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ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Warszawa 
 
 

Istota miłości małżeńskiej. 
Aspekty teologiczno-pastoralne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Definicja ogólna: „Małżeństwo to trwały związek mężczyzny i kobiety uznany 
prawnie przez społeczeństwo, prowadzący do powstania rodziny. Dla 
chrześcijan ten związek jest sakramentem”4. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.1. Specyfika miłości małżeńskiej5 
Wielki wpływ na naszą epokę wywarły poglądy Zygmunta Freuda. Ich 

negatywne skutki daje się zauważyć także w spojrzeniu na małżeństwo, rodzinę, na 
miłość małżeńską i rodzicielską. Realizację siebie zaczęto pojmować jako 
zaspokojenie wszystkich potrzeb, skłonności, popędów, pragnień uświadomionych  
i podświadomych, bez żadnych ograniczeń, zakazów czy nakazów. Jest to wręcz 
wskazane, ponieważ sumienie określa się jako instancję represywno-agresywną 
pochodzenia społecznego; przy czym samo społeczeństwo tworzy arbitralny system 
represji jednostki i zbiorowości. Na tym tle każda ofiara, rezygnacja z siebie na rzecz 
drugiego jako osoby przybiera charakter ograniczenia czy tchórzostwa, które należy 
odrzucić w imię „wyzwolenia jednostki”. Według tej koncepcji małżeństwo ma 
charakter alienujący6.  

Trudność zdefiniowania miłości, jednolitego ujęcia jej istotnych elementów,  
a także liczne patologie w sferze miłości miały swój negatywny wpływ w spojrzeniu na 
miłość małżeńską. Skrajne poglądy negują jej sens i potrzebę miłości w małżeństwie: 
Miłość w małżeństwie jest nie tylko niepotrzebna, lecz wręcz szkodliwa - powie dość 
znany psycholog francuski D. Origlia7. Z tego typu poglądów bierze się powiedzenie, 
że małżeństwo jest grobem miłości. Środki masowego przekazu, z dużym sukcesem, 
niszczyły i nadal niszczą w świadomości dorosłych i młodzieży poczucie integralnej 
więzi między małżeństwem i miłością. Poprzez atrakcyjne obrazy usiłowano 
przekonać widza i czytelnika, że „prawdziwa”, „gorąca” miłość może istnieć tylko 
przed czy poza małżeństwem, a nigdy w małżeństwie. Tendencje te nadal wywierają 
swój destrukcyjny wpływ. W Europie Zachodniej bardzo szybko, w Polsce na szczęście 
wolniej rośnie ilość tak zwanych „wolnych związków”, „małżeństw na próbę”; 
zwiększa się niepokojąco grono osób samotnych, odrzucających kategorycznie 
jakikolwiek związek z drugą osobą8. Nauka Kościoła katolickiego, głoszącego 
                                                
5 Wiele publikacji, zwłaszcza w środowisku katolickim, koncentruje się na zagadnieniu miłości jako na 
istotnym czynniku życia małżeńskiego. Inspiracją stał się dokument II Soboru Watykańskiego 
Gaudium et spes (zwłaszcza nr 49), encyklika Pawła VI Humanae vitae (zwłaszcza nry 7-9), liczne 
teksty Jana Pawła II. 
6 Tym poglądom S. Freuda nadali skrajną postać W. Reich i H. Marcuse. 
7 Psychologie du mariage. Paris 1964 s.140 i 156. 
8 Ankiety przeprowadzone we Francji w 1983 r. wykazały, że około 40%-50% młodzieży "mieszkało 
razem" [termin francuski "cohabitation juvenile"], to znaczy żyło wspólnie, nie zawierając ślubu (cyt. 
za P. Rémy: "Il vit que cela était bon". Sexualité, amour, mariage, célibat. Paris 1983 s.76).  
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niestrudzenie, że małżeństwo jest powszechnym i podstawowym powołaniem 
człowieka, które z istoty swej opiera się na miłości wiernej, wyłącznej i dozgonnej 
między mężczyzną i kobietą, jest okryta zmową milczenia albo ukazywana jako 
dziwaczny relikt przeszłości9. 

Nie tylko nauki normatywne, ale i empiryczne wykazują rolę i wartość miłości 
w małżeństwie. R. Mucchielli stawia tezę10, że miłość małżeńska ma specyficzne 
kryteria wewnętrzne, dzięki którym wyróżnia się spośród zjawisk określanych 
[pochopnie - przyp. B.M.] mianem miłości. Jego zdaniem tylko ta miłość zasługuje na 
zaangażowanie swojego życia i nadaje sens przyszłości. Odznacza się ona 
następującymi cechami11: 

a)  Zaangażowanie skierowane ku przyszłości. 
Intencje wyrażone aktem woli: „chcę żyć z tobą”, „chcemy wspólnie budować 
naszą przyszłość”. Chodzi o planowanie, tworzenie i umacnianie wspólnej drogi. 
Dzięki temu miłość małżeńska niesie ze sobą nadzieję. 
b) Potrzeba twórczości 
Miłość małżeńska ma charakter twórczy. Mąż i żona tworzą wspólnie zarówno 
najważniejsze dzieło swego życia jakim jest potomstwo, jak i to wszystko, co 
składa się na materialne i duchowe oblicze ogniska domowego. Miłość małżeńska 
chce się uzewnętrznić, znaleźć swój owoc, dlatego zawiera w sobie pragnienie: 
„chcę mieć dziecko z tą ukochaną kobietą”, „chcę mieć dziecko z tym kochanym  
i kochającym mężczyzną”. 
c) Akceptacja pewnej transcendencji 
Dopiero teologia odsłania w pełni transcendentalny charakter małżeństwa. 
Mówiąc o transcendencji z psychologicznego punktu widzenia, R. Mucchielli ma 
na myśli uświadomienie sobie faktu, że małżonkowie stanowią jedność wyższego 
rzędu, wymagającą abnegacji na różnych płaszczyznach, a zwłaszcza wyrzeczenia 
się egocentryzmu. Przekroczenie własnego „ja” jest nieodzownym warunkiem dla 
akceptacji samego siebie po to, by utworzyć pełną jedność osobową z drugim 
człowiekiem12. 
d) Współodpowiedzialność 
Miłość małżeńska nie przerzuca odpowiedzialności na drugiego, lecz ją dzieli  
z drugą osobą. Nie szuka tylko własnej satysfakcji. Współodpowiedzialność 
obejmuje wszystkie dziedziny życia małżeńskiego i rodzinnego, szczególnie dzieło 
powołania do istnienia i wychowania dzieci. Małżonkowie są współodpowiedzialni 
za jedność, do której zostali powołani. 
 

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

                                                
9 M-O. Metral posunie się do absurdalnego twierdzenia, że to Kościół żydowsko-chrześcijański 
"wynalazł" małżeństwo, dla represji "gwałtownej miłości" ("amour-passion") oraz całej dziedziny życia 
płciowego [jedna z tez jej książki: Le mariage. Paris 1977]. 
10 Pychologie de la vie conjugale. Wyd.3. Paris 1980 s.36. 
11 Tamże, s.39-40. 
12 Por. M. Braun-Gałkowska: Rozwój miłości w małżeństwie. W: Miłość - małżeństwo - rodzina. 
Wyd.3. Kraków 1985 s.221-228]. 
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szybkiego i radykalnego przejścia od wyśnionego, nierealnego ideału kobiety13 do 
realnej osoby partnerki życiowej. 

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

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

 
Wprowadzając kobietę w intymną sferę swoich przeżyć, mężczyzna zdobywa 

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

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

                                                
13 Można byłoby powiedzieć, że ten nierealny ideał przyszłej żony, który wytwarza sobie mężczyzna 
stanowi jakieś połączenie cech "gwiazdy" filmowej, "Miss Universum", naukowca, polityka, mistrza 
kulinarnego: "moja żona musi być piękna, mądra, gospodarna, kochająca, wierna, znająca się na 
kuchni." - ten abstrakcyjny katalog nie ma końca. 



MIŁOŚĆ JAKO ZADANIE 

 

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

Strona 11 

kłopoty, szczupły budżet rodzinny znacznie ograniczają możliwości kobiety zamężnej 
w tej dziedzinie. Wina może leżeć po stronie mężczyzny, który nie szczędząc 
komplementów dla swej koleżanki w pracy, nie znajduje nieraz słowa uznania dla 
swej żony, nie dostrzega jakiegoś nowego szczegółu jej toalety, albo w ogóle się tym 
nie interesuje. Często jednak kobieta a priori uważa, że dla samego męża nie warto 
być piękną. L. Sahuc posunie się do stwierdzenia, że kobiety, dla których troska o 
wygląd zewnętrzny jest jedynie ciężarem, powinny zastanowić się nad wartością 
swych uczuć małżeńskich. Mogłyby tam odkryć realne pomniejszenie czułości wobec 
męża. Kobieta kochająca bowiem instynktownie chce być piękną dla tego, kogo 
ogarnia miłością. Nie chodzi więc o dodatkowy ciężar, lecz o jeden z wyrazów miłości 
małżeńskiej14. 

 
Warto jednak przestrzec przed powierzchownym ujmowaniem kobiecości, 

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

Także mężczyzna potrzebuje zainteresowania, a nawet pewnego podziwu  
i uznania ze strony towarzyszki swego życia. Nie ma to być naiwna kontemplacja, 
bezkrytyczny zachwyt, wyrażające się w ciągłych pochwałach, lecz postawa 
życzliwości, zrozumienia, ufnego zdania się na męża w zasadniczych problemach 
życiowych. Taka postawa żony pomaga w przezwyciężaniu występujących kryzysów, 
stanowi ważny bodziec jego działania, źródło sił i zapału. Kobieta staje się 
„natchnieniem, podtrzymaniem, zachętą wysiłków mężczyzny. To nie jest rola 
podrzędna, ale wewnętrzna wartość stanowiąca niezastąpioną wielkość kobiety. 
Mężczyzna, świadomy tego bodźca miłości, jest szczęśliwy, że może ofiarować owoce 
swych wysiłków tej, na której podziw tak bardzo chciał zasłużyć (...) Tak to poprzez 
wzajemną pomoc, mężczyzna i kobieta powiększają swoje uczucie, podtrzymują swą 
czułość, zacieśniają więzy intymności. Kochają się z rozkoszą, szacunkiem, 
wdzięcznością. Miłość staje się dla nich radością, która może przerodzić się  
w szczęście”15. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podczas dyskusji na sympozjum „W trosce o miłość”16 jeden z jego uczestników 
trafnie uzupełnił powyższe przymioty o kluczowy element: miłość małżeńska powinna 
być miłością radosną; miłością, która nie tylko uszczęśliwia kobietę i mężczyznę, ich 
potomstwo, ale także jest w stanie przepromienić współczesny świat.  

                                                
16 Sympozjum zorganizowane w dniach 12-13 marca 2010 r. przez prof. UKSW dr hab. Marię Ryś,  
w ramach współpracy między Towarzystwem Uniwersyteckim Fides et Ratio a Uniwersytetem 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  
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Miłość małżeńska jako zadanie całego życia 
(W świetle doświadczeń poradni małżeńskiej)1 

 
 
Wstęp  
 
Ponad 50 lat pracy w poradni małżeńskiej pozwala na wyciągnięcie pewnych 

wniosków. Najogólniej rzecz biorąc, sytuacja rodziny w Polsce (i nie tylko) pogorszyła 
się. Wystarczającym dowodem jest wzrost liczby rozwodów, dotycząca nie tylko 
kontraktów cywilnych, ale także osób, które zawarły sakrament małżeństwa. Rodzina 
nie ma mocy trwania, ludzie rozchodzą się niezależnie od długości trwania związku - 
po roku, pięciu, dziesięciu a nawet 30 latach małżeństwa. Dawniej uważano, że więź 
małżeńską umacniają dzieci, ale obecnie nawet rodzicielstwo nie utrwala związku 
między małżonkami. Rozwodzą się mimo posiadania potomstwa - i często dzieci stają 
się przedmiotem walki między rodzicami.  

W procesach rozwodowych podawane i rozważane bywają różne przyczyny 
tego stanu rzeczy i różne powody podjęcia takiej decyzji; jednak wysuwane argumenty 
nie oddają istoty zjawiska, gdyż są to w gruncie rzeczy przyczyny wtórne, a właściwy 
powód rozpadu małżeństwa jest jeden: brak miłości małżeńskiej. Jan Paweł II 
uporczywie, przy każdej okazji powtarzał: „Uczcie się kochać”; ale to jego wołanie 
przeszło jakby ponad głowami ludzi i nie stało się dla nich programem życia - nawet 
dla tych ochrzczonych, bierzmowanych i związanych sakramentem małżeństwa. 
Można by wysnuć ponury, pesymistyczny wniosek, że ludzie są w ogóle niezdolni do 
miłości, szczególnie właśnie do miłości małżeńskiej - że jest to zadanie dla ludzi za 
trudne.  

W świetle doświadczeń tych lat poradnictwa jestem rzeczywiście pewna, że jest 
to zadanie tak trudne, że sam Bóg, widząc bezradność ludzi, postanowił im pomóc - ta 
pomoc, to sakrament małżeństwa, przymierze z Bogiem, który obiecuje Swoją pomoc, 
łaskę i Swoją obecność. Tylko, że ludzie z tej obiecanej pomocy nie chcą, czy może nie 
umieją korzystać. Powstaje pytanie, czy można pomóc współczesnej rodzinie, 
zagrożonej w istnieniu - i co mogłoby jej pomóc? Co jej zagraża? Czego można by 
uniknąć?  

Nie mam wątpliwości, że może pomóc jedno - prawdziwa, głęboka, „piękna 
miłość” między małżonkami - taka, jakiej uczył Jan Paweł II.  

 
I. Przygotowanie do małżeństwa  
 
Decyzja o zawarciu małżeństwa jest często najważniejszym faktem w życiu 

człowieka. Wydawałoby się, że do tak ważnej decyzji on czy ona powinni się 
przygotować i rozumieć odpowiedzialność, jaka się za nią kryje; a jednak ogromna 

                                                
1 Tekst wystąpienia w czasie sympozjum zorganizowanego przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et 
Ratio - W trosce o rodzinę. 
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ilość osób zatrzymuje się na stwierdzeniu „chcemy być razem”, bez głębszego 
zrozumienia, co to oznacza, a raczej - co to powinno oznaczać.  

 
1. Chcemy być razem - dlaczego? I po co?  
 
Odpowiedź, na pytanie „dlaczego chcemy być razem” mieści się w kategoriach 

doświadczeń - „bo nam jest dobrze razem” - ale to „dobrze” powstaje jedynie na 
zasadzie przeżytych razem przyjemnych chwil. Para się spotkała i znalazła w sobie 
wzajemnie upodobanie; i to poczucie „podoba mi się ta osoba” bywa już 
niebezpieczeństwem, jeżeli odnosi się wyłącznie np. do atrakcji i fascynacji wywołanej 
zachowaniem danej osoby lub do jej urody, piękna jej ciała .  

Pytanie „po co”? powinno doprowadzić do prawidłowej odpowiedzi: „chcemy 
założyć rodzinę”. Ale taka myśl nie zawsze się zjawia - a nawet bywa, że nie ma jej 
wcale, a myśl o dziecku pojawia się często dopiero wtedy, gdy kandydaci do 
małżeństwa są zaskoczeni swoim nieplanowanym rodzicielstwem.  

Zjawia się dziecko, rzekomo jako owoc ich przedmałżeńskiej miłości  
i dopinguje do zawarcia małżeństwa, nieraz pod presją rodziców.  

 
2. Miłość przedmałżeńska  
 
Wzajemne upodobanie i atrakcyjność przeżyć zmysłowo-uczuciowych 

wywołuje świadomość miłości - ludzie, którzy decydują się na małżeństwo na ogół 
uważają, że się kochają, jakkolwiek tę świadomość nieraz bardzo szybko gubią. Ale 
zwykle są przekonani, że są „zakochani” i nazywają to miłością. Jan Paweł II chodząc 
z młodzieżą po górach, nieraz miał okazję słuchać zwierzeń młodych ludzi, którzy 
poznawszy się niejako pod jego bokiem przychodzili do niego z deklaracją: „my się 
kochamy”. On wówczas zawsze odpowiadał: „Nie mówcie tak, nie mówcie tak nigdy, 
mówcie raczej »my uczestniczymy w Bożej miłości«, bo jeżeli wy nie uczestniczycie  
w Bożej miłości, to nie jest to miłość”.  

