacji w dalszych badaniach.  
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PRZEMOC JAKO PRZEJAW SŁABOŚCI 

 

Wprowadzenie 

Przyczyn stosowania przemocy jest wiele. Przeważnie agresja wynika z nie-

zdolności poradzenia sobie ze swoimi emocjami i codziennymi obowiązkami. Podłoże 

agresji może wynikać z doświadczeń życiowych, zwłaszcza we wczesnym okresie życia 

agresora. Stosowanie przemocy ma zrekompensować własne deficyty i wpłynąć na 

poprawę samooceny. Dominacja nad innymi ludźmi, zwłaszcza poprzez przemoc, 

wskazuje na brak umiejętności komunikacji z ludźmi oraz niezdolność do współpracy,  

a w przypadku stanowisk kierowniczych i zarządzających ludźmi jest metodą, która 

powinna zapewnić dyscyplinę i wydajność pracy, ale w rzeczywistości nie przynosi 

pożądanych efektów. Stosowanie przemocy i traktowanie jej jako metodę wychowawczą 

skutkuje przenoszeniem na ofiarę modelu wychowania opartego na przemocy  

w codziennym życiu i w odniesieniu do innych osób. Przemoc przeradza się  

w przestępczość, czyli patologię społeczną, która koliduje z prawem i ma negatywne 

skutki społeczne. Wyróżniamy różne typy przemocy. Celem artykułu jest omówienie 

najczęściej stosowanych metod stosowania przemocy, jej rodzaje oraz ukazanie skali 

przemocy i przestępstw. W artykule zostaną przedstawione przyczyny stosowania 

przemocy oraz uzasadnienie tezy, według której stosowanie przemocy nie jest 

przejawem siły, ale słabości. 

 

1. Przemoc w historii i rozwiązania prawne wobec przemocy   

 

Wszelka przemoc wobec drugiego człowieka jest pogwałceniem jego wolności.  

Prawo reguluje kwestie dotyczące gwarancji nietykalności człowieka i obywatela. Do 

wyróżniających się europejskich aktów prawnych dotyczących ludzkich praw zaliczamy 

francuską Deklarację Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku, Europejską Konwencję 

Praw Człowieka z 1948 roku (ratyfikowaną przez Polskę w 1993 roku), konstytucje 

państw europejskich (w tym Konstytucję RP z 1997 roku). Poza Europą m.in. powstała 

Amerykańska Deklaracja Niepodległości, gdzie wyliczono niezbywalne prawa człowieka 

do „życia, wolności i poszukiwania szczęścia” (Declaration of Independence, 1776).  

W Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zakazano stosowania tortur, 

nieludzkiego traktowania, karania „na własną rękę”. Zakazane jest niewolnictwo oraz 

praca przymusowa. Każdemu człowiekowi przysługuje prawo do życia chronione przez 
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ustawę. Wyjątkiem może być orzeczenie sądowe, obrona przed bezprawną przemocą, 

uniemożliwienie ucieczki osobie pozbawionej wolności zgodnie z prawem oraz 

zdarzenie mające miejsce podczas działań podjętych zgodnie z prawem w celu 

stłumienia zamieszek lub powstania. Każdy człowiek ma prawo do wolności  

i bezpieczeństwa osobistego, nie może być karany bez podstawy prawnej, a jego życie 

prywatne i rodzinne powinno być poszanowane przez innych ludzi, a także przed 

władze państwowe (Europejska Konwencja Praw Człowieka, art. 1-8).   

 Przemoc i przestępstwa są pogwałceniem podstawowych praw człowieka 

chronionych przez najważniejsze akty prawne państw i organizacji międzynarodowych. 

Konstytucja RP zapewnia ochronę praw człowieka. W rozdziale Wolności, prawa  

i obowiązki człowieka i obywatela w artykule 30 znajduje się zapis: „Przyrodzona  

i niezbywana godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. 

Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz 

państwowych” (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, s. 27). W art. 38 zawarte jest 

zapewnienie poszanowania życia: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu 

człowiekowi prawną ochronę życia” (tamże, s. 29). Natomiast w art. 41: „Każdemu 

zapewnia się nienaruszalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie 

wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie” (tamże).  

W art. 50 jest uzupełnienie dotyczące mienia: „Zapewnia się nienaruszalność 

mieszkania” (Konstytucja RP, s. 31). W art. 65 jest zapis: „Własność może być 

ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty 

prawa własności” (tamże, s. 36). W odniesieniu do przemocy znajduje się w Konstytucji 

RP w art. 40 istotny zapis: „Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, 

nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar 

cielesnych” (tamże, s. 29).  

Prawa człowieka przysługują każdej osobie. Od czasów zniesienia niewolnictwa 

wszelkie formy wykorzystywania ludzi oraz stosowania wobec nich gwałtu i przemocy 

są zakazane. Żaden człowiek nie jest własnością drugiego człowieka. Takie same prawa 

przysługują dzieciom od momentu ich poczęcia, takie same prawa przysługują ludziom 

w podeszłym wieku i niepełnosprawnym (eutanazja bez zgody pacjenta jest 

niedopuszczalna, a w wielu państwach nie ma prawnego przyzwolenia na eutanazję). 

Prawo do życia i poczucia bezpieczeństwa przysługuje każdemu człowiekowi.  

 Skłonność do stosowania przemocy wynikała z walki o przetrwanie, o zasoby 

niezbędne do życia bądź z zazdrości czy zachłanności. Już w Piśmie Świętym znajduje się 

opis historii Kaina, który zabił swojego brata Abla (Pismo Starego i Nowego Testamentu, 

Rdz 4, 1-16, s. 27). Przemoc towarzyszyła człowiekowi od samego początku zaistnienia 

ludzkości. Niewolnictwo było jedną z najdrastyczniejszych form instrumentalnego 

traktowania człowieka w kategoriach rzeczy, którą można sprzedać, wypożyczyć, 
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eksploatować dla własnych, egoistycznych celów. Jedną z najczęstszych form stosowania 

przemocy na przestrzeni dziejów były wojny pomiędzy plemieniami, narodami, 

państwami, imperiami. Ludzie zabijali się nawzajem, aby rozszerzać strefy wpływów 

grup, do których należeli.  

Jednym z pierwszych opisów wojny, będącej skrajną postacią przemocy, było 

dzieło żyjącego w V w. przed Chr. greckiego historyka i stratega Tukidydesa Wojna 

peloponeska. Konieczność stosowania przemocy, wynikającej z rywalizacji, uzasadniał 

Niccolo Machiavelli w swoim dziele Książe opublikowanym w 1513 roku, który uważał, 

że w walce o przetrwanie wszelkie środki są dozwolone: m.in. podstęp i przemoc. Na 

skutek podbojów wiele cywilizacji zniknęło bezpowrotnie (Majowie, Aztekowie, 

Inkowie). Przemoc stała się metodą zapewnienia sobie dominacji nad innymi.   

 Wobec przemocy ustosunkowali się niektórzy filozofowie, którzy zaczęli 

promować prawa człowieka. Opracowali koncepcje, które przekuto w akty prawne. 

Wśród nich należy wymienić Johna Locke’a, który w Dwóch traktatach o rządzie (1690) 

wyraził opinię, że system ograniczonych rządów powinien zapewniać ochronę praw 

naturalnych, zwłaszcza prawa do życia, wolności i własności. Innego zdania był Thomas 

Hobbes, który w Lewiatanie (1651) wyraził opinię, że suweren, czyli władca nie 

powinien być niczym ograniczony i powinien posiadać władzę przymusu, a więc i prawo 

stosowania przemocy, gdy tylko uzna to za stosowne. Zdania pomiędzy filozofami 

niekiedy były podzielone, co w pewnym sensie jest należy do natury filozofii.   

O pokoju wykluczającym przemoc pisali m.in. Immanuel Kant (jedną  

z najważniejszych prac na ten temat jest traktat Kanta z 1795 roku O wiecznym pokoju), 

Jean-Jaques Rousseau (O umowie społecznej z 1761 roku), Monteskiusz (O duchu praw  

z 1748 roku) i dwudziesty ósmy prezydent USA Woodrow Wilson, zwolennik 

demokracji i pokoju pomiędzy narodami (Mingst, 2006, s. 13).    

 System demokratyczny powinien stać na straży pokoju i zabezpieczać prawa 

człowieka. W niektórych państwach demokratycznych zdarza, że pod debatę 

poddawana jest kwestia życia poczętego i prawa człowieka do narodzenia się, co nie 

powinno podlegać żadnej debacie. Temu wyraźnie sprzeciwiał się papież Jan Paweł II, 

który w swoich przemówieniach wielokrotnie nawoływał do poszanowania ludzkiego 

życia od poczęcia do naturalnej śmierci, zaprzestania przemocy i promowania 

cywilizacji życia i miłości.        

 Przemoc jest podstawową formą łamania elementarnych praw człowieka. 

Przemoc jest przymusem, który oznacza pozbawienie człowieka wolności (Berlin, 1991, 

s. 113).  Atak na osobę bądź jego mienie jest traktowane jak przestępstwo i podlega 

karze. Wysokość kar reguluje prawo. W niektórych państwach podtrzymywana jest 

zasada „oko za oko, ząb za ząb”, czyli przemocą odpowiada się na przemoc i w ten 

sposób nakręca się spirala przemocy. Zajmowanie się przemocą wymaga dogłębnych 
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interdyscyplinarnych badań naukowych w obrębie nauk społecznych (psychologia, 

pedagogika, resocjalizacja, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, filozofia, 

socjologia) oraz nauk medycznych (psychiatria).     

 Przemoc nie jest tym samym co sprzeciw, protest, strajk czy obywatelskie 

nieposłuszeństwo. Ludzie mają prawo wyrażać swoje niezadowolenie, ale nie za pomocą 

siły fizycznej, ale – jak to określił w 1978 roku Vaclav Havel – za pomocą „siły 

bezsilnych” (Havel, 2011). W cywilizowanym świecie akty nieposłuszeństwa wobec 

władzy oraz przeciwdziałania nadużyciom władzy wyrażane są w wyborach (np. 

wyborach powszechnych), przy pomocy pozwów sądowych, poprzez ujawnianie faktów 

kompromitujących daną osobę, grupę bądź instytucję. Przemoc fizyczna bądź psychiczna 

traktowane są jak patologie społeczne, szczególnie niszczące społeczeństwo, więzi 

międzyludzkie oraz naruszające podstawowe prawo człowieka do bezpieczeństwa.  

Przemoc jest narzędziem do wywierania presji, staje się argumentem  

w przetargach,  a raczej elementem szantażu. Za pomocą przemocy odbierane są dobra 

materialne, bezpośrednio poprzez atak i zagrabienie mienia bądź w wyniku wymiany za 

porwane osoby (kidnapping). Przemoc sama w sobie będąca patologią społeczną 

pojawia się bądź jest ściśle powiązana z każdą formą dewiacji. Przemoc może być 

stosowana wobec innych ludzi, ale może też być stosowana wobec samego siebie 

(autodestrukcja, masochizm).        

 Przemoc wynika z agresji, która według Barona i Richardsona jest zachowaniem 

„którego celem jest wyrządzenie szkody  lub spowodowanie obrażeń innej żywej istoty  

motywowanej do uniknięcia takiego potraktowania” (za: Urban, 2012, s. 22; Kubacka-

Jasiecka, 2006). Nie zawsze agresja przeradza się w przemoc, bo potencjalna ofiara może 

uniknąć złego potraktowania. Agresja może zostać stłumiona, natomiast  

w przypadku przemocy mamy do czynienia z ofiarą, która doznała obrażeń.  

 Pośrednią przyczyną przemocy często są uzależnienia. Wszelka życiowa brawura, 

ryzykanctwo pod wpływem używania środków odurzających przyczyniają się do wielu 

czynów destrukcyjnych, które przez prawo bardzo często są kwalifikowane jako 

przemoc bądź przestępstwo.  

                  

2. Rodzaje przemocy i przestępstw 

 

Przemoc dzieli się na fizyczną i psychiczną. Siła oddziaływania przemocy 

fizycznej polega na dokonaniu uszczerbku na zdrowiu ofiary, fizycznym bądź 

psychicznym. Choć możemy podzielić przemoc na dwa wymienione typy, trzeba 

pamiętać, że przemoc fizyczna i przemoc psychiczna występują razem. Przykładowo po 

gwałcie pozostają rany na ciele, które z czasem zagoją się, natomiast uraz do mężczyzn 

może pozostać przez życie. Zdrowienie psychiczne jest dłuższym procesem i nie zawsze 
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kończy się sukcesem. Traumatycznych wydarzeń nie można całkowicie wymazać  

z ludzkiej pamięci. Doświadczenia pokazują, że zarówno ludzie i zwierzęta 

instynktownie odpowiadają lękiem, który przejawia się w niepokoju, poceniu się, 

nadpobudliwości, gdy zbliża się niebezpieczeństwo, które w przeszłości spowodowało 

ciężki uraz na psychice, a więc skutki przemocy pozostają w ludzkiej pamięci  

i podświadomości nawet do końca życia człowieka.      

 Przemoc fizyczna jest naruszeniem najbardziej osobistych dóbr człowieka i jest 

zjawiskiem dość powszechnym, także tam, gdzie bezpieczeństwo powinno być 

zapewnione. Często pierwsze doświadczenie przemocy fizycznej ma  miejsce  

w najważniejszym i podstawowym środowisku, w którym funkcjonuje człowiek, a więc 

w rodzinie. Przemoc w rodzinie nazywana jest też przemocą domową. Z badań 

przeprowadzonych przez Beatę Gruszczyńską w 2004 roku (cześć Międzynarodowych 

Badań nad Przemocą Wobec Kobiet) wynika, że w krajach europejskich przemoc jest 

skierowana przede wszystkim wobec kobiet (20-50% wszystkich przypadków),  

a głównymi sprawcami przemocy są mężczyźni (95%). W Polsce niemal co trzecia 

kobieta w swoim dorosłym życiu doznała przemocy fizycznej, co szósta – przemocy 

seksualnej, a 18% kobiet doznało przemocy seksualnej lub fizycznej w dzieciństwie. 

Jedynie 59% kobiet nie doznało przemocy ze strony mężczyzn (Baranowska, Wiciak, 

2011, s. 21-23).         

 Przemoc seksualna jest zjawiskiem występującym w rodzinie oraz poza nią. 

Statystyki potwierdzają, że co czwarta kobieta i co dziesiąty mężczyzna byli 

wykorzystywani seksualnie przed 16 rokiem życia, z tego 30-35% w związkach 

kazirodczych (Pospiszyl, 2010, s. 237).        

 Lawrence A. Greenfeld ustalił w 1997 roku, że liczba gwałtów wzrasta cztery razy 

szybciej niż innych rodzajów przestępstw (Pospiszyl, 2005, s. 14). Gwałty niekiedy 

kończą się zamordowaniem ofiary. Wykorzystywane seksualnie są także dzieci i jest to 

jedna z najbardziej społecznie potępianych form przemocy.               

 Najbardziej drastyczną formą przemocy jest zabójstwo. Choć przemoc 

utożsamiamy z działaniem skierowanym przeciw drugiemu człowiekowi, warto też 

wspomnieć o zjawisku samobójstwa, które jest agresją wobec samego siebie. W wielu 

przypadkach samobójstwo jest odpowiedzią na własną bezradność, jest działaniem 

destrukcyjnym wobec samego siebie. Próba samobójcza nie zawsze kończy się śmiercią, 

a niekiedy uszkodzeniem ciała.  Zarówno pozbawienie drugiego człowieka życia bądź 

samego siebie jest najcięższym przestępstwem, które można zakwalifikować do 

przestępstw przeciw całej społeczności, gdyż jest działaniem przeciwko życiu. 