Tu właśnie tkwi problem: co ludzie nazywają miłością?  
Młodzi przed małżeństwem nazywają miłością to, że jest im razem przyjemnie, 

albo wręcz, że przeżywają zjednoczenie cielesne - niejednokrotnie tak właśnie mówią: 
„kochaliśmy się”, mówiąc o współżyciu cielesnym. Stawiają znak równości pomiędzy 
działaniem cielesnym, a miłością - i tu popełniają podstawowy błąd. Ale żyją  
z przeświadczeniem, że rośnie między nimi układ, który nazywają miłością.  

Jednak ten układ między nimi opiera się na powierzchownym poznaniu i na 
powierzchownym doznaniu cielesnym, na pewnej sumie przyjemnych przeżyć. Ta 
wczesna miłość realizuje się poprzez chwile przyjemności bez żadnych zobowiązań, 
bez trudności i bez odpowiedzialności. Bywa zresztą także przyczyną komplikacji 
życiowych, szczególnie gdy odnosi się do osób bardzo młodych, częściej do dziewcząt, 
gdy fascynacja tą rzekomą miłością powoduje np. zaniedbanie studiów lub natrafia na 
opór rodziców. Narastający liberalizm społeczny wobec ludzkiego działania 
seksualnego powoduje, że coraz obniża się wiek osób, które to działanie podejmują. 
Zjawisko to sprawdza się wiekiem rodziców, gdzie obecnie młode matki są nierzadko 
jeszcze w szkole podstawowej. To dodatkowo komplikuje sytuację i domaga się 
jasnego odróżnienia miłości od współżycia cielesnego.  
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3. Znaki miłości a znak rodzicielski  
 
Zdrowy rozsądek wskazuje, że kontakt kobiety i mężczyzny może doprowadzić 

do rodzicielstwa - i tę oczywistość trzeba sobie uświadomić i podjąć odpowiedzialność 
za następstwa takiej sytuacji.  

W prawidłowej relacji miłości do rodzicielstwa dziecko winno być owocem 
ludzkiej miłości. Jednak pojawiająca się u niedojrzałych osób świadomość „my się 
kochamy” nie prowadzi do logicznego wniosku „więc pragniemy założyć rodzinę”, ale 
do decyzji bycia razem, bycia razem w taki sposób, który niesie przyjemność - i tu 
pojawia się rola ludzkiego ciała, które ma za zadanie ujawniać światu osobę, a także 
służyć ludzkiej miłości. Rola ciała w miłości jest oczywista, bo człowiek zawsze, póki 
żyje, istnieje cieleśnie.  

Poznanie ciała należy do prawidłowego rozwoju osoby, ale oprócz poznania 
chodzi jeszcze zawsze o zrozumienie sensu istnienia ciała oraz funkcji jego 
poszczególnych części. W sposób szczególny powinniśmy zrozumieć rolę tych części 
ciała, które służą przekazywaniu życia. Zdolność ta, prokreacja jest przecież jednym  
z podstawowych zadań ludzkości. Na to, żeby zachować ciągłość życia ludzkiego na 
ziemi, ludzie mają stać się rodzicami. Mogą się nimi stać. Przywilej rodzicielstwa 
domaga się głębszej refleksji. Rodzicielstwu służy jeden jedyny znak - zjednoczenie 
narządowe ojca i matki - i ta ich działalność nosi w sobie odpowiedzialność za los 
dziecka. Od nich zależy, co się stanie z dzieckiem; i jeżeli tej pełnej odpowiedzialności 
za los dziecka nie mogą podjąć, to nie mają prawa do tego znaku. Ten znak, to 
działanie jest dla uprzywilejowanych, dla wybranych, dla małżonków - i nie jest to 
jedynie znak miłości, ale przede wszystkim właśnie znak rodzicielstwa.  

A miłość? Miłość ma wiele znaków i ich różnorodność zależy od głębi 
porozumienia. Ale sama miłość nie daje prawa do znaku rodzicielstwa, a jeżeli do 
niego sięga, to pojawia się nadużycie i krzywda. Świadczą o tym tragiczne losy 
samotnych matek, które nieraz heroicznie znoszą swój los; a także losy małżeństw, 
zawartych pod presją nieodpowiedzialnego rodzicielstwa.  

Losy ludzi są różne, ale wszyscy zawierający związek małżeński, niezależnie od 
tego, czy jest on tylko ludzkim, odwoływalnym kontraktem, czy świętym 
sakramentem, znajdują się w jednakowej sytuacji. Jakakolwiek by była ta miłość 
przedmałżeńska, kończy się ona w momencie zawarcia małżeństwa po prostu dlatego, 
że skończył się okres przedmałżeński, a ma zacząć się nowy czas. Małżeństwo można 
określić jako jego punkt zerowy.  

Następuje start do wspólnego życia małżeńskiego. Tamta miłość skończona, ale 
ludzie w większości łudzą się, że się kochają, naiwnie wierzą, że to, co wystarczyło do 
decyzji „chcemy być razem”, wystarczy im na całe życie.  

 
II. Miłość małżeńska  
 
Miłość małżeńska najlepiej objawia nam swą prawdziwą naturę i godność 

dopiero wtedy, gdy rozważamy, że początek swój czerpie ona - jakby z najwyższego 
źródła - z Boga, który „jest Miłością” i Ojcem, „od którego bierze swe imię wszelkie 
ojcostwo na niebie i na ziemi”. Paweł VI, Encyklika Humanae vitae, 8.  

Większość małżeństw nie ma więc świadomości, że trzeba budować nową 
miłość, taką, która ma przetrwać wszystko, co przyniesie życie i ma być 
szczęściodajna. Co więcej, dla ludzi wierzących powinna być … drogą do wspólnego 
nieba, do szczęśliwej wieczności.  
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„Uczcie się kochać”, powtarza Jan Paweł II. Uczenie się wymaga najpierw 
postawy pokory, która podyktuje, że „nie umiem kochać”; po drugie zaś wymaga 
akceptacji wysiłku, bo miłość małżeńska już nie może zatrzymać się na spontanicznej 
reakcji uczuć, ale sięga do postawy woli, która ma zapanować nad emocjami. 
Małżeństwo jako wspólne życie przynosi nowe sytuacje, przedtem nieznane, wywołuje 
dawniej nie obserwowane reakcje. Pojawia się pokusa krytycznej oceny 
współmałżonka i wręcz wątpliwość, czy się go kocha - a wreszcie zaprzeczenie tej 
miłości; kochali się, ale już się nie kochają. Ileż razy słyszałam w poradni oceny: 
„ożeniłem się, bo byłem głupi”, „pomyliłam się”, itp. Ocena „już się nie kochamy” 
może być prawdziwa, bo tamtej łatwej miłości już nie ma, a nowej - takiej, która 
wytrzymałaby próbę czasu - nie zbudowali. I bardzo łatwo o krzywdzący sąd, że 
miłości wcale nie było, że np. „on udawał miłość”, a teraz ujawnia prawdę. Stąd prosta 
droga do decyzji o rozwodzie, uzasadnionej tym, że teraz jest nam źle i nie możemy ze 
sobą wytrzymać - przy czym z reguły winna jest ta druga osoba.  

Jakaż ma być ta miłość małżeńska?  
Jan Paweł II nazywa ją „piękną”. Przed ślubem powinna zachować czystość, 

integralność, dziewictwo, które umożliwia pełne oddanie. Ale z tego wymiaru miłości 
przedmałżeńskiej ludzie z różnych przyczyn rezygnują. A ta małżeńska, jaka powinna 
być? Przede wszystkim ma być wyłączna, totalna, skierowana do tej jednej jedynej 
osoby, a więc realizuje się wiernością. Ma być stale rosnąca, bo musi ciągle na nowo 
podejmować to, co niesie życie. Życie jest procesem, tak samo miłość nie może być 
stagnacją, musi rosnąć, w jej prawidłowym rozwoju powinno jej być co dzień więcej, 
co dzień ma być pełniejsza - i tak do końca życia; czyli musi być postawą wytrwałości, 
musi być nastawiona na trwanie zawsze. Zaś tamta niedojrzała miłość była 
nastawiona na przyjemność: póki nam dobrze, a potem zobaczymy. Ta małżeńska 
miłość musi być nieodwołalna, musi być totalnym darem osoby i darem życia, 
powiedzieć można, jest całopaleniem.  

Miłość jest darem, więc powinna budzić wzajemną wdzięczność. Odpowiedź na 
dar osoby - prawidłowa - to właśnie wdzięczność wobec tej kochanej osoby i wobec 
Stwórcy, który tę osobę stworzył. A więc miłość prawdziwa zwraca się ku Stwórcy. 
Wdzięczność ta powinna także objąć rodziców wybranej osoby, bo tego wymaga 
sprawiedliwość - oni uczestniczyli przecież w przekazaniu życia tej kochanej osobie  
i ponieśli trud jej wychowania (Jakże trudno ludziom o wdzięczność!). Ale 
wdzięczność zależy od świadomości, wyzwala się w człowieku wtedy, kiedy ma 
poczucie obdarowania darem cennym, a w małżeństwie świadomość obdarowania 
przy braku miłości zamienia się w świadomość obarczenia ciężarem trudnym do 
zniesienia. Stąd powstaje zasadniczy problem koncepcji człowieka - kim jest ta osoba, 
którą dostałem, dostałem na życie całe? Im większa świadomość otrzymanej wartości, 
tym większa wdzięczność.  

Wdzięczność za dar osoby i dar jej miłości - kim jest ta osoba i jaka jest jej 
miłość?  

Ten dar, jaką dana osoba ma obdarzyć drugą osobę ma być darem 
altruistycznym, miłość prawdziwa, ta piękna miłość, jest bezinteresowna, realizuje się 
w postawie dawania, a więc całkowicie sprzeciwia się egoizmowi, dąży do szczęścia 
współmałżonka, a nie swego własnego; domaga się więc walki z egoizmem, który tkwi 
w każdym człowieku - wymaga aktywnej postawy woli, która musi panować nad 
uczuciami. Zmienne uczucia w nurcie „szarych dni życia” mogą być różne  
i negatywne: zniechęcenie, znużenie, nawet złość, gniew wywołany drobnostkami -  
i te uczucia nieraz zasłaniają wszystko inne i stają się źródłem postawy negatywnej.  
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Małżeństwo staje się przymusem - realizacja w wolny sposób złożonej przysięgi 
jest zawsze przymusowa, i ta świadomość przymusu zderza się z właściwym 
człowiekowi dążeniem do wolności i zagraża miłości, bo wówczas człowiek chce się od 
miłości uwolnić. Paweł VI dał taką radę ludziom zaprzysiężonym, a więc małżonkom, 
księżom, ludziom prowadzącym życie konsekrowane: żeby zachowali takie 
usposobienie, jakie mieli w dniu, składania przysięgi; wówczas mówili „chcę”, a teraz 
myślą „muszę”. Paweł VI radzi powtarzać złożoną przysięgę. (Są w Kościele takie 
inicjatywy z okazji rocznic, ponowne złożenie przysięgi małżeńskiej, co nieraz bywa 
głębokim przeżyciem odnowienia miłości małżonków).  

Miłość małżeńska ma panować nad zmiennymi reakcjami przez zdolność 
wybaczania. Wspaniała receptą jest hymn do miłości św. Pawła w rozdz. 13 1. listu do 
Koryntian. Zdolność wybaczania jest sprawdzianem miłości dojrzałej , wymaga trudu, 
pracy nad samym sobą. Domaga się pełnej akceptacji osoby, niezależnie od cech jej 
charakteru.  

Miłość ludzka ma stale wzrastać, ale do tego wzrostu potrzebuje zakorzenienia 
w Bogu; rośnie o tyle, o ile spełnia Boży plan i nie sprzeciwia się Bogu. Ludzka miłość 
tylko wtedy ma siłę twórczą, moc przetwarzania człowieka, gdy jest niejako zanurzona 
w Bogu, gdy jest właśnie tym zanurzeniem w Bożej miłości, jak mówił Jan Paweł II. 
Taka miłość jest ponad reakcjami serca - i jeżeli serce, uczucie, steruje ku pożądaniu, 
to miłość musi to serce opanować, musi być głębiej zakorzeniona, niż reakcje 
uczuciowe. Uczucia mogą być przeciwko miłości, uczucia nazywane „miłosnymi” - 
jakże tu łatwo o pomyłkę!  

Serce musi być poddane pewnej dyscyplinie. Kochać człowieka, to znaczy 
kochać jego powołanie, a podstawowym powołaniem każdego człowieka jest świętość 
- więc prawdziwa miłość nie może występować przeciwko świętości, musi opanować 
te wzruszenia, które są przeciwko czystości.  

Małżeństwo ma być wspólną drogą do nieba, ale o tym eschatologicznym 
wymiarze ludzkiego losu łatwo zapominamy, żyjąc na poziomie ziemi i nie myśląc  
o niebie. Ponadto, w małżeństwie człowiek wchodzi w zakres obowiązków, które 
niesie ze sobą rodzicielstwo.  

 
III. Małżeństwo zamienia się w rodzinę  
 
Momentem krytycznym dla miłości małżeńskiej staje się rodzicielstwo, 

konieczna zmiana ról. Przejście z roli żony do roli matki, z roli męża do roli ojca bywa 
już klęską, jeżeli osoby nie potrafią tych postaw realizować prawidłowo. Nowa, trudna 
sytuacja psychologiczna po urodzeniu pierwszego dziecka bywa już przyczyną 
rozpadu małżeństwa. Kobieta, stając się matką, nieraz jest zbyt zajęta dzieckiem  
i przez to zaniedbuje męża. W konflikcie małżeńskim niejednokrotnie pada 
oskarżenie: „jest dobrą matką, ale nie jest dobrą żoną”. Nieraz musiałam 
przypominać kobietom, że przysięgę miłości składała wobec męża, a nie wobec 
dziecka.  

Dziecko, dzieci i w ogóle problem rodzicielstwa znacznie częściej stają się 
przyczyną różnego rodzaju konfliktów, niż się wydaje. Prawdziwa miłość chce być 
twórcza i przyjmuje dzieci jako dar i owoc miłości, ale rodzicielstwo wymaga ofiary, 
trudu, zderza się z ludzkim egoizmem. Nie ulega wątpliwości, że obecnie ludzkość 
wykazuje postawę negatywną wobec rodzicielstwa. Znajduje to wyraz  
w rozprzestrzeniającej się na świecie postawie antykoncepcyjnej i w rosnącej liczbie 
dokonywanych aborcji. Są to jednoznaczne dowody braku miłości w małżeństwie, jest 
bowiem nie do pomyślenia, aby miłość popychała do zabicia własnych dzieci.  
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Ci dwoje - mimo, że kiedyś myśleli, że się kochają - teraz w to wątpią i temu 
przeczą, znajdują rozwiązanie w zaakceptowanym rozwodzie. Rozpad małżeństwa jest 
zawsze klęską i zawsze jest krzywdą dzieci. Powstaje układ błędnego koła. Para 
małżeńska nie umiejąc się kochać rozwodzi się. Z kolei dzieci nie mając wzorca 
kochających się rodziców nie umieją realizować swojego małżeństwa - nie miały gdzie 
nauczyć się miłości.  

A Jan Paweł II powtarzał cierpliwie „Uczcie się kochać”. Jak?  
 
IV. Prawidłowy rozwój miłości małżeńskiej  
 
Ta miłość, która ma przetrwać całe życie, nie zjawia się spontanicznie, ale musi 

zostać wypracowana w trudzie, a ludzie tego nie rozumieją, nie stawiają sobie takich 
wymagań i nie zdają sobie sprawy z procesu, który rozwija się w toku życia. Bledną 
reakcje uczuciowe, powstaje poczucie zawodu i niedosytu - i małżonkowie stają się 
sobie coraz bardziej obcy, coraz mniej się rozumieją. Trzeba bowiem świadomie 
podjąć trud budowania miłości dojrzałej, tego, co Jan Paweł II nazywa communio 
personarum, komunią osób.  

Pisze on: „Jako pierwsza powstaje i rozwija się komunia między małżonkami, 
na mocy przymierza miłości małżeńskiej, mężczyzna i kobieta „już nie są dwoje, lecz 
jedno ciało” (Mt 19, 6) i powołani są do ciągłego wzrostu tej komunii poprzez 
codzienną wierność małżeńskiej obietnicy obopólnego całkowitego daru1.  

Małżonkowie mają za zadanie wypracować nową rzeczywistość - „my”. Mają 
opanować egoizm i podjąć życie jako wspólną drogę do świętości. Jeśli ktoś powie, że 
pojęcie świętości rozumieją tylko ludzie wierzący, to można tego zadania tak nie 
nazywać, a po prostu stwierdzić, że chodzi o pełny rozwój miłości, która ma i może 
być szczęściorodna - to rozumie każdy człowiek; ale za tym stoi trud, wewnętrzny 
wysiłek, skierowany na siebie samego. Każde z małżonków ma podwójne zadanie - 
dojrzewania własnego i dojrzewania ich miłości. Żeby to mogło nastąpić, muszą być 
spełnione pewne warunki.  