 W Polsce do morderstwa, będącego najdrastyczniejszą formą przemocy, dochodzi 

średnio co osiem godzin (Machel, 2001, s. 164). Obecnie codziennie na świecie 1500 

osób odbiera sobie życie. W państwach uprzemysłowionych samobójstwo (zwane też 
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dewiacją samotniczą) znajduje się w pierwszej dziesiątce przyczyn śmierci człowieka 

(Hołyst, 2002, s. 26).  

Podłożem przestępstw dokonywanych przeciw drugiemu człowiekowi może być 

zemsta lub zagarniecie jego mienia. 50% przestępstw jest dokonywanych na tle 

rabunkowym (Frieske, 2002, s. 214). Paradoksalnie natężenie ubóstwa i bezrobocia nie 

przyczynia się do wzrostu przestępczości. Z systematycznie gromadzonych danych 

empirycznych wynika, że poziom przestępczości, zwłaszcza przeciw mieniu, wzrasta 

wraz ze wzrostem zamożności (tamże, s. 214-215; por. Van Dijk, 1998). To oznacza, że 

im jest więcej dostępnych zasobów, tym większe jest zainteresowanie nimi przez 

potencjalnych przestępców. Natomiast samobójcy przeważnie odbierają sobie życie  

z przyczyn osobistych (zawód miłosny, rozwód, samotność, bankructwo, utrata pracy, 

utrata zdrowia).         

 Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost udziału nieletnich w ogólnej liczbie 

przestępstw oraz zwiększenie udziału kobiet w szczególnie drastycznych 

przestępstwach z użyciem przemocy. Ponadto obniża się wiek inicjacji przestępczej 

(Kowalska-Ehrlich, 2001, s. 390). Silne skłonności do zachowań agresywnych stanowią 

atrybut wykolejenia przestępczego młodocianych (Szałański, 2001, s. 51).  

 Przestępstwa przeciw mieniu można łatwo wytłumaczyć chęcią szybkiego 

wzbogacenia się w nieuczciwy sposób, natomiast przestępstwa przeciw osobie mogą 

wynikać z zemsty, towarzyszyć przestępstwu przeciw mieniu, ale też podłożem tego 

przestępstwa może być choroba psychiczna. Przestępca może być w pełni świadomy, że 

dokonuje przestępstwa, ale może też nie mieć świadomości i na tej podstawie zostanie 

orzeczona jego niepoczytalność.           

 Obecnie jedną z form przemocy zorganizowanej jest trudny do zwalczania 

terroryzm. Irena Pospiszyl terroryzm definiuje jako „stosowanie gróźb, zastraszanie  

i przemoc w celu realizacji celów politycznych, religijnych lub społecznych” (Pospiszyl, 

2010, s. 66). Najczęściej ofiarami działań terrorystycznych są przypadkowi cywile, 

którzy stanowią aż 70% wszystkich ofiar przemocy (tamże, s. 75).      

   

3. Przemoc jako przejaw słabości 

 

Przemocy towarzyszy agresja, która koreluje z niskim poziomem empatii. 

Empatia jest umiejętnością rozpoznawania, odczuwania, identyfikowania się  

z emocjonalnymi przeżyciami innych osób (Konopczyński, 2006, s. 82). Kobiety 

wykazują mniejszy poziom agresji i wyższy poziom empatii (Poraj, 2008, s. 84).  Agresja 

jest przejawem niezdolności do zrozumienia i współczucia drugiemu człowiekowi,  

a więc wyraźny jest deficyt człowieczeństwa. Najczęściej agresję definiuje się za 

Baronem (1977) jako zachowanie nastawione na zadawanie cierpienia innemu 
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człowiekowi, który natomiast stara się uniknąć tego cierpienia (Konopczyński, 2006, s. 

87).  

Zachowania agresywne według Pierre Bovet (koncepcja z 1928) są siłą 

napędową ludzkiego działania. Jednak trzeba dodać, że przeważnie są to działania 

egoistyczne, nastawione na zdobywanie własnych celów kosztem innych ludzi. Agresja 

nie prowadzi do pokojowej współpracy. Agresji i przemocy towarzyszy brak hamulców i 

konieczność posiadania tego, co się chce i za wszelką cenę. Do ukształtowania takich 

postaw przyczynia się współczesna kultura (za: Urban, 2000, s. 70) mająca potężną siłę 

oddziaływania, promująca konsumpcjonizm i tzw. bezstresowe wychowanie dzieci i 

młodzieży. Także media na różne sposoby promują przemoc.   

Niezdolność do osiągania własnych celów bez użycia przemocy, przy współpracy 

z innymi ludźmi i na korzyść dobra wspólnego doprowadza do frustracji i agresji 

(Frączek, Kofta, 1982) oraz jest przejawem słabości natury ludzkiej.    

 Inną przyczyną zaistnienia przemocy jest niezadowolenie z dnia codziennego 

(Bylica, 2010, s. 143). Pomimo wielu dostępnych atrakcji życie ludzkie nie staje się 

bardziej pasjonujące, celowe i sensowne. Agresja jest najprostszą, a jednocześnie 

najbardziej bezproduktywną odpowiedzią człowieka na odczuwaną przez niego pustkę 

egzystencjalną. Nieumiejętność znalezienia celu i sensu życia jest przejawem słabości. 

Ludzie bardzo często pustkę egzystencjonalną wypełniają alkoholem i narkotykami, co 

skutkuje agresją, przemocą, wzrostem przestępczości oraz doprowadza do degradacji 

człowieka i osłabienia całego społeczeństwa.       

 Systematycznie wzrasta liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Są różne 

czynniki powodujące tę sytuację, a jednym z nich jest skłonność i poddawanie się 

różnym uzależnieniom. W roku 1996 wśród ogółu osób podejrzanych o przestępstwa 

osoby nietrzeźwe stanowiły 45,6%, a alkohol był czynnikiem motywującym 

przestępstwa gwałtowne tj. zabójstwa, uszkodzenia ciała, bójki, pobicia, wymuszenia, 

gwałty i napaści na funkcjonariusza publicznego (tamże, s. 68). Uzależnienia są 

przyczyną wzrostu przemocy i przestępstw, będących skrajną formą słabości.     

 Częstym podłożem agresji i przemocy jest lęk egzystencjalny. Brak perspektyw, 

bezrobocie, konflikty w rodzinie, samotność i niezdolność komunikacji, wykluczenie 

społeczne czy stygmatyzacja mogą wywoływać lęk, na który człowiek odpowiada 

złością, frustracją i agresją. Kumulacja negatywnych emocji jest rozładowywana poprzez 

przemoc wobec innych ludzi, przeważnie słabszych bądź całkowicie bezbronnych, co 

jest równocześnie odreagowaniem braku poczucia własnej wartości bądź niskiej pozycji 

społecznej.  

Zachowania brutalne często są formą zwrócenia na siebie uwagi. Jest to wołanie  

o zainteresowanie ze strony otoczenia. Z drugiej strony, każdy człowiek chce w czymś 

być lepszy od innych. Posiadanie atrybutu siły fizycznej daje możliwość poprawy 



RELACJE MIĘDZYOSOBOWE. POMIĘDZY SACRUM A PROFANUM 

 

 ISSN 2082-7067 3(15)2013 KWARTALNIK NAUKOWY  

poczucia własnej wartości oraz szacunku środowiska, w którym się przebywa 

(zwłaszcza środowisk przestępczych). Jest to wrażenie iluzoryczne, które wynika  

z niewłaściwego poznania tego, na czym polega prawdziwa siła.  

 Przemoc, mająca miejsce w rodzinie bądź w szkole, może świadczyć  

o bezradności wychowawców niezdolnych do zdyscyplinowania swoich wychowanków 

bez użycia przemocy. Problem przemocy może też zaistnieć w domach opieki, gdy 

zatrudniane są osoby, które nie mają wymaganych kompetencji do pracy z ludźmi 

starszymi i niepełnosprawnymi.           

 Terroryzm, będący skrajną postacią przemocy, nie ma dalekosiężnych ambicji, 

jest działaniem świadczącym o poczuciu bezradności (Pospiszyl, 2010, s. 77). 

Odpowiedzią na słabość i izolację jest uporczywe stosowanie przemocy, co prędzej czy 

później skutkuje pojmaniem bądź unicestwieniem terrorystów.  