 
1) Akceptacja nierozerwalności małżeństwa  
Nie można się spodziewać podjęcia wysiłku w tym kierunku, jeżeli nie przyjmie 

się podstawowego założenia, że decyzja małżeńska odnosi się do całego życia. 
Współczesne małżeństwa bywają zawierane w świadomości „zobaczymy, czy nam się 
uda”. Już to samo osłabia wolę podjęcia wysiłku.  

 
2) Akceptacja osoby współmałżonka w jego odrębności  
Praktyka życia pokazuje, że najczęstszą przyczyną nieporozumień jest po 

prostu odmienność płciowa. Zaskakujące jest, że dorośli ludzie nie potrafią zrozumieć 
i przyjąć tej odmienności, która jest zresztą planem samego Stwórcy.  

Całkowita nieznajomość odmiennej płci jest dziś pogłębiona modelem 
współczesnej rodziny z jednym dzieckiem, a co najwyżej dwojgiem. Rodzina 
wielodzietna, w której kilkoro dzieci odmiennej płci żyło latami w jednym domu 
dawała okazje wzajemnej obserwacji. Chłopiec posiadający siostrzyczki miał okazję 
obserwować ich odmienne reakcje i po prostu uczył się psychiki kobiecej. Można 
spokojnie stwierdzić, że rodzina wielodzietna dawała niejako podstawy wiedzy 
psychologicznej. Jedynakom tego brakuje, odmienność uwarunkowana różnicą płci 

                                                
1 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio II, 8.  
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jest stała i należy do tych cech, których nie można zmienić, trzeba je poznać  
i zaakceptować.  

 
3) Metanoia  
Oprócz różnicy płci zachodzą oczywiście różnice charakteru - i tu pojawia się 

zadanie każdego człowieka wobec siebie samego: człowiek ma dążyć do pełni 
człowieczeństwa, po prostu do świętości. Ma oceniać siebie samego, korygować swe 
zachowanie, ma się zmieniać wciąż na lepsze.  

Przeciw temu zadaniu stoją tezy niektórych psychologów. Istnieją poradnie 
psychologiczne, gdzie człowiek szukający pomocy zostaje niejako zwolniony z wysiłku, 
gdyż dowiaduje się, że jego reakcje są uzależnione od „zranienia jakie przeżył  
w dzieciństwie” - i winę za to nieudane dzieciństwo ponoszą oczywiście inni ludzie,  
a on jest, jaki jest, i ma się z tym pogodzić. Dzieciństwo, młodość, mają oczywiście 
wpływ na życie ludzkie i ukształtowanie jednostki, ale człowiek obdarzony rozumem  
i wolą może wprowadzać do swego zachowania poprawki - nie analizując wciąż tego, 
co było, może zawsze podjąć to, co teraz jest jego zadaniem; ma uświadomić sobie 
fakt, że zawsze jest w stadium rozwoju - persona humana in fieri est - osoba ludzka 
ciągle się staje - pisze Jan Paweł II.  

Do realizacji miłości małżeńskiej przemiana ta, czyli metanoia, jest konieczna 
po to, aby oboje stali się szczęśliwi. Ale problem polega na tym, że zazwyczaj ostrze 
krytyki kierowane jest do tej drugiej osoby.  

Wiele lat temu Jan Paweł II, na spotkaniu z małżeństwami w konflikcie 
powiedział: „Jest jedno wyjście, furtka pokory; niech każde z was uklęknie i powie: 
»moja wina«. Jeśli mówicie: »twoja wina«, nie ma wyjścia”. Przyjęcie tej konieczności 
przemiany jest podstawowym warunkiem, bo trzeba właśnie uwierzyć, że można 
wszystko zmienić, poprawić, zamiast rezygnować z walki o piękną miłość.  

 
4) Potrzeba akceptacji wzajemnej  
Jan Paweł II udzielając młodym wskazówek, jak mają ze sobą obcować, dał 

taka radę, która odnosi się także do małżonków. Powiedział bowiem, że chłopiec  
i dziewczyna - analogicznie: mąż i żona - mają ze sobą obcować na bazie dwóch 
podstawowych odniesień: podziwu i czułości. Miłość wymaga właśnie tego. Nie 
można kochać człowieka, którego się jakoś nie podziwia, i właśnie tego najbardziej 
brak małżonkom. Podziwiali się wzajemnie z różnych powodów przed małżeństwem 
zafascynowani sobą - a teraz, po latach wspólnego życia, ani śladu tego podziwu, i ich 
czułość nie ma się niejako czym żywić. Każdy chce być podziwiany, ale zarazem, aby 
stać się przedmiotem podziwu, musi niejako na ten podziw zasłużyć. To się zresztą 
odnosi do różnych układów międzyludzkich. Każdy potrzebuje takiego nauczyciela czy 
ojca, którego mógłby podziwiać. Nieraz słyszy się takie wypowiedzi - „miałem 
wspaniałego ojca”.  

Ale właśnie to pragnienie bycia podziwianym wymaga wysiłku, bo masz być 
takim, żeby cię mogli podziwiać. O ten wzajemny podziw małżonkowie nie starają się 
wcale, albo starają się za mało. W każdym człowieku jest jakieś dobro. Linia podziału 
między dobrem i złem będzie dopiero wyraźnie ukazana na Sądzie Ostatecznym, a 
póki człowiek żyje, dobro i zło splata się w nim; praca nad sobą polega właśnie na 
tym, żeby zwiększać sumę dobra w sobie. Trzeba też dostrzec dobro, jakie jest w tej 
drugiej osobie. Czasem drobna cecha negatywna zasłania wszystko inne, małżonkowie 
zachowują się wobec siebie jak prokuratorzy, którzy szukają dowodów zła.  
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5) Czułość  
Ten temat jest szczególnie ważny w nauczaniu Jana Pawła II i odnosi się wręcz 

do teologii ciała. Czułość to bezinteresowny gest cielesny w odniesieniu do drugiej 
osoby. Czułość przeciwstawia się podnieceniu, nie jest zaborcza, daje poczucie 
bezpieczeństwa.  

Czułości trzeba się uczyć. Stosunkowo najłatwiej odnaleźć gest czułości  
w stosunku do małych dzieci, dużo trudniej wobec dorosłych. A właśnie czułość jest 
znakiem miłości. Miłość małżeńska, która ma prawo do przeżyć cielesnych, jest 
szczególnie zagrożona brakiem czułości. Bowiem zjednoczenie narządowe, jakim jest 
akt małżeński, bazuje na innych reakcjach i może być w ogóle pozbawione czułości. 
Zwłaszcza, gdy ludzie uważają akt cielesny za znak i dowód miłości, mogą w ogóle nie 
umieć świadczyć sobie bezinteresownej czułości. Serdeczne gesty jak pocałunek, 
pocałunek ręki kochanej kobiety, pogłaskanie, serdeczne słowo, uśmiech nie są wcale 
czynione co dzień. Na opłatkowym spotkaniu małżeńskim w pewnej diecezji,  
w którym brało udział około 80 par, zadałam prowokacyjne pytanie: „który z panów 
całuje żonę na dobranoc w rękę, proszę podnieść rękę”. Nie podniósł nikt… Miłość 
małżeńska pozbawiona czynów miłości karleje i wreszcie znika - a mogłaby z dnia na 
dzień coraz bardziej rosnąć. Niekiedy małżonkowie trwają tak ze sobą, a raczej obok 
siebie, bez uśmiechu, z poczucia obowiązku wobec dzieci. A jak dzieci dorosną, to 
układ bywa zerwany; kobieta odwraca się całkowicie w stronę dzieci, potem wnuków. 
On do swojej pracy, komputera i internetu. A ze sobą nie mają nic wspólnego.  

 
6) Co może łączyć?  
A przecież powinno ich łączyć wszystko. Pracują oddzielnie, zainteresowania 

mają różne, mają do siebie o wszystko pretensję. Gdzie tu odnaleźć miłość?  
Można, można zbudować piękną miłość, ale trzeba szukać pomocy tam, gdzie 

jest źródło siły - w łasce sakramentu małżeństwa. Jest to szczególna łaska, która 
uzdalnia człowieka do noszenia i zrozumienia współmałżonka. Ale ta łaska szczególna 
nie działa automatycznie, tylko dlatego, że ślub odbył się w kościele. Ona działa, gdy 
„serce jest czyste” - po spowiedzi; wtedy staje się „siłą przetwarzającą”.  

Przyglądałam się tylu małżeństwom przez te prawie 60 lat i nie mam żadnej 
wątpliwości, że to jest jeden, a wręcz powiem: jedyny sposób zrealizowania szczęścia 
i świętości małżeństwa to oparcie go o łaskę Bożą.  

Gdy razem się modlą, razem przystępują do komunii św., znajdują sposób 
okazania sobie miłości. Nieraz im przypominam, że miłość przysięgali sobie, a nie 
dzieciom. Dziećmi oczywiście trzeba się zająć, ale celem małżeństwa jest realizacja 
świętości małżonków. A gdy oni tak się kochają, mogą być o dzieci spokojni, bo dzieci 
nauczą się od nich kochać. Ale to nie jest, jak oni mówią, los, to jest zadanie. Miłość 
małżeńska jest zadaniem całego życia. Zawsze wymaga troski, trudu, i zawsze może 
rosnąć, nie ma końca.  

Jan Paweł II napisał w swym „Liście do rodzin”(Rozdz. 13): Rodzina 
współczesna - tak jak zawsze - poszukuje „pięknej miłości”. Miłość, która nie jest 
„piękna”, która jest tylko zaspokajaniem pożądliwości, która jest tylko wzajemnym 
„używaniem” siebie przez mężczyznę i kobietę, czyni człowieka niewolnikiem własnej 
słabości.  
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Miłość jako psychologiczna podstawa  
wspólnoty małżeńskiej 

 

Małżeństwo jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk, m.in.: psychologii, 
socjologii, teologii, filozofii, prawa. Jednak naukowcy niezależnie od dziedziny nauki 
są zgodni, że wzajemna miłość pełni kluczową rolę w kształtowaniu wzajemnych 
relacji w małżeństwie.  

Zawarcie związku małżeńskiego z mocy prawa daje początek nie tylko 
małżeństwu, ale także rodzinie. Zatem małżonkowie mają określone prawa  
i obowiązki wobec siebie i wobec rodziny. Należą do nich: obowiązek wspólnego 
pożycia, obowiązek wzajemnej wierności, obowiązek wzajemnej pomocy, obowiązek 
współdziałania dla dobra rodziny, a przede wszystkim zaspokajanie potrzeb 
wszystkich członków rodziny, obowiązek wspólnego rozstrzygania o istotnych 
sprawach rodziny1. 

Coraz mocniej podkreśla się jednak zmiany zachodzące w podejściu do 
małżeństwa. Miarę tych przemian trafnie oddaje stwierdzenie Rostowskiego, że 
małżeństwo „wczoraj było społecznym ustaleniem, dziś jest zaangażowaniem we 
dwoje, czyli zaangażowaniem interpersonalnym”2. Zarówno z wielu badań, jak  
i potocznych obserwacji i doświadczeń wynika, że niezmiennie podstawą powodzenia 
związku małżeńskiego jest wzajemna miłość3. 

Małżeństwo jest dynamiczną wspólnotą kobiety i mężczyzny, w której - dzięki 
współdziałaniu - rozwija się i pogłębia miłość, a wspólne realizowanie wytyczonych 
celów i afirmowanie określonych wartości prowadzi do wypełniania zadań 
małżeńskich i rodzicielskich4.  

 

                                                
1 Miłość ludzka. Słownik Małżeństwa i Rodziny. Ks. bp M. Ozorowski (red.). Wydawnictwo Akademii 
Teologii Katolickiej. Warszawa-Łomianki 1999, s. 258n. 
2 J. Rostowski, Zarys psychologii małżeństwa. Psychologiczne uwarunkowania dobranego związku 
małżeńskiego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1987, s. 6. 
3 Wzrost publikacji naukowych na przełomie ostatnich lat jednoznacznie wskazuje na kluczową rolę 
i coraz większe docenianie znaczenia miłości i jej wpływu na funkcjonowanie związku małżeńskiego.  
Por. np. T.A. Beck, Miłość nie wystarczy: jak rozwiązywać nieporozumienia i konflikty małżeńskie. 
Wydawnictwo Media Rodzina of Poznań. Poznań 1996; M. Braun-Gałkowska. Miłość aktywna. 
Instytut Wydawniczy PAX. Warszawa 1980; L. Cameron-Bandler, Ku harmonii w miłości. GWP. 
Gdańsk 1993; J.C. Dobson, Miłość potrzebuje stanowczości. Wydawnictwo Vacatio. Warszawa 2005; 
W. Fijałkowski, Miłość w spotkaniu płci. Instytut Wydawniczy Pax. Warszawa 1984; E. Fromm,  
O sztuce miłości. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza. Warszawa 1997; I. Janicka,  
L. Niebrzydowski, Psychologia małżeństwa. Zafascynowanie partnerem, otwartość, empatia, miłość, 
seks. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 1994; R. May, Miłość i wola. Wydawnictwo Rebis. 
Poznań 1998; M. Ryś, Kształtowanie postaw miłości w różnych systemach rodzinnych. Laski, 2003, 
nr 6, s. 47-57; K. Wiśniewska-Roszkowska, Sztuka małżeńskiego szczęścia. Instytut Wydawniczy 
Związków Zawodowych. Warszawa 1989; B. Wojciszke, Psychologia miłości. GWP. Gdańsk 1998;  
B. Wojciszke, Psychologia miłości: intymność, namiętność, zaangażowanie. Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne Marabut. Gdańsk 1993. 
4 M. Ryś, Psychologia małżeństwa w zarysie. CMPPP. Warszawa 1999, s. 5. 
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1. Próby zdefiniowania pojęcia miłość 
 
Podkreślając znaczenie miłości w małżeństwie zwraca się jednakże uwagę na 

to, że samo pojęcie miłości jest złożone, wielorakie i różnorodne. W literaturze,  
w sztuce, w romantycznym ujmowaniu miłości najczęściej podkreśla się jej aspekt 
uczuciowy. Jest on bardzo ważny, ale nie jedyny. Miłość w relacjach z drugą osobą 
jest nie tylko uczuciem, ale czymś o wiele bogatszym, głębszym i bardziej złożonym. 
Coraz częściej podkreśla się fakt, że miłość jest także relacją, ale i postawą, a każda 
postawa zawiera trzy elementy: poznawczy (wiedza o kimś), emocjonalny 
(nastawienie uczuciowe) oraz behawioralny (działaniowy – dyspozycja do 
określonego działania). 

Miłość jest aktywnym, pozytywnym ustosunkowaniem się do drugiej osoby. 
Jest pragnieniem afirmacji istnienia kochanej osoby i jej rozwoju. Posiada ona naturę 
duchową, ponieważ wnika do wnętrza człowieka i pozwala dostrzec jego bogactwo  
i piękno.  

Specyfiką miłości jest dynamika i rozwój. Relacja miłości jest procesem 
przebiegającym w określonych etapach.  

Najczęściej wymienia się: 
1) Odkrycie wartości drugiej osoby, które zaczyna się od fascynacji, często ze względu 

na atuty zewnętrznego wyglądu, ale także piękna moralnego lub jakiegoś dobra 
tkwiącego w drugim człowieku, ze względu na jego cechy charakteru, osobowości, 
intelektu. 

2) Miłość upodobania - poznane cechy i odkryte wartości drugiej osoby prowadzą do 
zachwytu. Etapowi temu zwykle towarzyszą romantyczne uczucia, 
charakterystyczne dla zakochania. Zakochanie nie jest miłością, lecz impulsem do 
wyjścia poza siebie i może w przyszłości przemienić się w prawdziwą miłość. 

3) Miłość pożądania – polega na pragnieniu jak najczęstszych kontaktów  
z ukochaną osobą i zjednoczenia się z nią. 

4) Miłość życzliwości i troski – ma miejsce wtedy, kiedy romantyczne marzenia i 
pragnienia bliskości zostają przetworzone w stałą relację z osobą kochaną. 
Objawia się to podjęciem decyzji o zawarciu małżeństwa, chęcią opiekowania się  
i troszczenia przez całe życie o tę osobę, a także stworzenia warunków do pełnego 
rozwoju związku5. 

Podkreśla się także, że w miłości kobiety i mężczyzny zawarte są trzy jej 
elementy, które występują w różnym nasileniu w różnych okresach związku. Są to: 
seks, eros i caritas.  

Seks jest miłością zmysłową, którą wyraża potrzeba fizycznego zbliżenia, 
posiadania partnera i oddania fizycznego. Eros jest rodzajem głębokiej miłości 
uczuciowej skierowanej na przeżywanie obrazu całego człowieka. Źródłem takiej 
miłości jest wrażliwość na wartość osoby kochanej; na kobiecość kojarzącą się  
z wdziękiem i męskość wyrażającą się siłą i dającą poczucie bezpieczeństwa. Eros to 
pragnienie bycia razem, poczucia bliskości ukochanego człowieka i zapatrzenia  
w niego. Dla miłości erotycznej charakterystyczne jest to, że wiąże ludzi ze sobą, ale 
pozostaje jedynie na płaszczyźnie zainteresowania drugą osobą głównie ze względu na 
samego siebie, na własne zadowolenie, czy radość odczuwaną pod jej wpływem. 
Caritas jest miłością osobową charakteryzującą się całkowitym oddaniem osobie 
kochanej, rezygnacją z dominacji własnych praw, uznającą i szanującą 
                                                
5 Miłość ludzka. Słownik, dz. cyt., s. 258n. 
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niepowtarzalną indywidualność i odrębną tożsamość drugiej osoby. Miłość osobowa 
jest pozbawiona egoizmu poprzez całkowite zwrócenie się ku drugiej osobie, 
pragnienie dla niej dobra i dążenie do pełni jej rozwoju. Można stwierdzić, że dopiero 
miłość osobowa zasługuje na miano „miłości”. Wybiera ona drugą osobę dla niej 
samej, aby dać jej wszystko i zrobić dla niej wszystko. Relacja taka zakłada więc akt 
woli i akt działania skierowany nie na siebie samego, lecz ku obiektowi. Miłość 
osobowa nie jest również pozbawiona zmysłowości i uczuciowości. Stwarza im 
odpowiedni klimat, w którym mogą one jeszcze pełniej niż w miłości zmysłowej  
i uczuciowej wyrażać swoje bogactwo w relacji między kobietą a mężczyzną6. 

Nie można małżeństwa i rodziny budować na samych uczuciach, konieczna jest 
dobra wola kierowana rozumem i prawem moralnym7. Miłość erotyczna ulega 
nieuchronnym zmianom, bowiem opiera się ona na uczuciach, a one ze swej natury są 
zmienne i nietrwałe. Kierunek tych zmian w dużej mierze zależy od partnerów, ich 
cech, działań i poglądów, ale również samej natury miłości. Nie jest łatwo podtrzymać 
szczęście w małżeństwie o długim stażu, gdy uczucia przemijają. Ważna jest tu 
czujność partnerów i umiejętność świadomego działania, by uczucia podtrzymywać 
lub na nowo rozniecić8.  

Miłość małżeńska niewątpliwie łączy się z aktem decyzyjnym, aczkolwiek tylko 
współwystępowanie uczuciowej miłości ze świadomym zaangażowaniem na rzecz 
trwałości związku daje szansę na małżeńskie szczęście.  

Trzeba tu podkreślić wagę ślubu, który powinien być wyrazem dojrzałej decyzji 
powiązanej z podjęciem odpowiedzialności i wyrzeknięciem się innych związków  
w przyszłości.  

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, którzy zobowiązali się do 
tworzenia wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej jest związkiem z założenia trwałym przez 
całe życie i dlatego wymaga dochowanie wierności małżonków. Zachowanie wierności 
małżeńskiej warunkuje prawdziwą miłość, która nie dopuszcza do zerwania związku9. 

Wierność małżonków sprzyja pogłębieniu ich związku, prawidłowemu 
funkcjonowaniu wszystkich członków rodziny, a także służy zaspokojeniu ważnych 
dla człowieka potrzeb - bezpieczeństwa, miłości, czułości i opiekuńczości, szacunku, 
uznania ze strony najbliższego otoczenia, potrzebę podziwiania innych, 
samorealizacji, bliskości, więzi, afirmacji, twórczości, a także dążenia do rozwoju 
pełnej osobowości10.  

 
2. Czynniki wpływające na kształtowanie się postawy miłości 
 
Aspekt czynnego angażowania się małżonków w budowanie jedności 

niewątpliwie przyczynia się do rozwoju ich dojrzałości osobowej oraz trwałej relacji 
między nimi, opartej na wzajemnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa11. 

W literaturze naukowej można spotkać wiele różnych kryteriów, poprzez które 
analizowane są uwarunkowania rozwoju postawy miłości w małżeństwie. Mają one 
też wiele elementów wspólnych, nie można bowiem poruszać kwestii rozwoju postaw 
miłości w małżeństwie bez uwzględnienia tak podstawowych czynników, jak 

                                                
6 M. Ryś, Psychologia małżeństwa. dz. cyt., s. 65-66. 
7 K. Wiśniewska-Roszkowska, Sztuka małżeńskiego szczęścia. Instytut Wydawniczy Związków 
Zawodowych. Warszawa 1989, s. 41. 
8 Tamże, por. także: B. Wojciszke, Psychologia miłości. dz. cyt. 
9 Miłość ludzka. Słownik. dz. cyt., s. 258n. 
10 M. Ryś, Psychologia małżeństwa. dz. cyt., s.87 
11 A. Wielowieyski, Przed nami małżeństwo. Wydawnictwo Znak. Kraków 1988. 
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dojrzałość do małżeństwa, wzajemne relacje, więź czy współżycie seksualne 
małżonków.  

 
2.1. Wzory zaczerpnięte z rodziny pochodzenia 
Roli rodziny macierzystej dla rozwoju osobowości człowieka nie można 

przecenić. Relacje rodzinne nie pozostają bez wpływu na wybór partnera  
i funkcjonowanie w małżeństwie i własnej rodzinie. Matka i ojciec stanowią model 
mężczyzny i kobiety. Obraz wzajemnych relacji z przyszłym partnerem tworzony jest 
na podobieństwo stosunków między rodzicami (zjawisko modelowania)12. 

Małżeństwo jest podsystemem rodziny złożonym z dorosłych osób 
wywodzących się z dwóch różnych rodzin generacyjnych, które związały się (w ich 
zamyśle na stałe), aby wspólnie mieszkać i żyć13. Prawidłowe wyobrażenia o tym, jak 
powinno funkcjonować małżeństwo i jakie role powinni w nim spełniać partnerzy, 
ukształtowane w oparciu o wzór rodziny macierzystej, mają istotny wpływ na 
powodzenie małżeństwa14. Brak atmosfery miłości w rodzinie niejednokrotnie 
uniemożliwia dzieciom stworzenie w przyszłości udanych małżeństw15.  

Istotne jest tu podkreślenie, że w związek małżeński wstępują dwie osoby, 
które wyniosły odmienne doświadczenia z dwóch różnych domów rodzinnych. Każda 
rodzina charakteryzuje się niepowtarzalnym klimatem, warunkami, rolami, jakie 
spełniają jej poszczególni członkowie. Każde z małżonków wynosi z rodziny 
macierzystej inne wzory, inaczej kształtowały się ich osobowości, a wstępując  
w związek małżeński, stają przed trudnym zadaniem zharmonizowania tych dwu 
rzeczywistości. Dlatego niezwykle ważne jest, aby partnerzy uświadomili sobie 
posiadane wzory i uzgodnili wizję ich wspólnego życia. Wymaga to od nich 
współdziałania i porozumienia16. 

 
2.2. Dojrzałość osobowa do zawarcia małżeństwa 
Zawarcie małżeństwa i dalsze funkcjonowanie w nim wymaga określonego 

poziomu dojrzałości. Do dojrzałego przeżywania relacji małżeńskiej potrzebna jest 
dobra znajomość siebie i drugiego. Osoby wstępujące w związek małżeński powinny 
poznać wzajemnie swoje potrzeby, pragnienia i oczekiwania w poszczególnych 
płaszczyznach: duchowej, emocjonalnej i fizycznej17. 

Analizując dojrzałość do zawarcia małżeństwa już od wielu lat wyróżnia się trzy 
elementy: dojrzałość fizyczną, psychiczną i socjalną. Dojrzałość fizyczna zależy od 
tego, czy człowiek osiągnął odpowiedni stopień rozwoju biologicznego umożliwiający 
współżycie seksualne i osiągnięcie zadowolenia z tego współżycia oraz prokreację, 
która powinna prowadzić do dojrzałego ojcostwa lub macierzyństwa. Na dojrzałość 
psychiczną składa się stopień rozwoju umysłowego, uczuciowego i społecznego. 
Osiągnięcie dojrzałości psychicznej jest szczególnie istotne dla stworzenia udanego 
związku małżeńskiego, ponieważ świadczy ona o przygotowaniu do pełnienia ról 

                                                
12 M. Ryś, Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania Dorosłych Dzieci 
Alkoholików. PWN. Warszawa 2007; Z. Celmer, Człowiek na całe życie. Instytut Wydawniczy 
Związków Zawodowych. Warszawa 1985:. 
13 M. Plopa, Więzi w małżeństwie i rodzinie. Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2005, s. 51. 
14 M. Braun-Gałkowska, Miłość aktywna dz. cyt. 
15 Por. np. M. Ryś, Gdy alkohol staje się głową rodziny. MCPS. Warszawa 2009. 
16 M. Ryś, Psychologia małżeństwa. dz. cyt. 
17 J. Augustyn, Integracja seksualna. Wydawnictwo M. Kraków 1993. 
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małżeńskich i rodzicielskich oraz o zdolności do podejmowania odpowiedzialności za 
siebie i innych18. 

Najważniejszą cechą dojrzałości umysłowej jest realistyczny sposób myślenia, 
który pozwala na dostrzeganie złożoności zjawisk, przewidywanie trudności  
i pozytywne rozwiązanie problemów. Tylko dzięki takiemu sposobowi myślenia, 
małżonek jest w stanie trafnie ocenić siebie, swego partnera czy sytuacje życiowe. 
Bardzo istotna jest też umiejętność wyciągania wniosków z sytuacji, w których 
człowiek uczestniczył, i przenoszenia tych doświadczeń na przyszłość19. M. Ziemska 
wyróżnia dwa typy myślenia utrudniającego stworzenie prawidłowo funkcjonującego 
związku małżeńskiego. Są to: myślenie życzeniowe, w którym widzi się rzeczywistość 
nie taką, jaka jest, ale taką, jakiej się pragnie, oraz myślenie pryncypialne 
charakteryzujące się sztywnością, brakiem jakiegokolwiek odstępstwa od uznawanych 
zasad. W obu przypadkach małżonkowie, chcąc stworzyć szczęśliwy związek, powinni 
włożyć wiele wysiłku w zmianę sposobu myślenia i samokontrolę20. 

Dojrzałość uczuciowa jest najważniejszym wśród elementów dojrzałości 
psychicznej, a związana jest ona z rozwojem uczuć wyższych, dzięki którym człowiek 
może nawiązać trwałe i pozytywne relacje z innymi osobami. Charakteryzuje się ona 
odpowiednim stopniem zrównoważenia emocjonalnego, odpornością psychiczną oraz 
umiejętnością znoszenia trudnych sytuacji. Człowiek dojrzały emocjonalnie jest 
zdolny do nawiązywania głębokich i trwałych relacji21. Z dojrzałością uczuciową wiąże 
się osiągnięcie właściwego poziomu zdolności do miłości, która powinna łączyć dwoje 
ludzi wstępujących w związek małżeński. Choć miłość jest głównym deklarowanym 
motywem zawierania małżeństw, to nie zawsze jest to miłość dojrzała 
charakteryzująca się tym, że dawanie sprawia człowiekowi więcej przyjemności niż 
branie22.  

Ważnym warunkiem dojrzałości psychicznej jest dojrzałość społeczna, o której 
świadczy wewnętrzne otwarcie się na potrzeby innych. Małżonkowie powinni czerpać 
radość z dzielenia się i obdarowywania drugiej osoby, dążyć do tego, aby mniej 
wymagać od innych, a więcej z siebie dawać. Ważna jest też twórcza współpraca, czyli 
wspólne zaangażowanie w urzeczywistnienie jakiegoś celu, co pozwala partnerom 
wejść głębiej w życie społeczne i osiągnąć wyższy stopień dojrzałości społecznej. 
Rozwój uczuć społecznych dokonuje się przez całe życie, a prawidłowo funkcjonujące 
małżeństwo temu sprzyja23. 

Dojrzałość socjalna związana jest warunkami materialnymi młodego 
małżeństwa, usamodzielnieniem się i niezależnością od rodzin macierzystych. 
Sprowadza się to do posiadania pracy, która pozwoli na utrzymanie rodziny. Dobre 
warunki ekonomiczne nie wystarczą, konieczna jest gotowość do odpowiedzialnego 
pełnienia ról małżeńskich, a później rodzicielskich24. 

W dojrzałości do małżeństwa ogromną rolę odgrywa motywacja do zawarcia 
związku. Z punktu widzenia późniejszego zadowolenia ze wspólnego życia, motywy 
dzielą się na dojrzałe i niedojrzałe. Z doświadczeń specjalistów wynika, że częściej 
młodzi ludzie kierują się potrzebą kochania i bycia kochanym, osiągnięcia stabilizacji, 
chęcią wspólnego realizowania celów życiowych i pragnieniem dania życia nowemu 

                                                
18 M. Ziemska, Rodzina a osobowość. Wiedza Powszechna. Warszawa 1975, s. 58-63; M. Braun-
Gałkowska, Miłość aktywna dz. cyt., s. 22n; M. Ryś, Psychologia małżeństwa. dz. cyt., s. 37n. 
19 M. Ryś, Psychologia małżeństwa. dz. cyt., s. 37. 
20 M. Ziemska, Rodzina a osobowość. dz. cyt. 
21 M. Ryś, Psychologia małżeństwa. dz. cyt. 
22 M. Braun-Gałkowska, Miłość aktywna. dz. cyt., s. 22. 
23 M. Ziemska, Rodzina a osobowość. dz. cyt. 
24 Tamże. 
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człowiekowi, aniżeli lękiem przed samotnością, opinią osób znaczących, czyli 
przyczynami pozaemocjonalnymi. Często dojrzałe motywy przeplatają się  
z niedojrzałymi. Młodzi ludzie są przekonani o swoim uczuciu, wydaje im się, że 
podejmują samodzielną, odpowiedzialną decyzję, a nie są świadomi nacisków 
zewnętrznych, chaosu we własnych przeżyciach. Nawet dojrzała motywacja do 
wstąpienia w związek małżeński, nie zapewnia szczęśliwego pożycia. Konieczne jest 
wspólne ustalenie fundamentów przyszłego małżeństwa i ciągłe starania  
o podtrzymanie pozytywnych relacji25.  

 
2.3. Miłość a bliskość i więź 
Od momentu zawarcia małżeństwa partnerzy tworzą wspólnotę, nową jakość – 

diadę małżeńską26. Przy takim rozumieniu każdy z małżonków zostaje wzbogacony  
o wartość drugiej osoby, która odtąd ma być przyjacielem, pomocnikiem, 
wspólnikiem i podporą. Razem mają realizować cel, którym jest pomyślny rozwój ich 
jedności małżeńskiej i wspólnoty rodzinnej27.  

Podstawą całościowego zaangażowania się człowieka w stworzenie dojrzałej 
więzi małżeńskiej jest miłość altruistyczna oparta o wzajemną akceptację, uznanie, 
zrozumienie i porozumienie, pragnienie dawania dobra oraz wsparcie w realizacji 
dążeń i pragnień. Miłość w tym ujęciu staje się odpowiedzialna za kształt i jakość 
wzajemnych relacji oraz za wspólną przyszłość28. W miarę trwania związku stopniowo 
przekształca się w kierunku zadowalających interakcji, wzrastającego zaufania  
i poczucia bezpieczeństwa29. Tworzenie wspólnoty małżeńskiej wymaga świadomego 
zaangażowania obydwojga partnerów. Brak tej aktywności prowadzi do zaniedbania 
miłości i przerwania małżeńskiej więzi30.  

R.J. Sternberg, analizując miłość z punktu widzenia psychologii, oprócz 
zaangażowania wymienia jeszcze dwa inne makroskładniki miłości – intymność  
i namiętność. Intymność wyraża pozytywne uczucia i towarzyszące im zachowania 
związane z ujawnianiem siebie, zaufaniem, bliskością i wzajemną zależnością 
partnerów. Na tak rozumianą intymność składają się: dbanie o dobro partnera; 
szacunek dla niego; przekonanie, że można na niego liczyć; wzajemne zrozumienie; 
wymiana intymnych informacji; dawanie emocjonalnego wsparcia31. 

Namiętność zaś jest związana z pobudzeniem fizjologicznym, poszukiwaniem 
fizycznej bliskości, zawiera w sobie silne uczucia pozytywne (radość, zachwyt) oraz 
negatywne (zazdrość, niepokój). Może szybko osiągnąć najwyższy poziom spośród 
innych składników, ale on bardzo szybko opada, kiedy brak zachowań 
intensyfikujących tego typu przeżycia32. 