 Formą przemocy jest mobbing polegający na dręczeniu, nękaniu, molestowaniu, 

terrorze psychicznym stosowanym przez osobę silniejszą od ofiary. Mobbing jest 

działaniem upokarzającym i ma negatywne konsekwencje zdrowotne dla ofiary. 

Jednocześnie jest dowodem braku kompetencji agresora i świadectwem jego 

niezrównoważenia i zaburzeń psychicznych, wymagających leczenia i pomocy 

medycznej. Mobbing także jest przejawem słabości.  

         

4. Przeciwdziałanie przemocy i przestępczości 

 

Zdecydowana większość Polaków nie czuje się bezpiecznie we własnym kraju,  

a 15-20% mieszkańców Polski żyje w nieustannym strachu (Frieske, 2002, s. 200). 

Zagwarantowanie bezpieczeństwa społeczeństwa jest podstawowym obowiązkiem 

państwa, a podstawowym narzędziem ku temu służącym jest prawo. Przeciwdziałanie 

przestępczości staje się możliwe przede wszystkim, gdy sprawcy przemocy bądź 

przestępstw zostaną ujęci i skazani prawomocnym wyrokiem. W tej sytuacji 

agresor/przestępca zostaje umieszczony w miejscu odosobnienia, gdzie musi odbyć 

karę za popełnione czyny. W tym czasie agresor powinien przejść proces ponownej 

socjalizacji (resocjalizację), aby powrócił do społeczeństwa przygotowany do 

współpracy z ludźmi i prowadzenia uczciwego życia. W niektórych przypadkach 

sprawcy przemocy bądź przestępstw pozostają na wolności pod specjalnym nadzorem 

kuratora sądowego. W ramach resocjalizacji te osoby powinny nabyć kompetencji 

społecznych.           

 Przemoc jest nawykiem i sposobem reagowania na różne bodźce, nie koniecznie 

wynika z osobowości człowieka, gdyż jako sposób postępowania przemoc jest nabyta,  

a nie wrodzona, choć istnieją cechy osobowościowe będące podatnym gruntem dla 

agresji.  Stosowanie przemocy może mieć podłoże w doznanych urazach i przeżytych 
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doświadczeniach życiowych.      

 Wyeliminowaniu skłonności do przemocy służą różnego rodzaju terapie. 

Prowadzone terapie prowadzone dla osób „wykolejonych” mają na celu ukazanie 

szkodliwości ich dotychczasowego postępowania i niejednokrotnie prowadzą do 

pojednania z poszkodowanymi bądź ich rodzinami. Wskazane jest zadośćuczynienie, gdy 

jest to jeszcze możliwe.         

 Kolejnym etapem edukacyjnym jest nauczenie osoby prowadzenia życia bez 

skłonności do przemocy i odwetu, zastępując te zachowania kompetencjami 

społecznymi (zdolność do kontaktów interpersonalnych, pozytywna autoprezencja, 

kompetencje zawodowe).           

 Proces zdrowienia przy pomocy różnego rodzaju terapii jest niezbędny. Terapie 

psychoanalityczne i psychodynamiczne szukają przyczyn patologicznych zachowań  

w przeszłości. Ich podstawowym celem jest interpretacja (Seredyńska, 2012, s. 46).  

W ramach tych terapii konieczne jest ponowne przeżycie tych zdarzeń, pogodzenie się  

z własnym losem oraz przebaczenie sprawcom traumatycznych przeżyć.    

 Terapie poznawczo-behawioralne pomagają rozpoznać rozmiar skutków 

własnych zachowań, skalę szkodliwości społecznej i pomagają zastąpić patologiczne 

zachowania, takimi, które są korzystne dla społeczeństwa (Feltham, Horton, 2013; 

Seredyńska, 2012).         

 Uzupełnieniem wymienionych terapii jest koncepcja twórczej resocjalizacji 

opracowana przez prof. Marka Konopczyńskiego, która polega na wydobyciu potencjału 

osoby i ukierunkowaniu jej na rozwój, aby energia własna była skierowana na 

autokreację, czyli nadawanie sobie nowego kształtu, nowej tożsamości oraz na rozwój 

talentów (Konopczyński, 2006, s. 106; Pawlak, 2009, s. 9).   

 Powrót do społeczeństwa osób wcześniej stosujących przemoc wymaga pełnej 

resocjalizacji zakończonej sukcesem, o którym – zdaniem Alberta Badury – można 

mówić, gdy resocjalizacja wyposaża ludzi w mechanizmy kontroli nad ich życiem, 

inicjuje procesy samokontroli, wywołuje zmiany w poczuciu skuteczności własnych 

poczynań (Badura, 1997, s. 4-6). Należy dodać, że poczynania powinny korelować  

z interesem społecznym i przyjętymi normami zachowań wykluczającymi przemoc. 

 Warunkiem powrotu do społeczeństwa i pełnienia w nim ról społecznych oraz 

zaniechania stosowania przemocy jest stwierdzenie zdrowia psychicznego. Według 

niektórych badaczy dobrym wskaźnikiem zdrowia psychicznego jest dodatni 

współczynnik emocji pozytywnych w stosunku do emocji negatywnych oraz 

umiejętność elastycznego reagowania na zaistniałe problemy (Święcicki, 2012, s. 12). 

Takich umiejętności nie posiadają osoby stosujące przemoc, co jest wyrazem ich 

bezradności wobec problemów życiowych.      

 Wyzbycie się skłonności do przemocy wymaga harmonizowania napięcia (Bylica, 
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2010, s. 145), które gromadzi się w człowieku z powodu stresu i różnych przeciążeń. 

Nabranie kompetencji niezbędnych do kreowania własnego życia zgodnie z normami 

społecznymi daje podstawy, aby wierzyć, że nie dojdzie do nawrotu stosowania 

przemocy w przypadku trudnych sytuacji życiowych.    

  

*** 

 

Przemoc jest prymitywną metodą panowania nad innymi ludźmi. Jest przejawem 

braku kompetencji, własnej bezradności oraz słabości. Podłożem przemocy jest agresja. 

Stosowanie przemocy towarzyszy przestępstwom przeciw mieniu i życiu człowieka. 

Zadaniem państwa jest ochrona społeczeństwa przed przemocą. To zadanie powinno 

wybiegać znacznie dalej niż rozwiązania prawne. Konieczna jest edukacja promująca 

dialog, zdolność do komunikacji międzyludzkiej bez stosowania przemocy w oparciu  

o kompromis. Resocjalizacja m.in. jest metodą pomocy osobom, którzy zostali skazani za 

stosowanie przemocy wobec innych ludzi. W tym procesie niezbędne jest ukazanie 

szkodliwości działań, pomoc w przyswojeniu nowych wzorów zachowań oraz odkryciu 

potencjałów, które powinny ukierunkować osobę ku własnemu rozwojowi z pożytkiem 

dla społeczeństwa. W ten sposób napięcie, które towarzyszy człowiekowi podczas jego 

życia w różnych stresowych sytuacjach, zostanie rozładowane w twórczy sposób. 

Harmonizacja napięcia i uaktywnienie własnego potencjału stają się skuteczną metodą 

samokontroli nad zachowaniami eksternalizacyjnymi (skierowanymi do zewnątrz) oraz 

zachowaniami internalizacyjnymi (skierowanymi do wewnątrz). Elastyczna zdolność 

radzenia sobie z własnymi emocjami i problemami życiowymi umożliwi wyeli-

minowanie przemocy będącej nieskuteczną metodą radzenia sobie w życiu  

i przejawem własnej słabości.   
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 The aim of this article is to examine sociological and psychological aspects of 

crime in Truman Capote’s most celebrated nonfiction novel In Cold Blood (1965). The 

author of the article is going to analyse the crucial themes running through the book, 

such as violence, murder, victimization, atonement and punishment as well as the 

writer’s narrative techniques, characterization, style and setting. The article is going to 

prove how and to what extent In Cold Blood constitutes an excellent mélange of 

literature, journalism and reportage as well as a thorough sociological, philosophical and 

psychological study of crime, the nature of the evil and a painstaking analysis of the 

human psyche, especially the criminal’s mentality which still remains enigmatic and 

inscrutable. 