Natomiast poziom zaangażowania zwiększa się wraz z czasem trwania relacji, 
może się utrzymywać na stałym, dość wysokim poziomie nawet wówczas, gdy 
namiętność już wygaśnie, a intymność spada. Małżeństwo może pozostać więc 

                                                
25 Z. Celmer, Człowiek na całe życie. dz. cyt. 
26 M. Braun-Gałkowska, Miłość aktywna. dz. cyt., s. 109. 
27 K. Wiśniewska-Roszkowska, Sztuka małżeńskiego szczęścia. dz. cyt., s. 79.  
28 W. Półtawska, Przygotowanie do małżeństwa. (W:) Miłość, małżeństwo, rodzina. F. Adamski 
(red.). Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Kraków 1985, s. 21-71. 
29 J. Rostowski, Zarys psychologii małżeństwa. dz. cyt. 
30 A. Wielowieyski, Przed nami małżeństwo. dz. cyt. 
31 R.J. Sternberg, S. Grajek, The Nature of Love. Journal of Personality and Social Psychology. 1984 
no 47, 312-329. 
32 P. Shaver, J. Schwartz, D. Kirson, C. O’Connor, Emotion knowledge: Further Exploration of  
a Prototype Approach. Journal of Personality and Social Psychology, 1987 no 52, 1061-1086. 
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satysfakcjonujące i trwałe, kiedy partnerzy są zaangażowani w związek oraz dbają o 
zachowanie wysokiego poziomu intymności33. 

 
2.4. Miłość a współżycie seksualne 
Współżycia seksualnego nie można rozpatrywać w oderwaniu od uczuć 

dominujących w danym związku, seksualność człowieka jest bowiem ściśle związana  
z emocjonalnością, a seks jest wyrazem więzi łączącej dwoje kochających się ludzi34. 
Współżycie płciowe to dziedzina bardzo delikatna i indywidualna dla każdego 
związku. Może powodować zbliżanie się małżonków do siebie i wzmacniać wzajemne 
więzi, ale też może wywoływać trudności i konflikty spowodowane brakiem harmonii 
w pożyciu seksualnym35. Współżycie seksualne pozwala partnerom odczuć więź, 
jedność i zgodę, niesie ze sobą poczucie bezpieczeństwa i zaufania wynikające  
z trwałości związku, a także poczucie własnej wartości36. Udane życie seksualne 
sprzyja harmonii psychicznej, pogodzie ducha, życzliwości w kontaktach 
międzyludzkich. Życie seksualne jest też bardzo czułe na zmiany zachodzące w więzi  
i relacjach partnerskich małżonków37. 

Współżycie seksualne jest bardzo skomplikowaną sferą całokształtu 
funkcjonowania pary małżeńskiej o bardzo istotnym znaczeniu dla szczęścia 
małżeńskiego, jak również dla zadowolenia każdego ze współmałżonków jako 
partnerów pozostających w tym związku. Bardzo ściśle wiąże się jednak z innymi 
wyznacznikami szczęścia w małżeństwie. Partnerzy potrafią przezwyciężyć trudności 
w sferze seksualnej dzięki prawidłowemu funkcjonowaniu w innych sferach38. 

Fakt, że miłość małżeńska wiąże się z poszukiwaniem wzajemnego 
porozumienia, zaufania, rzetelnego zrozumienia i pragnieniem współżycia 
seksualnego, zasadniczo odróżnia ją od miłości romantycznej. Proces stopniowego 
przechodzenia z postawy biorcy do postawy dawcy, jaki ma miejsce w młodym 
małżeństwie, wymaga od partnerów współpracy, ofiarności, świadomego starania się 
o pogłębienie i rozwijanie wzajemnych relacji, jak również akceptacji małżonka mimo 
jego wad39. Zdecydowana większość „młodych dorosłych” ma świadomość takich 
zmian w ich miłości40. 

Współżycie seksualne w małżeństwie może być przeżywane na różnym 
poziomie. Na najniższym - dominuje potrzeba rozładowania napięcia seksualnego, 
doświadczania intensywnych doznań zmysłowych. Podstawową rolę odgrywa tutaj 
zaspokojenie swoich własnych potrzeb, szczególnie potrzeby rozładowania napięcia 
seksualnego. Na wyższym poziomie we współżyciu małżeńskim ważne staje się także 
pragnienie zaspokojenia potrzeb psychicznych - bezpieczeństwa, samorealizacji, 
więzi, afirmacji swej męskości, czy kobiecości. Na najwyższym poziomie, afirmującym 
godność osobową małżonków, służącym budowaniu jedności, najważniejsza staje się 

                                                
33 Por. np. B. Wojciszke, Psychologia miłości. Intymność, namiętność, zaangażowanie. Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2003; M. Matuszewska, Więź emocjonalna w małżeństwach 
młodych dorosłych. Miłość – stan czy proces?. Człowiek i Społeczeństwo. 1995 nr 12, s. 41-50; M. Ryś, 
Psychologia małżeństwa. dz. cyt. 
34 J. Augustyn, Integracja seksualna. Wydawnictwo M. Kraków 1993; K. Meissner, B. Suszka,  
O małżeństwie. Oficyna Współczesna. Poznań 2001. 
35 K. Meissner, B. Suszka, O małżeństwie. dz. cyt. 
36 W. Bołoz, Życie w ludzkich rękach. Wydawnictwo ATK. Warszawa 1997. 
37 A. Winiarczyk, A. Stępniak-Łuczywek, Znaczenie pożycia seksualnego dla powodzenia 
małżeństwa. Problemy Rodziny. 1998, nr 2, s. 29-38. 
38 J. Rostowski, Zarys psychologii małżeństwa. dz. cyt. 
39 M. Ryś, Psychologia małżeństwa. dz. cyt. 
40 M. Matuszewska, Więź emocjonalna w małżeństwach młodych dorosłych. Miłość – stan czy 
proces?. Człowiek i Społeczeństwo. 1995 nr 12, s. 41-50. 
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potrzeba uszczęśliwiania drugiego człowieka, obdarowywania współmałżonka, 
fascynacja nim. Współżycie na tym poziomie wyzwala altruizm, twórczość, płodność. 
Tylko na tym poziomie przeżywania aktu małżeńskiego zjednoczenie cielesne staje się 
afirmacją osoby, służy budowaniu jedności małżeńskiej i pogłębianiu wzajemnej 
miłości41.  

Dojrzała osobowość łączy w sobie potrzeby seksualne, miłości, więzi  
i tworzenia wspólnoty. Wymaga wiedzy o odmienności psychofizycznej partnera, 
umiejętności komunikacji o doznaniach, przeżyciach i oczekiwaniach w nieco innym 
wymiarze. U podstaw tak rozumianego pożycia leży przekraczanie warstwy 
popędowej człowieka w celu realizowania wyższych wartości, stanowiących źródło 
wzajemnej miłości, oparcia, bezpieczeństwa i poszanowania godności42. 

W ujęciu personalistyczno-chrześcijańskim akt małżeński posiada głęboką, 
wewnętrzną celowość. Jest on najbardziej intymnym zjednoczeniem w życiu 
małżonków, do którego nabyli oni prawo mocą sakramentu małżeństwa. Akt 
małżeński powinien wyrażać i umacniać jedność małżonków, ożywiać i pogłębiać ich 
wzajemną miłość, a także ich otwartość na dar przekazywania życia43. Przez akt 
małżeński, będący najściślejszym zespoleniem osób i działań, małżonkowie 
„doświadczają sensu swej jedności i osiągają ją w coraz pełniejszej mierze”44. Akt 
małżeński tylko wtedy odpowiada prawdziwej godności osoby, gdy nie wykorzystuje 
osoby jako środka „użycia”, ale jest darem małżonków, służącym pogłębianiu 
wzajemnej miłości, która jest także otwarta na nowe życie. 

Współżycie płciowe mężczyzny i kobiety w małżeństwie wtedy tylko posiada 
pełną wartość zjednoczenia osobowego, kiedy zawiera się w nim świadoma akceptacja 
możliwości rodzicielstwa. Mężczyzna i kobieta we współżyciu małżeńskim nie 
pozostają tylko i wyłącznie we wzajemnej relacji do siebie, ale pozostają także  
w relacji do nowej osoby, która właśnie dzięki ich zjednoczeniu może być stworzona45. 

Akt małżonków chrześcijańskich musi być spełniany w sposób odpowiadający 
prawdziwej godności ludzkiej. Musi więc on wypływać ze wzajemnej, wiernej miłości. 
Akt małżeński musi być darem, który jest wolny, bezinteresowny i nieodwołalny, 
darem, dzięki któremu mężczyzna i kobieta osiągają fundamentalną jedność. Celem 
tego daru jest nie tylko zrodzenie dzieci, lecz również wzajemna komunia miłości  
i życia. Dzięki temu darowi mężczyzna i kobieta osiągają fundamentalną jedność. 
„Moment zjednoczenia małżeńskiego jest najbardziej szczególnym doświadczeniem 
tego daru. Mężczyzna i kobieta w całej «prawdzie» swej męskości i kobiecości, stają 
się w tym momencie wzajemnym darem dla siebie. Całe życie w małżeństwie jest 
darem, ale odnosi się w sposób szczególny do tego właśnie momentu, kiedy 
małżonkowie, oddając się sobie wzajemnie w miłości, urzeczywistniają to spotkanie, 
które czyni z nich dwojga «jedno ciało»„46. 

Tylko miłość, która angażuje całego człowieka - jego ciało, psychikę i duszę jest 
miłością prawdziwie ludzką. Jest ona tak głębokim zaangażowaniem w świat drugiej 
osoby, tak bardzo integruje świat kobiety i mężczyzny, że staje się wyłączna. 

                                                
41 Tak ten problem ujmuje w swoim artykule Z. Lew-Starowicz. Artykuł ten napisał w czasach kiedy 
jeszcze aktywnie współpracował z duszpasterstwami akademickimi. Z. Lew-Starowicz, Współżycie 
seksualne jako wyraz miłości. (W:) M. Grzywak-Kaczyńska (red.). Erotyka w aspekcie zdrowia 
psychicznego. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. 
42 M. Ryś, Psychologia małżeństwa. dz. cyt. 
43 por. HV, 11. 
44 KDK, 48. 
45 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność. Lublin 1986, s. 203-205. 
46 LdR, 12. 
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Wyłączność leży u podstaw wierności w miłości. Miłość ludzka wierna i wyłączna staje 
się otwarta na nowe życie, na przekazywanie owocu miłości. 

 
2.4. Miłość a szczęście 
Ujęcie miłości jako postawy otwiera możliwości traktowania jej w kategoriach 

nieprzemijającego szczęścia, a nie czasowej przyjemności. W tak rozumianej postawie 
miłości ujmowanej od strony psychologicznej podkreśla się: mądrość i wiedzę, 
odwagę czyli określoną dzielność moralną, wytrwałość w realizacji celów, uczciwość  
i autentyczność; sprawiedliwość, obowiązkowość, lojalność, wstrzemięźliwość, 
samokontrolę, roztropność i skromność oraz duchowość i transcendencję – zdolność 
doceniania piękna i doskonałości, odczuwanie wdzięczności, nadzieję i optymizm, 
wielkoduszność i miłosierdzie47. 

Prawdziwe, autentycznie szczęśliwe życie to życie w miłości i dla miłości, dla tej 
miłości, która jest najgłębszą postawą, ale i też najważniejszym zadaniem budowania 
relacji miłości – w najbardziej intymnej wspólnocie małżeńskiej, ale także we 
wspólnocie miłości – w rodzinie, jak również szerzej – dzięki tej sile, którą daje 
rodzina – w narodzie, w społeczeństwie, w świecie. 

 
*** 
 
Szeroko rozumiana postawa miłości w stosunku do innych ludzi, jak każda 

postawa zakłada poznanie, umiłowanie i działanie w kierunku przedmiotu miłości. 
Warto tu przytoczyć powiedzenie Leonarda da Vinci „Człowiek kocha taką miłością, 
na jaką go stać.” A więc rodzaj postawy miłości wynika z głębi osobowej człowieka.  

Postawa miłości w stosunku do innych jest oparta o życzliwość, dobroć, 
wybaczanie, tolerancję, przezwyciężanie słabości, nadzieję. Jest ona nastawiona na 
tworzenie dobra, na darowanie przewinień innym i sobie, na wyciąganie korzyści z 
każdej, także trudnej, czy przykrej sytuacji. Jej wyrazem jest radość, świeżość przeżyć, 
umiejętność cieszenia się z małych, drobnych spraw. 

Postawa miłości pozwala na nawiązywanie serdecznych relacji z innymi.  
Postawa ta, oparta o poszanowanie godności człowieka, pozwala zawsze oddzielić 
zachowanie ludzkie od samej osoby, a więc umożliwia akceptację człowieka 
niezależnie od jego zachowań. „Poprzez miłość człowiek wychodzi poza siebie, 
identyfikuje się z coraz większą liczbą osób i zespołów ludzkich, a więc coraz więcej i 
głębiej przeżywa. Rozrasta się jego świat i on sam rozwija się duchowo”48. Tak więc w 
ramach szeroko rozumianej postawy miłości człowiek czuje się związany nie tylko z 
najbliższymi osobami, grupami społecznymi, w których działa, ale także jest głęboko 
związany dzięki postawom patriotycznym z narodem oraz - dzięki powszechnie 
odczuwanej życzliwości - z całą ludzkością. 

 
 

 
 

                                                
47 Seligman M., Authentic happiness, 2002, www.authentichappiness.org. 
48 M.Grzywak-Kaczyńska, Psychologia dla każdego. Warszawa 1975 s. 128. 
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Kobieta w macierzyństwie 
 
 
Wstęp 
 
W licznych słownikach, portalach przy haśle macierzyństwo pojawia się od 

razu „świadome macierzyństwo” i historia pracy nad skutecznymi i racjonalnymi 
sposobami sterowania płodnością. 

W nauczaniu Kościoła możemy usłyszeć, ze podstawowym powołaniem kobiety 
jest macierzyństwo, które jest bezinteresownym darem z siebie dla drugiego 
człowieka. 

Prawdziwe macierzyństwo może rozkwitać tylko w pełni człowieczeństwa. Do 
pełnego człowieczeństwa, do integralnego rozwoju powołany jest każdy człowiek, 
niezależnie od płci. 

Każdy z nas jako jedyność posiada inne talenty, zdolności i może podjąć sobie 
tylko właściwe zadanie. Warunkiem znalezienia swojego miejsca i włączenia sie w 
społeczną sieć wzajemności jest dojrzałość człowieka. Sposób realizowania 
macierzyństwa i ojcostwa jest miarą dojrzałości człowieka.    

Macierzyństwo jest dziedziną życia, która wymyka sie meżczyźnie, jest 
tajemnicą, która dotyka tylko kobietę. Ciało kobiety jest biologicznym znakiem 
nierozerwalności z jej duszą. Poród jest takim przeżyciem, które łączy wymiar 
biologiczny z duchowym. „ Kobieta całkowicie zjednoczona – ciałem, rozumem i 
sercem – świadomie, w pokorze i posłuszeństwie, w niecierpliwości i pragnieniu, w 
żarliwości i zachwyceniu, z wdzięcznościa i dumą wspołpracuje z tajemnicą stwórczej 
Miłości. I naprawdę nie pamieta już bólu, gdy z niej, i skądinąd, przychodzi na świat 
zakrwawione i krzyczace, rozkosznie żywe, cudownie inne, nowe nieznane, 
zadziwiajace, jedyne w swoim rodzaju, dziecko człowieka, dziecko Boże”1  

O roli kobiety nie da się dyskutować, nie ustalając najpierw jej tożsamości i nie 
charakteryzując przyrodzonych cech. Aby napisać o szczególnym i innym od 
mężczyzny zadaniu kobiety w kształtowaniu osobowości nowego człowieka, trzeba 
najpierw spojrzeć na różnicę między nimi, i zarazem na dwoiste bogactwo tkwiące  
w płciowości.   

 
1. Predyspozycje do macierzyństwa 
 
Pojawienie się dziecka tak bardzo rewolucjonizuje dotychczasowe życie, że 

wymaga solidnego przygotowania. Kobieta, która dostała od rodziców zrozumienie, 
akceptację i miłosć łatwiej przyjmie role matki- piastunki, opiekunki, powierniczki i 
wychowawczyni.  

                                                
1N. Echivard, kobieto, kim jesteś?, "W drodze", Poznań 1989. 
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Benedykt XVI2 na podstawie listu Mulieris dignitatem przestrzega przed 
unikaniem zarówno schematycznego ujednolicania i spłaszczającej, zubożającej 
równości, jak i zasadniczego zróżnicowania, które prowadziłoby nieuchronnie do 
konfliktu. Wielka chęć niezależności i samowystarczalności zarówno kobiet jak  
i mężczyzn zagraża skupieniem się na samorealizacji i źle rozumianej wolności, a to  
z kolei skutkuje nieznośną wręcz samotnością. 

Ogromną potrzebą i wyzwaniem stają się badania antropologiczne, oparte na 
tradycji chrześcijańskiej, rzetelnej nauce i kulturze. Niezależnie od panujących 
ideologii, poglądów i kultury należy pamiętać o zamyśle Boga, który stworzył 
człowieka mężczyzną i kobietą, od początku obdarzył ich jednością i dopełniającym 
się zróżnicowaniem. Posiadając wiedzę o dwoistości natury ludzkiej w mężczyźnie  
i kobiecie możemy ją stosować w praktyce, licząc się z ich przyrodzonymi 
predyspozycjami i potencjalnością, aby lepiej służyć innym w tych specyficznych, 
swoistych rolach. 

Ona jest wodą i winem; mlekiem i miodem; Ona jest chlebem! Jest gniazdem  
i doliną, kołyską, i arką, i domem, i umocnionym miastem otoczonym wieżami! Ona 
jest ziemią; w niej są ziarna i korzenie…Ona jest księżycem, Ona – gwiazdą…Ona 
jutrzenką …Ona tęczą… Ona jest „ciałem”, w którym „słowo stało się ciałem”!)3. 

Ten pełen poezji i fantazji fragment uzmysławia nam swoistość natury kobiecej 
i jej środowiska. Wpływ kobiecych cech i kobiecych zachowań charakteryzuje ją  
w sposób zasadniczy i odmienny od cech i zachowań męskich. 

Dla pewnej jasności, w krótkim zarysie przedstawiam różnice biologiczne płci z 
zaznaczeniem tych predyspozycji, które w sposób szczególny są wyposażeniem 
macierzyństwa. 

 
Tabela nr 1a. Biologiczne uwarunkowania płci 
 

 KOBIETY MĘŻCZYŹNI 
 
 
 
 
 
BUDOWA 
 

Mózg  
1) Mózgi kobiet mają procentowo 

więcej szarej istoty 
2) Proporcjonalnie większą objętość 

wyewoluowanych struktur 
zwłaszcza czołowych płatów kory 
mózgowej i hipokampu 
(odpowiedzialnych za) myślenie i 
pamięć) 

3) Lepsze połączenie obu półkul, co 
daje możliwość lepszego 
zintegrowania ich funkcji. Za 
funkcje „logiczno – 
lingwistyczne” u kobiet 
uczestniczy także półkula prawa 
„emocjonalno- kreatywna” 

4) W emocjonalnym pobudzaniu 
mózgu np. smaku biorą udział 
czołowe płaty kory mózgowej 

Mózg  
1) Proporcjonalnie większą objętość 

pierwotnych struktur, takich jak 
ciało migdałowate i podwzgórze. 

2) Mózgi mężczyzn zawierają więcej 
płynu mózgowo–rdzeniowego i 
białej istoty 

3) Doskonalsze połączenia między 
częściami tej samej półkuli, co 
pozwala na lepszą specjalizacje 
(np. za funkcje „logiczno–
lingwistyczne” odpowiada lewa 
półkula 

4) W emocjonalnym pobudzaniu 
mózgu np. smaku biorą udział 
bardziej pierwotne struktury 
podkorowe, zwłaszcza ciało 
migdałowate (uważane za 
centrum strachu i agresji) 

 

                                                
2 Benedykt XVI do uczestników kongresu z okazji 20-lecia Listu apostolskiego „Mulieris dignitatem”. 
3 N. Echivard, Kobieto, kim jesteś. dz. cyt. 
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Tabela nr 1b. Biologiczne uwarunkowania płci 
 

 
 
OBJAWY  
I ZACHOWANIA 

1) Lepsza intuicja, umiejętność 
odczytywania emocji, wydajniej 
regenerują komórki mózgu po 
urazach. 

2) Łatwiejsza mowa u dziewczynek, 
wcześniejsze czytanie i pisanie. 

3) Późniejsze starzenie mózgu 
4) W krajach o swobodnym 

dostępie do nauki, statystycznie 
więcej kobiet kończy studia 

5) Mózg czulszy w wykrywaniu 
bodźców zapachowych i szybszy 
w przekazywaniu impulsów 
nerwowych. 

 

1) Częściej występuje autyzm  
i zachowania antyspołeczne. 

2) Szybsze starzenie mózgu 
3) W krajach o swobodnym dostępie 

do nauki, statystycznie mniej 
mężczyzn kończy studia 

4) Wśród chłopców więcej trudnych 
przypadków wymagających 
specjalnej edukacji 

5) Są sprawniejsi w manipulacjach 
przestrzennych, osiągają lepsze 
wyniki w matematyce i geometrii 

6) Wolniejsze przewodnictwo 
nerwowe, mniejsza czułość 
węchowa 

ZDOLNOŚCI 
ZMYSŁOWE 

Szczególna zdolności odbierania 
pewnych bodźców zmysłowych, 
łatwiej łaczą ze soba informacje 
płynące z różych ośrodków 
zmysłowych 

• większa spostrzegawczość, 
wrażliwość na barwy i zmiany, 
skupienie na szczególach, 
dostrzeganie ogólnego podobieństwa 

• Cechuje lepsze 
zapamietywanie szczegółów, 
przyswajaqnie większej ilosci 
nieistotnych informacji i obiektów 

• Lepsze odczytywanie mowy 
ciała, mimiki twarzy 

 

Uważa się, że mężczyźni mają gorszą 
pamięć, zapamietuja dużą ilosć 
informacji tylko wtedy, kiedy tworza 
one jakąś logiczną całość albo mają 
dla nich znaczenie 

OBJAWY 
 

Hormony kreują tworzenie się 
nowych połączeń neurologicznych. 

Hormony poma 
gają być czułą i troskliwą matką, 

prospołeczną albo uwodzicielską czy 
agresywną 

Hormony kreują tworzenie się 
nowych połączeń neurologicznych. 

 

GENOTYP Uwarunkowania genetyczne  
1) Mają więcej genów i zawierają 

po dwa płciowe chromosomy X 
2) Chromosom X – 1000-2000 

genów, Y – kilkadziesiąt 
3) Dziedziczą jeden chromosom X 

po matce, drugi po ojcu 

Uwarunkowania genetyczne  
1) Mają mniej genów, zawierają 

zestaw XY 
2) Chromosom X – 1000-2000 

genów, Y – kilkadziesiąt 
3) Dziedziczą chromosom X 

tylko po matce, a Y po ojcu 
PRZEJAWY Geny w chromosomie X pełnią 

ważne funkcje życiowe 
Geny w chromosomie Y potrzebne 

są do funkcji reprodukcyjnych, w Y 
znajduje się gen SRY 

 



              ISSN 2082-7067  4(4)2010 KWARTALNIK NAUKOWY  

Macierzyństwo odmienia kobietę, bowiem zmienia kobiecy mózg, na wiele 
sposobów zmienia jego budowę i funkcje i to nieodwracalnie4. 

Wymienione predyspozycje psychiczne i emocjonalne predestynują kobietę do 
lepszego funkcjonowania w świecie osób. Jak zostało powyżej ukazane mają one 
lepszą wrażliwość zmysłową, emocjonalną i większą zdolność komunikowania. W 
związkach interpersonalnych bardziej nastawione są na więź uczuciową. W Bibli (por. 
Rdz 1,28) słowa skierowane przez Boga do pierwszych ludzi wzywałay do 
rozmnażania się. Moc tych słów oznacza, że każda kobieta powołana jest do 
macierzyństwa zarówno fizycznego jaki i duchowego.  

 
2. Dorastanie do macierzyństwa 
 
Zawierzenie kobiecie człowieka i jego losów jest szczególnym powołaniem  

i najpoważniejsza misją. Owo powołanie musi uświadamiać kobiecie jej szczególną 
godność „niewiasty dzielnej” (Prz 31,10), która winna stać się źródłem duchowej siły 
dla innych5. 

Kobieta jako przyszła matka została specjalnie obdarzona odpowiednimi 
psycho-fizycznymi predyspozycjami. Aby kobieta mogła spełnić się w macierzyństwie 
najpierw sama musi mocno stać i posiadać pełnię człowieczeństwa, ponieważ nikt nie 
rodzi sie od razu matką, a wręcz przeciwnie w całym złożonym procesie dojrzewania  
i rozwoju dopiero staje się nią. Przygotowawnie kobiety do macierzyństwa to proces 
wieloaspektowy i wieloetapowy. Doświadczenie dzieciństwa i jego historia to znaczący 
czynnik w procesie dorastania do macierzyństwa. 

Prawdopodobnie każde dziecko, choćby najbardziej kochane doświadcza w 
swej rodzinie pewnej samotności i niezrozumienia. J. Guitton6 pisze „ dzieci bywają o 
wiele bardziej samotne, niż nam się zdaje, gdyż są samotne w kręgu miłości. 
Nieustannie otoczone falami czułości i upomnień, tęsknią do chwili, kiedy będą mogły 
żyć nie będąc już tak bardzo kochane. 

Być samotnym wśród ludzi, którzy kochają, jest czymś bardziej nieuchwytnym, 
niż być samotnym, kiedy jest się już samodzielnym”. 

Słowa Guittona zmuszają do refleksji, bo jeżeli nawet najlepsze doświadczenia 
rodzinne niosą ze soba zranienia, to własnie kobieta – matka może starać sie 
zadośćuczynić, dzięki swoim predyzpozycjom rozumienia, empatii i promieniowania. 

Macierzyństwo zaczyna sie od wychowawczewgo wpływu kobiety na 
mężczyznę. Miłość mężczyzny jakże często wzoruje sie na miłości kobiety, łagodzącej 
męskie porywy.  

Pierwszą rolą, pierwszym powołaniem kobiety według Stein7 jest rola matki. 
 Prawdą jest, że macierzyństwo biologicznie i psychofizycznie związane jest z 
kobietą, ale właśnie dlatego jej zadaniem, jej powołaniem jest skorzystanie z 
przyrodzonego daru intuicji i nawiązywania więzi, aby pomóc swojemu mężowi 
dorastać do ojcostwa, „zrobić miejsce” do relacji dziecka z ojcem8, poprowadzić 
dziecko do dojrzałego odpowiedzialnego, towarzyszyć młodym kobietom w ich 
rozkwicie i stawać się dla nich świadectwem kobiecości. 

Aby kobieta prawdziwie akceptowała swą kobiecość i wynikającą z niej 
specyfikę kobiecego działania musi uczyć się zachować równowagę na wszystkich 
poziomach relacji między środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym. 
                                                
4L. Brizendine, Mózg kobiety, 2006, s.94. 
5J. Szyran OFMConv, Kobiecość – macierzyństwo, www.szyran.republika.pl 
6J. Guitton, Maryja, Warszawa 1956, s. 39 
7Edyty Stein refleksje o kobiecie, dz. cyt. s. 9. 
8 E. Pohorecka, Macierzyństwo w Życie Duchowe, nr 45/2006, s. 54. 
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Osiągnięcie takiego stanu jako trwałej dyspozycji ciała i duszy jest możliwe 
tylko wtedy, kiedy kobieta wie, kim jest i czego chce. Aby osiągnąć stan świadomości 
potrzebnej do realizacji kobiecości musi być odpowiednio przygotowana poprzez 
wychowanie, formowanie i przykład, które pomogą dziewczynce, nastolatce, w końcu 
młodej kobiecie w poszukiwaniu prawdy o sobie. 

Stein zauważa, że tęsknota za pełnią człowieczeństwa jest szczególnie silna u 
kobiety, ponieważ jest związana z jej szczególnym przeznaczeniem – bycia 
towarzyszką i matką. „Bycie matką – oznacza pielęgnować prawdziwe 
człowieczeństwo, chronić je i dopomagać w rozwoju”9. Stein w tym miejscu dobitnie 
podkreśla, że nieodzownym warunkiem jest podążanie kobiety w kierunku pełni 
człowieczeństwa. Warunek bycia matką może spełnić kobieta, która ma właściwe 
osobiste nastawienie. Stein w tym miejscu kładzie nacisk na pierwotną formę kobiecej 
swoistości i definiuje ją jako wynaturzenie i przesłonięcie właściwego nastawienia. 
Sama natura kobiety, która bardzo silnie tęskni za pełnią rozwoju dla siebie i innych 
według Edyty Stein początkowo nie przedstawia jeszcze żadnej wartości, a wręcz 
niesie ze sobą duże niebezpieczeństwo, które dopiero można przekształcać w 
kierunku czegoś bardzo wartościowego.  

Wartość własna kobiety ma szansę przynieść owoce w postaci kształtowania 
całego człowieka. „Cali ludzie” mocno stojący na gruncie wieczności są jak mocne 
kolumny, na których wielu może się wesprzeć. Edyta Stein w takim pełnym 
człowieczeństwie kobiety widzi ich szczególną rolę w rodzinie, społeczeństwie, 
kościele.  

Kobiety mogą dopomagać całemu człowieczeństwu w dążeniu do zwycięstwa, 
wobec męża, dzieci, rodziny i całego otoczenia. 

 Wartość własna powinna być odszukiwana w powiązaniu ze swoistością.  
W swoistości kobiet dominują dwie cechy, które charakteryzują rodzaj 
żeński: 
 Nastawienie na osobowość w przeciwieństwie do rzeczowości. 
 Ukierunkowanie na całość i zwartość w przeciwieństwie do 

jednostronnej specjalizacji. 
 W obu punktach trzeba zwrócić uwagę na podwójny kierunek celu: 

 Zaznaczyć własną osobowość i wykazać przeważające zainteresowanie 
osobą na zewnątrz, w świecie. 

 Dążyć, aby przyjąć siebie samego jako całość i kształtować innych w tym 
kierunku, z drugiej strony, aby innych przyjmować jako całość  
i kształtować w tym kierunku. 

 Z tej wartości własnej wynika dążenie, aby: 
 Stać się w pełni człowiekiem. 
 Tworzyć całego człowieka. 
 Być sprawiedliwym, przy zetknięciu z nim. 

 
Wśród całej masy ludzi tylko wybrani mają gruntowne wykształcenie, a wśród 

tych jest więcej mężczyzn niż kobiet. Niewielu ludzi zbliża się do pełni 
człowieczeństwa, ale wśród tej małej garstki wydaje się, że jest więcej kobiet. Tutaj 
Edyta Stein upatruje szczególnej zdolności kobiet do wypracowania wartościowego 
kobiecego rodzaju, dzięki naturalnemu środkowi, jakim jest „gruntowna rzeczowa 

                                                
9Tamże, s. 5. 
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praca10„ i twierdzi, że jeżeli człowiek podda się prawom odnośnej rzeczy, to wtedy 
własną osobę można odstawić na bok, wtedy humory i nastroje łatwiej opanować. 

Claissa Pinkola Estes pisze, że za sprawą kanonów atrakcyjności kobiecego 
ciała powiększają się rzesze wysokich dziewcząt, które się garbią, niskich kobiet na 
wysokich obcasach, tęgich w wyszczuplającej czerni, bardzo szczupłych wypchanych 
jak balony. 

Niszczenie instynktownej więzi kobiety z jej naturalną cielesnością odbiera jej 
radość i elementy pewności siebie. Kobieta traci subtelną, głęboką więź z postacią, 
która została jej dana przez naturę i skłania się do tego, aby swoją samoocenę opierała 
na wyglądzie, a nie na charakterze. Świat instynktów zostaje w taki sposób niszczony, 
kiedy kobieta jest nadto skupiona na swojej powierzchowności. Walka i strach przed 
brakiem akceptacji pozbawiają kobiety ich twórczości, odwracają od rzeczywistych 
problemów i nie dopuszczają do samorealizacji. W takich okolicznościach zostaje 
zagubione macierzyństwo, zostaje oddane w ręce funkconujących ideologii. 

 
3. Pełnia macierzyństwa 
 
Macierzyństwo wedle ciała jest niczym, jeśli nie towarzyszy mu macierzyństo 

duchowe. Przykładem prawdziwego dojrzałego macierzyństwa jest Maryja. Maryja 
swoje życie wokół Syna prowadzi nie dla siebie, lecz przyjmując powołanie Służebnicy 
Pańskiej (łk 1, 38). Można powiedzieć, że Maryja była wychowawczynią i jest nią 
dalej, aż po współczesność. Wychowała Jezusa, teraz jest wychowawczynią całej 
społeczności – ludzi młodych i starych, kobiet i mężczyzn, księży i biskupów. 