 

 Violence and terror are ubiquitous in almost every aspect of our life. Being 

regularly bombarded by shocking news and announcements of brutal killings, heinous 

acts of murder and hideous crimes we feel less and less self-confident and more anxious 

about our life security and the world’s future. In the 20th century, particularly in its 

second half, and in the threshold of the third millennium numerous writers, critics, 

philosophers and sociologists, while witnessing sundry acts of violence, pathology and 

moral debasement of hardened criminals as well as the degeneration of “ordinary” 

citizens, having examined minutely human corruption, endeavour to find the 

explanation to the criminals’ nature, their motives and the abnormal conduct of certain 

members of the society. Unfortunately, very often their research and investigation are of 

no avail since they fail to provide a definite answer to rising violence, its roots and 

nature. 

 Crime and brutality constitute recurrent motifs and themes in American 

literature, especially in the works of 20th-century American writers. Violence, tyranny, 

persecution, suffering, mental and physical oppression saturate miscellaneous US books, 

yet this subject matter is the most conspicuous in literature of the American South, 

prime examples of which are the novels and stories of Flannery O’Connor, Norman 

Mailer, Eudora Welty, Katherine Anne Porter, Carson McCullers, and, above all, Truman 
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Capote. It is undoubtedly the last of the afore-mentioned novelists who excels at 

depicting complex, labyrinthine, often eccentric and grotesque features of his characters, 

their obsessions, phobias and fears, odd demeanour, propensity for violence and 

ferocity. Interestingly enough, in a considerable amount of his works, especially in his 

early fiction, death, murder, violence and victimization remain background elements. It 

is the lost childhood and loneliness (Other Voices, Other Rooms) (1948), the unexplored 

realm and search for identity (A Tree of Nights and Other Stories) (1949), child 

memories, the struggle between innocent naturalness and restrictive societal values 

(The Grass Harp) (1951) and untamed wilderness, quest for love and identity (Breakfast 

at Tiffany’s) (1958) which come to the fore. Needless to say, crime, guilt and penance are 

still omnipresent in his fiction and become crucial components in “A Diamond Guitar” 

(1950), a story in the southern group story collection and in In Cold Blood (1965), a 

novel which gave Capote worldwide recognition and literary acclaim. 

 In his writing Truman Capote combines elements of Gothicism with both s 

Southern setting and Southern characters, therefore his works have mystery and 

suspense, terror and horror, heavily textured description, strange episodes and people, 

and psychological and symbolic features of the gothic (Garson 14). Nevertheless, when it 

comes to violence, crime, murder and punishment, the themes most thoroughly 

explored in the above-mentioned “A Diamond Guitar and in In Cold Blood, the novel to be 

scrutinized in this article, the author strived to go beyond the confines of the literary and 

cultural heritage of the American South and provide a new national dimension to the 

crime issue, yet he left a Southern setting and some local traditions as a base for 

investigating also regional roots of villainy. The subject that inspired the novelist to 

write one of the most stunning works was the report which caught Capone’s attention 

while he was looking through the New York Times in November 1959 and which stated 

that Herbert Clutter, a wheat and cattle farmer, his wife, their teenage son and daughter 

had been killed in their home in Holcomb, a suburb of Garden City in Kansas. Soon after 

reading the account, Capote decided that the story of the homicide was what he had 

been searching for, a subject that would enable him to write a book which would endure 

(Garson 141). Furthermore, the novelist was tempted by the thought of exploring an 

area and people that were rather unfamiliar to him. However, the motif of the atrocious 

crime, agonizing death of the members of the Clutters family was one of the two major 

themes of In Cold Blood. Another significant aspect the writer raised in his outstanding 

novel was the story of the murderers of the Clutters, Richard Eugene Hickock and Perry 

Edward Smith, who were executed five and a half years after the murder. Capote’s book 

appeared in January 1966 and became a literary sensation critically and commercially 

(Garson 142). 
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 In Cold Blood remains an intriguing book from a literary standpoint as well as 

from a journalistic and documentary perspective. The novel is considered a riveting, 

finely written literary work, a meticulous sociological examination of crime,  

a psychological portrait of the murderers, a graphic illustration of the Clutters tragedy,  

a reportage combined with meticulous historical research (Voss 2011). It is worth 

noticing that while working on the book Truman Capote trained himself not to write or 

use a tape recorder during interviews and conversations, but instead to make notes 

from memory afterwards:  

 

I began to train myself, for the purpose of this sort of book, to transcribe 

conversation without using a tape-recorder. I did it by having a friend read passages 

from a book, and then later I’d write them down to see how close I could come to the 

original. I had a natural faculty for it, but after doing these exercises for a year and a half, 

for a couple of hours a day, I could get within 95 per cent of absolute accuracy, which is 

as close as you need.” (Plimpton 2) 

 

 Having read about the case, the novelist spent a considerable amount of time 

preparing to write about it (Carson 142). In addition to examining in-depth the lives of 

the victims and the killers, he carried out laborious research on crime, its roots, the 

criminals’ motifs, etc. Apart from interviewing the two protagonists, the main actors of 

the book, Hickcock and Smith, Capote had conversations with lots of other murderers in 

order to explore and gain understanding of the criminal mentality. He had in possession 

a vast collection of files containing research material, letters, newspaper clippings, court 

records, as well as the belongings of Perry Smith, mostly his books, letters, paintings and 

drawings. This testifies to the writer’s extensive involvement in the case, his meticulous 

and exhausting work as a journalist, documentarist and psychological analyst.  

 The book is divided into four titled sections of relatively equal length, each part 

comprising a number of vignettes. Some of these little stories are exceptionally brief, one 

constituting a single paragraph. The longest part of work provides crucial information 

and facts about the life of Perry Smith, the man who captured the author’s particular 

attention, aroused his interest, all the more fascination. In the first part of the novel “The 

Last to See Them Alive” the author shows how the paths of the Clutter family and the 

criminals converge and culminate in the multiple shotgun murders. Later on, he invites 

the readers into a devastating scene which shows the discovery of the bodies of the four 

murdered Clutters after which law enforcement officers, friends and acquaintances of 

the Clutter family and the press were summoned to the River Valley Farm. Capote builds 

and gradually heightens the suspense in the story by creating an atmosphere of fatality 

about the unsuspecting Clutter family. It becomes noticeable where Mr. Clutter walked 



RELACJE MIĘDZYOSOBOWE. POMIĘDZY SACRUM A PROFANUM 

 

 ISSN 2082-7067 3(15)2013 KWARTALNIK NAUKOWY  

though his favourite orchard of fruit trees alongside the river, not being aware it would 

be his last day, whilst his daughter Nancy, hours before her death prepared her clothes 

for church the following morning, the clothing in which she was later buried. All these 

little pictures and activities of the Clutters contain the elements of doom (Garson 144), 

which is best reflected in a bookmark inside the Bible on Mrs. Clutter’s night table: “Take 

ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.” (Capote 36) Furthermore, 

when set beside the veiled, hidden darkness gathering around the victims, Smith and 

Hickcock appear to have a cloudless sky and no shadow falls on them as they prepare for 

the long journey that will end with their own deaths: “Scrubbed, combed, as tidy as two 

dudes setting off on a double date, they went out to the car (Capote 37). 

 It is also worth noticing that the writer dexterously exacerbates the tension and 

heightens the horror of the circumstances by contrapuntally altering the subject 

momentarily; whilst one scene ends with the distraught testimony of one witness (“ The 

suffering. The horror. They were dead. A whole family. Gentle. Kindly people, I knew, 

murdered. You have to believe it because it was really true.”) (Capote 66), the 

subsequent section commences with some inapt/extraneous statement: “Eight non-stop 

passenger trains hurry though Holcomb every twenty-four hours. Of these, two pick up 

and deposit mail – an operation that, as the person in charge of it fervently explains, has 

its tricky side” (Capote 66-67). This dramatic shift of perspective illustrates the irony of 

human existence, all the greater its banality, inevitability of fate and impending doom. 