Guitton zwraca uwagę, że trudniej jest być wychowawcą nie mając władzy, 
jednak podkreśla, że właśnie wychowywanie nie wymaga żadnej władzy. 

„Ojciec posiada większą władzę niż matka, a wywiera mniejszy wpływ”11.  
W gronie rodzinnym między stanowiskiem i wpływem zachodzi przeważnie stosunek 
odwrotnie proporcjonalny. Ten, któremu w sposób konieczny i widoczny przypada 
pierwsze miejsce, nie może promieniować. Każda społeczność posiada wpływ 
autorytetu i wpływ oddziaływania poprzez promieniowanie.  

„Maryja wiedziała doskonale, że źródłem Jej szczęścia jest nie to, iż swym 
mlekiem wykarmiła Jezusa, ale to, że słuchała Jego słowa....Wiedziała, że została 
uprzywilejowana, ale zarazem wiedziała, iż ten przywilej nie przyniósłby Jej 
zaszczytu, gdyby go przyjeła z innym nastawieniem. Nie jest już 'posłuszny'. Jest 
całkowicie pochłoniety sprawami Ojca. Każda matka rodzi nie dla siebie, lecz dla 
sprawy Bożej. Wydawszy swój owoc na świat musi usunać się na bok.12 

Guitton rozważając Magnificat, powiada, że tak cicha i skromna istota- ukryta 
oznajmia ze spokojem, że wszystkie pokolenia powstaną, aby nazwać Ją szczęśliwą, 
nie z powodu jej wielkości, ale z powodu Jej uniżenia. 

Kobieta staje się matką nie przez fakt fizycznego posiadania dziecko, ale 
poprzez rodzicielskie relacje i więź, dlatego żadna sytuacja, nawet utrata dziecka nie 
zmienia statusu matki. 

Pojawienie się dziecka jest poprzedzone licznymi przygotowaniami i okresem 
oczekiwania, ale przedtem jeszcze okresem dojrzewania i wyobrażania sobie swojej 
kobiecości w macierzyństwie. Dzień, kiedy matka może wziąć swoje dziecko na ręce 
jest dniem niewymownej radości i zmiany osobowości na całe życie. Zadziwienie 
kobiety jest tak wielkie, że nie jest w stanie ona pojąć od razu wielkości daru. 
                                                
10 Edyty Stein refleksje o kobiecie, przekład J. Immakulata Adamska OCD, Małgorzata Grzywacz, 
Borne Sulinowo, 2005, s. 6. 
11J. Guitton, Maryja, dz. cyt.,  s.70. 
12Tamże, s. 66-67. 
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Rozpoczęte raz macierzyństwo trwa całe życie, zmieniając tylko swój charakter więzi 
różny w zależności od czasu i okoliczności. Z czasem matka doznaje nowych porcji 
radości, patrząc na rozwój swojego dziecka, ale macierzyństwu dokonanemu 
towarzyszy również tajemnica – kim będzie ten człowiek, któremu daliśmy życie, 
który jest z „nas”. 

Pomimo towarzyszenia, wspólnego przeżywania codziennego życia, kiedy 
dziecko staje sie dojrzałym samodzielnym człowiekiem dalej może liczyć na wsparcie  
i pomocną dłoń matki, aż do trzymania wnuka na kolanach. Jakże dobrze jest mieć 
matkę świadomą swojego macierzyństwa, mądrą, umiejacą służyć dziecku swoim 
doświadczeniem razem z ojcem dziecka, którego obdarowała ojcowstwem.  

 
Zakończenie 
 
Natura mężczyzny skłania go bardziej w stronę „swoich spraw”. Kobieta wręcz 

przeciwnie potrafi przenikać nawet obce sobie dziedziny, o które wcale by sie nie 
troszczyła, gdyby nie była świadoma, że służą jej osobistym sprawom. Dzieje sie tak za 
sprawą macierzyńskiej predyspozycji, którta potęguje siły i aktywnosć, aby 
uczestniczyć w życiu drugiego człowieka, słuzyć mu opiekuńczością, a nawet funkcja 
wychowawczą. Trzeba nam wiedzieć, że te działania opiekuńcze i wychowawcze jako 
element troski macierzyńskiej sa potrzebne w sposób szczególny dojrzałemu 
człowiewkowi, potrzebują jej dorastające i dorosłe dzieci, mąż i inni w kręgu 
oddziaływania kobiety. 

Dlatego warto zacytować słowa z końcowego orędzia Soboru Watykańskiego II 
„Nadchodzi godzina, nadeszła już godzina, w której powołanie niewiasty realizuje się 
w pełni. Godzina, w której niewiasta swoim wpływem promieniuje na społeczeństwo  
i uzyskuje władzę nigdy dotąd nie posiadaną. Dlatego też w chwili, kiedy ludzkość 
przeżywa tak głębokie przemiany, niewiasty przepojone duchem ewangelicznym 
mogą nieść wielką pomoc ludzkości, aby nie upadła. 

Archetypowy obraz sędziny pozwala kobietom na spotkanie z tkwiącą w nich 
zdolnością do rozróżniania, co jest dobre, a co złe, co jest prawem, a co bezprawiem. 
Sędzina tak organizuje relacje, żeby były korzystne dla wszystkich. Naprawia to, co 
przestało zgodnie współbrzmieć. Sędzina prostuje zgarbionych. Także ona sama jest 
wyprostowana i tak idzie przez życie. Intuicja pozwala jej odróżnić to, co człowiekowi 
szkodzi, od tego, co mu pomaga. 

Obraz sędziny odkrywa mocne strony kobiety, których często się nie dostrzega. 
Debora była sędziną rozsądzającą w sprawach pozamiejscowych. Zarówno 

mężczyźni jak i kobiety przychodzili do niej, bo była kobietą potrafiącą rozróżnić co 
jest prawdą, a co nią nie jest, co jest rzeczywistością, a co zwykłą fantazją, co jest 
prawem a co bezprawiem. Kobieta, która potrafi przejrzeć, podjąć decyzję  
o słuszności lub niesłuszności danej sprawy pełni rolę matki, promieniującej 
spokojem i pewnością, do której chętnie się zwraca. 
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Miłość macierzyńska jako uposażenie kobiety 
 
 
Mówiąc o macierzyństwie, a zwłaszcza o jego wymiarze duchowym trzeba 

przyjąć założenie, że jest ono możliwe tylko w świecie ludzi. Zwierzęta ograniczają się 
tylko do instynktu macierzyńskiego. Człowiek natomiast w relację macierzyńską 
matki z dzieckiem wnosi jeszcze ducha. Tej rzeczywistości sens nadaje miłość. Ona 
uzdalnia człowieka do odczytania własnego powołania. Powołaniem kobiety jest 
macierzyństwo. Odkrycie tego powołania do pełni macierzyństwa da kobiecie 
poczucie spełnienia, szczęścia, radości, które wniesie do rodziny, jako matka13. 
„Macierzyństwo tkwi w centrum fenomenu człowieka”14.  

Miłość sprawia, że macierzyństwo nie jest postrzegane przez kobietę jako 
zniewolenie. Osobowa miłość otwiera się na dar macierzyństwa w duchu wolności  
i chroni przed „technologizacją macierzyństwa i prokreacji”. Kobieta otwarta na 
miłość odrzuci wmawiane jej „prawo do zabicia poczętego dziecka w ramach 
decydowania o swoim ciele”15. 

 
1. Powołaniem kobiety jest dawanie świadectwa miłości 

 
Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae przypomniał, że powołaniem 

kobiety jest „dawać świadectwo miłości”. Jej zadaniem jest „pojednać świat z życiem”. 
Może to wypełnić tylko wtedy, gdy przedmiotem jej miłości jest życie, gdy przyjmie 
każde poczęte życie jako dar. Tylko z takim usposobieniem kobieta będzie zdolna 
wykorzystać swoją wrażliwość i przyjąć każdego człowieka jako dar, ofiarując swoją 
macierzyńską postawę wobec wszystkich16.  

Kobieta jest stworzona do macierzyństwa, aby dawać życie. Macierzyństwo 
zawsze wiąże się z poświęceniem, a czasem nawet z ryzykiem. Przykładem tak 
realizowanego macierzyństwa jest życia św. Gianny Beretta Molla, dla której 
macierzyństwo i ofiara były nierozdzielne. Tak podchodziła do swojego biologicznego 
macierzyństwa, a także do duchowego, które realizowała nie tylko względem własnych 
dzieci, ale również w pracy zawodowej. Traktowała każde swoje dziecko jako 
największy dar, za który gotowa była zapłacić najwyższą cenę. Za każdym razem 
ryzykowała własnym życiem17. Św. Gianna Beretta Molla od wierności powołaniu 
uzależniała szczęście człowieka. Napisała w liście do swojej siostry, że „jeśli w walce  
o nasze powołanie musielibyśmy umrzeć, to byłby to najpiękniejszy dzień naszego 

                                                
13 Por. G. Maslennikowa, Skradzione macierzyństwo, w: Międzynarodowy Kongres „O godności 
macierzyństwa”, Warszawa 6-7 czerwca 1998, Warszawa 1998, s. 181.  
14 M. Wilczek, Macierzyństwo istotą powołania kobiety, w: Międzynarodowy Kongres „O godności 
macierzyństwa”, dz. cyt., s. 56.  
15 Por. A. Pryba, Mężczyzna i kobieta-ku pełni humanum, w: D. Bryl, J. Troska, (red.), Teologia  
i moralność. Kobieta- żona, matka, Poznań V /2009, s. 37. 
16 Por. EV 99. Por. MD 18. 
17 Por. K. Zając (tłum.), Lekarz medycyny Gianna Beretta Molla, Droga świętości, dz. cyt., s. 43.  
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życia”18. Swoim życiem potwierdziła to i jest dziś wzorem szczęśliwej macierzyńskiej 
kobiety, choć dotkniętej cierpieniem19. 

Bóg obdarzając kobietę darem macierzyństwa, wyposażył ją we wszystko, co 
do tej roli jest jej potrzebne, zarówno fizycznie, jak i duchowo. Kobieta została przede 
wszystkim uzdolniona do miłości. Miłość powinna stanowić rzeczywistą cnotę. Miłość 
dla każdej kobiety powinna być sposobem życia i działania, ujawniającym się w 
słowach i gestach. Taka miłość macierzyńska wpisała się w życie św. Gianny Beretta 
Molla20. „Macierzyństwo przypomina rodzaj sakramentu. Jest bowiem znakiem 
stwórczej miłości Bożej, miłość tę w sobie zawiera i przekazuje ją stwarzanej istocie”21.  

Owocem takiej miłości jest odpowiedzialne macierzyństwo, które zakłada 
panowanie nad sobą22. Zarówno kobieta jak i mężczyzna przygotowują się do roli 
rodziców przez wzajemną miłość do siebie, której wyrazem jest także akt seksualny. 
Jeśli towarzyszy temu aktowi stosowanie antykoncepcji, zostaje zatracony „walor 
prawdziwej miłości”, a małżonkowie stają się „maszynką”23. Bóg obdarowując 
człowieka zdolnością do przekazu życia, dał mu też rozum, dzięki któremu człowiek 
powinien mądrze zarządzać Bożymi darami. Samokontrola dotyczy także spraw 
płciowych. Pierwszym organem płciowym człowieka jest mózg. „Owa kontrola 
mózgowa nad odruchami seksualnymi nie jest tłumieniem, pogardą dla genitaliów, 
ale wprzęgnięciem instynktu w służbę miłości; to droga pełnej odpowiedzialności, 
wyzwolenia i rozwoju”24. 

 
2. Elementy miłości macierzyńskiej 
 
Według E. Fromma miłość macierzyńska zawiera się w dwóch elementach: 

odpowiedzialności i trosce o dziecko oraz w budzeniu miłości życia. Dla zobrazowania 
tego posłużył się dwoma opisami biblijnymi. Jeden z nich dotyczy stworzenia świata. 
Fromm przyrównał funkcję matki do Boga, który stwarza świat. Podkreślił w tym 
opisie stwierdzenie, że „wszystko co Bóg stworzył było dobre”. Matka wydając dziecko 
na świat „nakazuje” nowemu stworzeniu czuć się dobrze na ziemi25. „Powołanie 
każdej matki nie ogranicza się tylko do urodzenia dziecka; zawiera się w nim również 
głęboka troska o jego życie i rozwój”26. 

Drugim symbolem biblijnym, którym posłużył się E. Fromm jest Ziemia 
Obiecana. Dla niego ziemia jest zawsze symbolem matki. W przypadku Ziemi 
Obiecanej zaakcentował, że jest to miejsce mlekiem i miodem płynące. Używając tego 
obrazu, scharakteryzował czym według niego jest macierzyństwo. Mlekiem określił 
wszystko to, co kobieta może dać swojemu dziecku materialnie, dla ciała. Wszelką jej 

                                                
18 Tamże. 
19 Por. tamże. 
20 Por. K. Zając, Lekarz medycyny Gianna Beretta Molla, Droga świętości, dz. cyt. , s. 49.  
21 Cz. Bartnik, Próba teologii o matce kapłana, w: H. Weryński, „Sylwetki matek kapłanów”, art. cyt., 
s. 700. Por. A. Skreczko, Kobieta jako wychowawczyni, art. cyt, s. 244. 
22 Por. J. Toulat, Sztuczne poronienie- wyzwolenie czy zbrodnia?, dz. cyt. s. 135.  
23 Por. tamże, s. 136.  
24 Tamże. 
25 Por. K. Pospiszyl, Psychologia kobiety, dz. cyt., s. 129.  
26 J. Kudasiewicz, Matka Odkupiciela. Medytacje Biblijne, dz. cyt. , s. 103. Dla zobrazowania tej myśli 
można tu posłużyć się słowami H. Sienkiewicza, charakteryzującego postać Maryni Połanieckiej, która 
„była zajęta przygotowaniem miejsca przyszłego gościa (dziecko) zarówno w domu, jak i w duszy. 
Czuła, że trzeba owinąć taką figurę nie tylko w pieluszki, ale i w miłość. Więc gromadziła odpowiednie 
zapasy”. H. Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich, Kraków 2003, s. 425. 
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troskę, afirmację. W symbolice miodu ujął wszystko to, co jest duchowe, słodycz życia, 
poczucie szczęścia, radość z tego, że się żyje, że życiem można się dzielić27.  

W odpowiedzialne rodzicielstwo wpisane jest regulowanie poczęć. Jest to 
wymóg prawa moralnego, o czym wielokrotnie przypominał Jan Paweł II28. Jedynym 
dopuszczalnym sposobem tej regulacji są naturalne metody, nie uwzględniające 
żadnej formy antykoncepcji. Nie jest jednak możliwe naturalne regulowanie poczęć 
bez samodyscypliny obojga małżonków. Rytm tego narzuca jednak organizm kobiety 
poddany cyklowi biologicznemu. Wzajemny szacunek pomoże w uszanowaniu tego 
rytmu29.  

Wstrzemięźliwość seksualna jest potrzebna również dla rozwoju 
macierzyńskich cech kobiety. Miłość okazana jej przez męża, również taka na co 
dzień, wyrażona w gestach, słowach, pozwala obojgu wrócić do czasów narzeczeństwa 
i odnaleźć na nowo czułość względem siebie30. „W każdym cyklu przeżywamy na 
nowo genezę miłości: oczekiwanie, odnalezienie. Doznajemy żywszej rozkoszy 
odnajdując się po okresie wstrzemięźliwości31„. Kobieta gromadzi w sobie ten 
potencjał, aby potem «przelać» go na dziecko32. Wstrzemięźliwość seksualna jest dla 
kobiety  
i mężczyzny także siłą do przyjęcia niepożądanej ciąży. Dzięki temu, że oboje 
pozostawili sobie czas na wzmocnienie więzów duchowych, są lepiej przygotowani, by 
przyjąć poczęte dziecko33. 

Miłości matki nie można posiąść, nie można nią kierować. Miłość 
macierzyńska zakłada bezwarunkowość. Na miłość matki nie można zasłużyć. Matka 
kocha zawsze. „Miłość matki – pisał Fromm- jeśli istnieje jest błogosławieństwem, 
jeśli jej nie ma, wydaje się, że całe piękno uszło z życia- i nie mogę uczynić nic, aby ją 
zrodzić”34. 

Kobieta stworzona jest przez Boga, aby być matką. Macierzyństwo jest 
wpisane w naturę kobiety. Pielęgnowanie życia jest doniosłym i świętym powołaniem 
kobiety35. Jednak kobieta nie rodzi się matką, ale się nią staje. Do macierzyństwa 
kobieta dojrzewa na drodze przemian fizycznych, psychicznych i hormonalnych. 
Same osiągnięcie dojrzałości seksualnej nie wystarcza. Potrzebna jest jeszcze 
dojrzałość osobowa. Ta dojrzałość przejawie się w tym, że kobieta w zadaniach 
macierzyńskich nie ograniczy się tylko do swego biologicznego dziecka, ale otworzy 
się też na innych, zwłaszcza na dzieci, których nie urodziła36. Macierzyństwo ma 
początek, ale nie ma końca. Kiedy kobieta zostaje matką, to pozostanie nią niezależnie 
od tego, ile lat będą miały jej dzieci37. 