As in the whole book, at this point the author is distant and remains aloof from the 

events described, resembling more a journalist and a reporter than a writer, yet also he 

leaves much space to the readers, enabling them to get involved in the story, make their 

assessment and hold a personal judgment. As Kenneth T. Reed maintains, it is crucial for 

the reader to draw their own conclusions about the philosophical, sociological and 

psychological circumstances of the mass murder and therefore Capote does not wish to 

interfere with the reader’s judgmental process. Added to that, the author’s reluctance to 

provide a personal assessment and moral judgment about the criminals stems from his 

profound understanding of the development and evolution of the murderers’ lives. In 

view of this Capote’s reaction with either condemnation or compassion for the killers 

would seem, in the context of the book, irrelevant taking into consideration the reasons 

for the crime, motives of the criminals and how the murder could have occurred. 

 In the second part of In Cold Blood entitled “Persons Unknown” the writer deals 

with the aftermath/repercussions of the multiple murders, encompassing the 

bewilderment of the Kansas Bureau of Investigation and other law enforcement 

agencies about the evident lack of reasonable motives for the crime. As it turns out 

neither Nancy Clutter nor her mother were “sexually molested”, and to all appearances, 

nothing had been stolen from the Clutter home (Reed 105). Concurrently, Capote follows 
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the travels of Smith and Hickcock through a wild, bad-check-passing revel through 

Mexico and back again, after which he looks into the early life and emotional growth of 

Smith, stressing his disjointed youth and traumatic experiences in the childhood. The 

author concludes the chapter by presenting the murderers marching along a deserted 

highway in the Mojave desert which terminates their so far harmonious existence and 

life at liberty, and heralds their ultimate fate. 

 Part three (“Answer”) is the climatic section of the four, last part of the novel, 

revealing to the reader the final apprehension of the two criminals on their destiny, their 

foreboding of being shortly caught and sentenced. This section undoubtedly fulfills the 

expectations of the readers since they are at last acquainted with the circumstances of 

the murders. Nonetheless, as Kenneth T. Reed remarks, this part may be the most 

emotionally stressful and exhausting piece of writing in all of modern reporting (Reed 

106), and for Capote it was perhaps the most fatiguing and depressing moment. Being 

overwrought and overwhelmed by the tragedy of the Clutter family as well as by the 

tense, stifling atmosphere in Holcomb where everybody longed for the key to the 

criminal mystery he went to great lengths to finally get to know the details of the 

homicide having interrogated the murderers as well as interviewed their families and 

friends. During the questioning of the two killers the reader is introduced into a 

revolting scene of homicide, a heinous act of murder, a gradual process of agony and 

victimization. According to the testimony of the criminals, Smith and Hickcock entered 

the unlocked door of the Clutter home in their futile search for a nonexistent safe, and 

concomitantly awakened Herbert Clutter, his wife, and their teenage daughter and son. 

The victims became tied, and their mouths bound with tape after which Clutter and his 

son were removed to the basement where the murderers cut Clutter’s throat as  

a preliminary to the shotgun blast to the head. Herbert Clutter’s death is followed by 

those of his son, daughter and wife – all by the same means. The Clutters fell prey to 

Smith’s and Hickcock’s greed, yet ironically they became sacrificed for less than fifty 

dollars. 

 Critics such as Kenneth T. Reed examine the tragic series of events presented in 

the novel in two perspectives. Firstly, they view them as a complex of cause-and-effect 

circumstances in which fate is determined by pure chance. Secondly, however, they 

regard the Clutter murders as the logical, all the more rational consequence of 

sociological and psychological forces that had gained momentum throughout many 

years (Reed 107). In this respect one is led to believe that Capote represents Hickcock 

and Smith as corruptions and moral perversions of decent and respectable men brought 

about by destitution, ill-treatment and violence that reached back for more than one 

generation. Contrastingly, the Clutter family also embodies the product of its 

environment, however, the family history has been characterized by more positive 
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features than those that had frightened the lives of the killers (Reed 107). Here, it is also 

tempting to remark that the atrocious murder of such an exemplary and successful 

American family symbolizes the failure of the American Dream, the triumph of violence, 

brutality, human degeneracy and pathology over social harmony, order and stability. 

What still remains puzzling is the question concerning the criminals’ motives, or rather 

their apparent motiveless malignity, unscrupulousness, premeditation, deep-rooted 

hatred and death obsession. The author is unable to provide any clear answer, leaving 

the space for his readers, sociologists and psychologists. 

 The fourth and final part of the novel (“The Corner”) deals with the incar-

ceration, various legal complications, procedural difficulties, and ultimate death by 

hanging of the accused. “The Corner” captures the readers’ attention and may constitute 

a particularly interesting section due to its two methods of documentation. The first of 

them is a huge portion of the defendants’ autobiography, whilst the second is a meti-

culous psychiatric report on both the prisoners (Reed 107). Such a documentation 

ineluctably provides convincing credibility and plausibility to the behaviour of the 

criminals as well as to Truman Capote’s narrative itself. Furthermore, the impact of the 

novel is augmented, to some extent ironically, by a few digressions, not the least of 

which is the weird account of the Clutter estate auction, and by the apparently irrelevant 

discovery of the criminal careers of particular death-row companions of Smith and 

Hickcock at the Kansas state Penitentiary in Lansing. As the auction progresses the 

author remarks, referring to a bystander statement that the disposal of the family estate 

mirrored their second funeral. Nevertheless, the gallery of villains anticipating death at 

the penitentiary unfold through Capote’s description of their crimes some sense of the 

criminal culture out of which the two protagonists had evolved their criminality (Reed 

108). 

 Due to the manifold meaning, character and style of the book In Cold Blood does 

not fall into one generic category. The writer himself regards it as an innovative art 

form, to which he has given the name “nonfiction novel” (Garson 143). One could agree 

with such a definition since the work combines the elements of journalism and 

documentary with the techniques of fiction. The author labels it as imaginative narrative 

reporting, which is new both to journalism and to fiction. It is interesting to observe that 

Capote perceived journalism in terms of horizontality- it skims over the surface of 

things, being topical yet finally throwaway, whereas he maintained that fiction could 

move simultaneously horizontally and vertically, the narrative momentum being 

steadily enhanced and enriched by an in-depth investigation of context and character. In 

dealing with a real-life situation, the novelist endeavoured to combine the best of both 

literary worlds to devastating effect, as could be seen in his most celebrated novel 

(Thomson 2011). 
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 One cannot fail to detect Capote’s intriguing methods used to establish the reality 

of the drama he unfolds. Mingling realism, authenticity with novelistic imagination, the 

writer provides the facts, yet revealing them not in straightforward newspaper fashion 

but as a creative artist who selects details and singles out those which best serve the 

literary purpose, similarly to a painter who repeats a line or colour for meaning, depth 

and intensity. Interestingly enough, the structural pattern resembles and echoes film 

technique with its use of flashback and close-ups, its carefully depicted settings, the 

gathering momentum behind the flee, chase and the capture of the criminals, the crowd 

scenes and the courtroom episodes (Garson 143). Moreover, it is worth remarking that 

the tension of the narrative rises as the pursuers – the murderers – change into the 

pursued, and as they, the victimisers of a small innocent family, fall prey to, in Capote’s 

view, the large bureaucratic system of criminal justice in Kansas. 

 Taking into account the style of the novel one cannot fail to observe the elements 

of Southern Gothicism, gothic horror, particularly noticeable in the description of Bobby 

Rupp’s visit to the Phillips’ Funeral Home where he finds the four coffins of the 

murdered Clutter family, and the head of each victim encased in a huge ball of cotton to 

conceal the mutilations of shotgun blasts: 

 

The four coffins, which quite filled the small, flowe-crowded parlor, were to be 

sealed at the funeral services – very understandably, for despite the care taken with the 

appearance of the victims, the effect achieved was disquieting. Nancy wore her dress of 

cherry-red velvet, her brother a bright plaid shirt; the parents were more sedately 

attired, Mr. Clutter in navy-blue flannel, his wife in navy-blue crepe; and – and it was 

this, especially, that lent the scene an awful aura – the head of each was completely 

encased in cotton, a swollen cocoon twice the size of an ordinary blown-up balloon, and 

the cotton, because it had been sprayed with a glossy substance, twinkled like 

Christmas-tree snow. (Capote 93) 

 

The above excerpt illustrates Capote’s literary artistry, his excelling at building 

tension and terror, yet simultaneously controlling the narrative by distancing himself 

from the events and characters described.  

 In conclusion it should be stated that In Cold Blood remains a vivid, unsettling 

and memorable novel due to its intriguing crime subject matter, enigmatic plot, dramatic 

setting, and perhaps most importantly, a complex, profound and gloomy picture of the 

murderers, the main characters of the story. As was previously pointed out, Truman 

Capote’s work constitutes an in-depth sociological, philosophical and psychological 

study of crime, the nature of the evil and a spiritual journey to the human psyche, 

particularly the criminal’s mentality which still remains unexplored and inscrutable. 



RELACJE MIĘDZYOSOBOWE. POMIĘDZY SACRUM A PROFANUM 

 

 ISSN 2082-7067 3(15)2013 KWARTALNIK NAUKOWY  

Bibliography 

Capote, T., (1965), In Cold Blood, New York: A Signet Book. 

Garson, H., S., (1980), Truman Capote, New York: Frederick Ungar Publishing CO. 

Plimpton, G., (1966), “The Story Behind a Nonfiction Novel,” New York Times Book,  

Review, January 16, 1966, p.2. 

Reed, K., T., (1981), Truman Capote, Boston: Twayne Publishers. 

Thomson, R., (2011), “Rereading Truman Capote’s In Cold Blood”, The Guardian,  August 

5 2011. 

http://www.theguardian.com/books/2011/ang/05/truman-capote-rupert-thomson-

rereading,  Access date: August 16, 2013. 

 Voss, R., F., (2011), “Truman Capote and the Legacy of In Cold Blood”, The University  of 

Alabama Press, August 16, 2013. 

 http://www.uapress.ua.edu/product/Truman-Capote-and-the-Legacy-of-In-Cold-

Blood,  5232.aspx  Access date: August 16, 2013. 

 
 

http://www.theguardian.com/books/2011/ang/05/truman-capote-rupert-thomson-rereading
http://www.theguardian.com/books/2011/ang/05/truman-capote-rupert-thomson-rereading
http://www.uapress.ua.edu/product/Truman-Capote-and-the-Legacy-of-In-Cold-Blood
http://www.uapress.ua.edu/product/Truman-Capote-and-the-Legacy-of-In-Cold-Blood


RELACJE MIĘDZYOSOBOWE. POMIĘDZY SACRUM A PROFANUM 

 

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

 
Strona 201 

 

Abstracts: 

 

Marriage and family - the relationship of faith in light of the teachings of Vatican II 

and the Catechism of the Catholic Church - Przemysław Kwiatkowski 

In his article the author takes the issue of family. He indicates the undoubted crisis of the 

family, and binds it to a crisis of faith. The author analyzes the issues of love in marriage 

and the marriage. He is based on the teaching of the Church (the teaching of Vatican II 

and the Catechism of the Catholic Church). He states that the Church's view on family is 

not detached from reality 

 

The selected Laws of Human’s Sanctity - Piotr Mazurek 

Marriage, meant as a relationship between a man and a woman together with their 

children is a basic foundation of tribes and nations. We read the text of the Holy Bible in 

order to understand God’s Will on that issue. We analyze some fragments of the 18-th 

Chapter of Priest’s Book, especially a summon to sanctity and law which are the ways 

leading to it. We also rise a problem of adultery, homosexuality and we refer to a child. 

All that is to help a man to understand God and to become similar to Him, to become 

saint the way He is. 

 

The identity of marriage - Us in the context of sexuality - Marek Kuźnik 

The following text is the attempt of a theoretical analysis of identity structures which are 

the basis of psycho-social understanding of matrimony. Within the context, the 

relationship is a kind of a relation between a woman and a man that creates a new 

quality, an identity of Us built during the transformation of a woman and a man identity. 

Only this kind of identity, on the one hand, allows to create the environment to receive 

offspring  and on the other hand it gives a marriage couple an opportunity to their own 

personal development. The article characterises types of integration of persons' identity 

who create a marital and their connections with sexual components 

 

Sex and relationships between spouses - Monika Kornaszewska-Polak 

This paper concerns the interpersonal relations that unite people and constitute the 

basis of society. Individuals learn these relations as patterns of attachment to their 

mother and father. These patterns are recognized as the source of information for 

creating human identity as a woman or a man. Hereby, gender is constitutional feature 

of every men and it had been recognized since the beginning of human existence. Both 

the fact of sexuality as well as the differences between men and women are essential 

factors for falling in love and for the whole dynamic of relationship. Furthermore, 
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emotional differences play the most important role in creating marital ties and they are 

the impellent of interpersonal relationships. This gender emotional dissimilarity is a 

tendency called expressiveness (in females) and a tendency for the instrumentality (in 

men). It was additionally confirmed that the differences between men and women can 

serve as both a theme of conflict, but also as an emotional tension leading to 

reconciliation. The complementarity of spouses is considered as the interdependence 

based on mutual acceptance and trust, where the difference of opinion is no longer in 

dispute, but the theme of understanding others. This mutual understanding occurs the 

valuable source of positive bonds in marriage and has an impact on the general level of 

life satisfaction. Otherwise, neglected relationships are being subjected to degradation 

during the passage of time and  devalue the individual development of partners as well 

as their ability to self-realization. 

 

Building of marital bonds - Urszula Dudziak 

The author analyzes the meaning and purpose of marriage by showing the influence of 

the mutual relationship both on the individual and on society. She points to the 

conscious value of relationships and bonds in marriage, built by two people with a 

mature personality, because only maturity determines the success of a marriage. 

Development of spouses depends on the commitment and effort. The author draws 

attention to the fact that the immature personalities hurt each other in marriage  and the 

harm made by the closest is extremely painful and felt to be unfair, because we expect 

that the closest person will make only good.The author emphasizes also the integrating 

role of love in marriage and discusses ways to express love in a marriage. 

 

Psychological aspects of communication between spouses and sex differences - 

Monika Kornaszewska-Polak 

The article describes how spouses establish their own individual style of 

communication, which helps them to function and carry out the tasks of life. The 

interaction between the spouses causes gradual adjustment and integration in the areas 

of understanding and cooperation. Although, the Internet makes it possible to be in 

constant contact, exchange of information, thoughts and feelings, it also indicates 

superficial conversations and impoverishes marital relationship. This can cause 

disagreement in marriage, that is additionally intensified by gender differences in 

conversation partners styles. Hereby, the feminine conversation style was distinguished 

as characterized by expressivity, sensitivity, tendency to intimacy, focus on listening and 

non-verbal communication. In the contrary, the masculine style was characterized by 

higher level of instrumentality that acts as a focus on precision in the transmission of 

information, control of the conversation, display of status and distance from the partner. 
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While spouses are aware of the gap and their relationship is positive, revealing the 

different attitudes can lead to an agreement and an opportunity for development. 

However, in those marriages where there is a lack of understanding and relationship is 

negative, the differences of opinion entail disunity, dysfunction and suffering. Therefore, 

it is very valuable to take an attitude of openness and honesty in expressing needs to the 

partner, even though it implies the risk of exposure. 

 

Family relationships and the development of identity and gender identity in 

preschool children - Leokadia Szymczyk 

The attitude of children to gender issues, identification of roles is the result of 

observation of the relationship between the parents, the parents and the child. 

Appropriate relationship between the spouses is the point of reference for the child to 

follow in his own married life and family life. The present attitude of the spouses to each 

other in relation to their children, play an important role in the educational process, they 

become patterns of behavior that children carry into their adult life, in their marriage, 

or, on the contrary, agree to completely change. In the course of daily life in the family, 

the child relatively quickly realizes it’s somatic gender, meets the environmental 

understanding of sexuality and understanding of the requirements for the roles 

attributed to gender. In the development of gender identity and sexual integration 

children need parents. Their help is needed in the development of the sphere of 

intellectual, emotional, social and spiritual. The presence of the father and mother is 

important in this process. 

 

Parental responsibility to shape the child's sexual identity - Konrad Glombik 

The formation of the human sexual identity  is a complex process and it  is made 

throughout all life, but period of adolescence, early childhood and pre-natal phase are 

crucial. It is a time in which special role in shaping the child's sexual identity falls to the 

parents. The proper process of formation of sexual identity depends on their  

responsible behavior and appropriate relationships with children and is done on 

biological, psychological and social level. This text shows the main aspects of the 

problem of parental responsibility for the development of the child's sexual identity. It 

refers to a personal attitude of parents which included the awareness of important tasks 

in this process and assigning them to the consequences of these and other practices. 

Awareness of the problems and complexities of formation of sexual identity of young 

man should be complemented by the adoption of appropriate attitudes and tasks of 

parents. It determines the proper conduct of the process. 

 

A disabled child in the family and its upbringing - Jan Bielecki 



RELACJE MIĘDZYOSOBOWE. POMIĘDZY SACRUM A PROFANUM 

 

 ISSN 2082-7067 3(15)2013 KWARTALNIK NAUKOWY  

The author thinks that disability is the loss of efficiency or the existence of irregularities 

in the structure and functioning of the organism and reduction in an active life and  

everyday social roles. Disability is not just a disaster - the tragedy of a child, but also a 

misfortune and tragedy of the parents. Disabled child "forces" in the family to make 

redefinition of objectives and activities of living. Raising a child with a disability should 

cover all areas of personality and everyday life. It should seek to shape the following 

features: independence , emotional resilience, optimism, self-acceptance, prosocial 

behavior, assertiveness  and skills to solve interpersonal problems. 

 

Nature of religious groups and their influence on the religiosity of young people  - 

Tomasz Borkowski 

In the article, the author presents the nature of religious groups and their impact on the 

youth. The first part of the article systemizes different definitions of the groups. Formal 

and informal groups functioning in the society are raised. Next the author presents 

benefitial, positive and negative, aspects of belonging to a group. He focuses on the 

importance of leadership (leaders, educators) and its influence on the profile of the 

group. In the second part of the article the nature of a religious group is defined. Basing 

on literature the author sets five criteria of belonging to a group (the system of values, 

patterns of behaviour, initiative, relations and intentions to belong). In this section, the 

author describes stages while entering the group. At the end, the article shows the 

importance of a religious group for the Church and the society growing stronger. 

 

Parental attitudes and the level of basic hope and personal/apersonal religiosity  

in young adults - Maria Jankowska 

The article presents the issues of family conditions of basic hope and faith formation of 

the child. Concepts of parental attitudes are presented according to  M. Plopa and 

psychological concepts of hope, including the primary  hope due to  M. J. Trzebiński and 

M Zięba theories. Furthermore there are also described the role of the family in the 

child's emerging religiousness  and personal and non-personal religious concepts in 

terms of R. Jaworski. In this study assumed, that there is a relationship between parental 

attitudes and the attitudes of the basic level of hope, which is the belief in the fairness  

and the favor of the world of adult daughters and sons, and the evolution of personal 

religiosity - which treats God personally and non- personally - receiving objective 

relationship to God.In the study took part a total of 111 respondents between 19 and 30 

years old. To measure the variables studied there were used: Questionnaire of 

Retrospective Assessment of Parental Posture, Primary Hope Questionnaire - BHI-25 

and Personal Religiousness Scale. The results showed an interesting relationship 

between parental attitudes of mothers and children’s primary level of hope. Studies also 
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shown that mothers have a greater impact on the formation of personal religiosity than 

fathers. However, fathers’ parental attitudes affect the level of daughters‘ religious 

morality but have no significant effect on sons’ religiosity. In addition, studies 

demonstrated that there is a significant correlation between personal religiosity and the 

level of basic hope. It means the deeper  the personal religiosity, the greater the 

assurance of world’s soundness and goodwill between adults. 

 

The students’ perception of fathers and mothers in terms of acceptance, empathy 

and congruence - Weronika Juroszek, Sandra Muszyńska, Paulina Pawłowska, 

Aleksandra Szołtysik 

The aim of research was a verification if sons compared to daughters, are different in 

fathers and mothers perception. Following research hypothesis was established: 

mothers in comparison to fathers, are percepted by their children as more accepting, 

empathic and congruent. Moreover, research question was established if daughters in 

comparison to sons are different in father and mother perception in regard to higher 

mentioned features. 150 students took part in research, including 72 men and 78 

women. Measurement of acceptation, empathy and congruence was based on Parent 

Perception Questionnaire.    Received results showed that mothers in comparison to 

fathers, were rated as more accepting, empathic and congruent. What is more, received 

results also showed that daughters in comparison to sons, rated fathers as less empathic 

and congruent than mothers. In acceptation scale, mothers were rated similarly by sons 

and daughters. It was also showed, that fathers develop similar attitude in relation to 

sons and daughters independently from analysed scale (acceptation, empathy and 

congruence).  The fact, that mothers in comparison to fathers, was better rated in regard 

to showed attitudes, points to bigger rather than father ability to assume confirmative 

relations behaviour. At one time, results of current researches prove bigger adaptation 

to child’s needs, independently from his sex. Fathers situation, in which children rated 

them worse in all analysed scales, produces a question how to help fathers in making 

satisfying contact with children. 

 

Violence as a weakness - Marcin A. Stradowski 

In his article the author considers the reasons for violence by pointing to the inability to 

cope with the problems, emotions and daily duties. People use the violence to 

compensate their own deficits and raise self-esteem. The violence is also a result of the 

inability to communicate and lack of social skills. The models of education based on 

aggression transfer violence on the victim, then the violent is transformed into a crime. 

In the article the author discusses  the most common types of violence and draws the 

conclusion that violence is a sign of weakness rather than strength. 
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Sociological and psychological aspects of crime in Truman Capote’s In Cold Blood - 

Joanna Stolarek 

The aim of this article is to examine sociological and psychological aspects of crime in 

Truman Capote’s most celebrated nonfiction novel In Cold Blood (1965). The author of 

the article is going to analyse the crucial themes running through the book, such as 

violence, murder, victimization, atonement and punishment as well as the writer’s 

narrative techniques, characterization, style and setting. The article is going to prove 

how and to what extent In Cold Blood constitutes an excellent mélange of literature, 

journalism and reportage as well as a thorough sociological, philosophical and 

psychological study of crime, the nature of the evil and a painstaking analysis of the 

human psyche, especially the criminal’s mentality which still remains enigmatic and 

inscrutable. 
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ZASADY PUBLIKACJI 

 

KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO 

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.). 

 

 

Prace wydrukowane i zapisane na nośniku należy przesyłać najpóźniej na miesiąc przed 

upływającym kwartałem na adres: 

Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio: 

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, pokój 1419 

01-938 Warszawa 

 

lub wydawcy Kwartalnika - Fundacji Fides et Ratio: 

ul. Franciszkańska 3/47 

00-233 Warszawa 

 



RELACJE MIĘDZYOSOBOWE. POMIĘDZY SACRUM A PROFANUM 

 

 ISSN 2082-7067 3(15)2013 KWARTALNIK NAUKOWY  

ZASADY RECENZOWANIA 

 

1. Każdy artykuł przesłany do Kwartalnika podlega wstępnej ocenie Redaktora 

Naczelnego i Rady Redakcyjnej Kwartalnika. 

2. Po pozytywnym zaopiniowaniu następuje przekazanie publikacji do tzw. 

recenzentów zewnętrznych, będących ekspertami w zakresie danej problematyki. 

3. Recenzent dysponuje gotowym formularzem recenzji, na którym umieszcza 

swoje oceny i formułuje wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji 

lub jego odrzucenia; dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia innych 

wyjaśniających komentarzy do recenzowanej publikacji. 

4. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review 

proces”). 

5. Recenzje są przekazywane autorowi pracy, z prośbą o ustosunkowanie się do 

nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami. 

6. W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona. 

 
 