Dojrzała kobieta w całym swym postępowaniu okaże się macierzyńska, a więc 
otwarta na potrzeby innych. Nie jest to możliwe bez miłości. Dlatego droga rozwoju w 
kierunku macierzyństwa, to droga ku mądrej miłości bliźniego. Początek tej drogi 
kobieta musi odnaleźć w samem sobie, pokochać najpierw siebie, swoje powołanie, 

                                                
27 Por. K. Pospiszyl, Psychologia kobiety, dz. cyt., s. 129. 
28 Por. EV 97. 
29 Por. J. Toulat, Sztuczne poronienie- wyzwolenie czy zbrodnia?, dz. cyt. s. 136.  
30 Por. J. Toulat, Sztuczne poronienie- wyzwolenie czy zbrodnia?, dz. cyt. s. 136. 
31 Wypowiedź doktora Rendu’a, cyt. za: J. Toulat, Sztuczne poronienie- wyzwolenie czy zbrodnia?, dz. 
cyt. s. 137. 
32 Por. J. Augustyn, Co matka i ojciec dają dziecku?, w: tenże (red.), „Macierzyństwo”, dz. cyt., s.18; J. 
Toulat, Sztuczne poronienie- wyzwolenie czy zbrodnia?, dz. cyt. s. 137. 
33 Por. J. Toulat, Sztuczne poronienie- wyzwolenie czy zbrodnia?, dz. cyt. s. 138. 
34 Cyt. za: K. Pospiszyl, Psychologia kobiety, dz. cyt., s. 129. 
35 Por. S. Eldredge, Jesteś urzekająca. Hymn o matczynym sercu, dz. cyt. , s.16. 
36 Por. E. Pohorecka, Macierzyństwo, „Życie Duchowe. Duchowość kobiety”, 2006, nr 45, s. 54. 
37Por. S. Eldredge, Jesteś urzekająca. Hymn o matczynym sercu, dz. cyt. , s.25. 
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aby móc tą miłością dzielić się z innymi, dzielić się swoim szczęściem38. 
„Macierzyństwo to ofiarowanie życia w służbie miłości. Czy może być coś 
piękniejszego?”39. 

Uosobieniem miłości macierzyńskiej pozostanie Stanisława Leszczyńska. 
Kobieta ta dojrzewała do realizacji swojego powołania do duchowego macierzyństwa 
od dziecka i „zdała egzamin” jako położna w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. 
Miłość do życia była jej siłą. „Dziecko było dla niej największym cudem świata, a akt 
rodzenia najwspanialszym biologicznym uniesieniem natury”40. Narażała własne 
życie, ale nie zabiła żadnego noworodka. W czasie II wojny światowej, będąc 
więźniem obozu koncentracyjnego, przyjęła w obozie ponad trzy tysiące porodów. 
Wszystkie dzieci urodziły się żywe, żadnego nie zabiła. Jej jedyna odpowiedzią wobec 
lekarza SS były słowa: „Nie, nigdy! Nie wolno zabijać dzieci”41. 

Stanisławę Leszczyńską nazywano „mamą”, bo była nią nie tylko dla 
rodzących się dzieci. Matkowała także kobietom- współwięźniarkom. Wlewała w ich 
serca nadzieję, nie pozwoliła się załamać, uczyła modlitwy42. Ważne jest jej podejście 
do macierzyństwa. Tylko wtedy kobieta będzie umiała przyjąć swoje macierzyństwo 
pozytywnie, gdy nie będzie z góry podchodzić do niego jak do ciężaru. Samo 
określenie „ciąża” sugeruje coś ciążącego, ograniczającego43. 

 
3. Lęk przed macierzyństwem 

 
Macierzyństwo jest w pewnym sensie ograniczeniem swobody życia kobiety i 

pierwszym odruchem wobec wszelkich ograniczeń swobody jest lęk. Jednak nie 
oznacza to, że kobieta powinna się mu poddać. Lęk przed macierzyństwem jest 
zawsze świadczy o niedojrzałości psychoseksualnej kobiety. Macierzyństwo jest 
wartością, której dojrzała kobieta zawsze będzie pragnęła44. Chociaż nie wszystkie 
kobiety przeżywają swoje macierzyństwo fizycznie, to dokonuje się ono wyłącznie 
przez kobietę. Tylko kobieta została powołana do wydania na świat potomstwa, 
dlatego zawsze jest potencjalną matką45.  

Podstawowym problemem w akceptacji macierzyństwa przez kobiety jest 
brak akceptacji dla własnej kobiecości. Jednak ten problem zmniejsza się 
proporcjonalnie do zdobywanej wiedzy odnośnie kobiety. Zaobserwowano to wśród 
studentów. Widoczna zmiana samooceny była zauważalna zwłaszcza w Studium 
Rodzinnym i wśród studentów pedagogiki46. „Macierzyństwo to nie tylko osobowe 
wydarzenie dla kobiety, czy jej męża. Jest to bardzo ważne wydarzenie społeczne. To 
w czułych kochających ramionach matki tworzy się prafundament zdrowej 

                                                
38 Por. E. Pohorecka, Macierzyństwo, art. cyt., s. 54. Zob. także: M. Wilczek, Macierzyństwo istotą 
powołania kobiety, art. cyt., s. 63-64. 
39 S. Eldredge, Jesteś urzekająca. Hymn o matczynym sercu, dz. cyt. , s.18. 
40 A. Nowak, Stanisława Leszczyńska- matka bezbronnych, w: „Chrześcijanie”,(red.),bp. B. Bejze,  
t. III, Warszawa 1978, s. 318. 
41 Por. tamże, s. 320. 
42 Por. tamże, s. 315.  
43 Por. E. Sujak, Macierzyństwo prowadzące do wolności, w: J. Augustyn, red., „Macierzyństwo”,  
dz. cyt., s. 37. 
44 Por. tamże, s. 38. 
45 Por. E. Adamiak, One i On, w: „Zeszyty Formacji Duchowej 23. Maryja- kobiecość i macierzyństwo”, 
Kraków 2003, s. 94. 
46 Por. W. Stefan, Macierzyństwo w małżeństwie i rodzinie, art. cyt., s. 33. 
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osobowości dziecka, akceptującego siebie i innych ludzi, prafundament zdrowego 
społeczeństwa”47.  

Kobieta prawidłowo przeżywająca swoje powołanie do macierzyństwa, da 
swoim dzieciom miłość, światło, ciepło, czułość i czystość. W przeciwnym razie będzie 
kobietą- biorącą, broniącą i atakując48.  

Przyczyną takiej agresji jest każde sprzeciwienie się Bogu Stwórcy przez 
niewłaściwe korzystanie z naturalnych darów osobowych będących bogactwem 
człowieka, zarówno mężczyzny jak i kobiety, czyli grzech pożądania. Sprawia on, że 
całe osobowe bogactwo wewnętrzne, pełnia człowieczeństwa zwęża się do granic ciała. 
Ofiarą pożądania jest przede wszystkim kobieta, w której powoli stają się 
niepotrzebne macierzyńskie cechy i funkcje, na przykład płodność. Konsekwencją 
tego jest antykoncepcja i najbardziej przerażająca odmowa macierzyństwa- aborcja- 
przerywanie życia przyszłych pokoleń, przerywanie swojej wiecznej egzystencji- 
„zimno i ciemność. Pustka. Zasysająca, agresywna pustka”49.   

 
4. Rozwój miłości macierzyńskiej 

 
Miłość macierzyńska (maternitas) to miłość służebna. Nie jest ona 

niewolniczym poddaństwem, ani władczym samo-potwierdzeniem. Istotą 
macierzyństwa jest służebność, a nie służalczość. Miłość można nazwać służebną, gdy 
jest świadczona danemu stworzeniu, by osiągnęło swoją pełnię. „To tytuł dawany 
Duchowi Świętemu. W Nim przeto, w Duchu Bożym, wylanym na wszelkie stworzenie 
oglądamy prawzór bytu kobiecego, którego najdoskonalszym obrazem jest 
Najświętsza Dziewica, Oblubienica Boga i Matka wszystkich ludzi”50. Za wzór 
służebnej miłości, obok Maryi, można przyjąć także dziewice poświęcone Bogu, 
noszące zaszczytny tytuł sponsa Christi, powołane do współdziałania w dziele 
zbawienia. Również kobiety zamężne, stojące u boku męża, będącego odbiciem 
Chrystusa, budują Kościół przez cielesno - duchowe macierzyństwo51.  

Kobieta przygotowująca się do realizacji powołania macierzyńskiego, 
powinna zacząć od sfery duchowej, przez wewnętrzne nastawienie siebie do przyjęcia 
każdego dziecka, którym Bóg ją obdarzy. Powinna pokochać dziecko, zanim ono 
zaistnieje. Pierwszym do tego krokiem jest potraktowanie dziecka jako daru od Boga, 
a nie jej własności. Ten dar można tylko przyjąć i za niego dziękować52. 
„Macierzyństwo jest warunkiem i wyrazem kobiecej osobowości. (…) Jest sposobem 
duchowej i moralnej formacji, praktyką miłości świętej i uświęcającej, jest drogą 
świętości i apostolatu”53. 

Otwarcie się kobiety na jej powołanie do macierzyństwa jest też źródłem jej 
rozwoju wewnętrznego. Z badań naukowych wynika, że „kobiety nie dlatego, że są 
zdrowe mają dużo dzieci, ale dlatego, że je mają, ich zdrowie jest w stanie 
kwitnącym”54.  

                                                
47 Tamże. 
48 Por. G. Maslennikowa, Skradzione macierzyństwo, w: „Międzynarodowy Kongres „O godności 
macierzyństwa”, dz. cyt., s. 179.  
49Por. tamże. 
50 Edyta Stein, Kobieta. Jej zadania według natury i łaski, Tuchów 1995, s. 151. 
51 Por. tamże. 
52 Por. U. Kłusek , O miłości, która jest miłością, „Wychowawca” 2008, nr 6,  
w: http://www.wychowawca.pl/archiwum/arch06-2008.htm 
53 D. Kornas- Biela, Macierzyństwo we współczesnej cywilizacji a nauczanie Jana Pawła II,  
w:  J. Augustyn, red., „Macierzyństwo”, dz. cyt., s. 72.  
54 Cyt. za: J. K. Szłykowicz, Wybieram życie, Ząbki 2005, s. 58.  
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Miłość służebna jest możliwa tylko wtedy, gdy wypływa z miłości do 
Chrystusa – poświęca się ludziom jako stworzeniom Bożym. Miłość Chrystusa 
powinna być najważniejsza dla każdej kobiety, zarówno zamężnej, matki jak  
i dziewicy. Taki stan E. Stein określa jako „dziewictwo duszy”55. Podkreśla ona także, 
że każdą kobietę: zamężną, matkę, a także nie będącą małżonką i matką biologiczną 
obowiązuje w duchu i czynie praktykowanie macierzyństwa duchowego56. „Życie 
ludzkie jest darem, który przyjmujemy po to, aby go ponownie ofiarować”57. Podobnie 
macierzyństwo rozumiała św. Gianna Beretta Molla. Widziała w nim przede 
wszystkim powołanie pochodzące od Boga. Obowiązkiem człowieka jest przyjąć 
powołanie do rodzicielstwa i przygotowywać się do tego od młodości. Bóg obdarzył 
człowieka „instynktem przekazywania życia”58.  

Macierzyństwo to dawanie życia, nie tylko w znaczeniu fizycznym, ale 
również moralnym i duchowym. Dlatego z obowiązku rozwijania w sobie tego daru 
nie może się nikt zwolnić, także kapłani i osoby konsekrowane, które mogą i powinny 
realizować swoje rodzicielstwo w wymiarze moralnym i duchowym59. Jednak, co 
podkreślała św. Gianna, do odpowiedzi na to powołanie trzeba się przygotować.  
W tym przygotowaniu pierwszym krokiem jest uczenie się miłości względem życia. 
„Kochać to znaczy pragnąć, doskonalić samego siebie i osobę ukochaną, 
przezwyciężając własny egoizm, podarować się. Miłość musi być całkowita, pełna, 
kompletna, regulowana według prawa Bożego i musi trwać wiecznie w niebie”60. 

Kobieta-matka, bardziej niż mężczyzna, potrafi zrozumieć swoje dziecko.  
W tym celu nie musi posługiwać się słowami. Towarzyszy dziecku przez cały okres 
jego dojrzewania. Spełnia czynności pielęgnacyjne, troszczy się o jego rozwój 
intelektualny. Do jej misji macierzyńskiej należy także obdarowywanie dziecka 
miłością, czułością i serdecznością. Kobieta została stworzona do dawania siebie. Jest 
to jej powołanie61.  

To dawanie siebie można określić jako promieniowanie macierzyństwa. Ma 
ono swój wymiar horyzontalny i wertykalny, poziomy i pionowy. Wymiar wertykalny, 
to wpisane w naturę kobiety macierzyństwo rozciągające się na otoczenie w postaci jej 
służebności, „jakaś zapisana w żeńskich genach troska o innych, potrzeba wspierania, 
zainteresowanie innymi, pragnienie dzielenia się uczuciami, emocjami, życiem”62. 
Postawa dawania siebie, swojego czasu, uczuć, środków materialnych i swojej 
akceptacji jest możliwa tylko wtedy, gdy kobieta żyje w zgodzie z sobą, ze swoim 
rodzicielskim powołaniem. Takie nastawienie będzie przejawiać się w poczuciu 
wewnętrznej wolności, nacechowanej pokojem. Kobieta przeżywająca w taki sposób 
swoje macierzyństwo nie będzie zniewalać emocjonalnie dziecka, jednocześnie nie 
stanie się dziecka psychicznym niewolnikiem. Zdrowa miłość pomoże jej zachować 
asertywność63. 
                                                
55 Por. E. Stein, Kobieta. Jej zadania według natury i łaski, dz. cyt., s. 153. 
56 Por. tamże, s. 154. 
57 Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania 
 w rodzinie, Łomianki 1996, 11. Por. EV, 92. 
58 Por. K. Zając, Lekarz medycyny Gianna Beretta Molla. Droga świętości, dz. cyt., s. 36. 
59 Por. K. Zając, Lekarz medycyny Gianna Beretta Molla. Droga świętości, dz. cyt., s. 36. Por. J. Knie 
- Górna, Święta żona i matka, „Przewodnik Katolicki” 2004, nr 23. 
60 K. Zając, Lekarz medycyny Gianna Beretta Molla. Droga świętości, dz. cyt. , s. 36. Zob. także:  
M. Alma Sołtan, Matka Marcelina Darowska (1827-1911), w: „Chrześcijanie”, t. IV, dz. cyt. s. 298.  
61 Por. W. Stefan, Macierzyństwo w małżeństwie i rodzinie, art. cyt., s. 27. 
62 A. Karoń-Ostrowska, Tajemnica promieniowania macierzyństwa, „Życie Duchowe” 2008, nr 53,  
s. 36.  
63 Por. E. Pohorecka, Macierzyństwo, „Życie Duchowe. Duchowość kobiety”, 2006, nr 45, s. 55. 
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W ten wymiar wpisane jest także dziedzictwo kobiecości, które każda w sobie 
nosi, przekazane przez prababkę, babkę i matkę. To dziedzictwo, styl kobiecości, 
przekaże ona następnemu pokoleniu, dlatego ważne jest świadome podchodzenie do 
kształtowania własnej osobowości, aby przekazywać to, co dobre, nie powielając 
błędów przeszłości. Niejednokrotnie nie jest to łatwe, gdyż „ciężko przetworzyć  
w sobie złe doświadczenia i tradycje”64. 

Matka jest najbardziej wyczulona na pozawerbalne wskaźniki i niuanse 
swojego dziecka. Z natury bardziej jest otwarta na potrzeby dziecka. Umie je 
dostrzegać już u noworodka. Kobieta jest do tego przygotowana z natury. Wszystkie 
jej zmysły - dotyk, dźwięk, zapach - są bardziej wrażliwe niż u mężczyzny. „By tata 
dostrzegł smutek u dziecka, musiałoby ono zapłakać, tymczasem mama zauważy to 
np. w spojrzeniu dziecka, lub wyrazie twarzy”65.  

Kobieta szybciej niż mężczyzna usłyszy płacz dziecka np. w nocy, dzieje się 
tak nie dlatego, że więcej kocha, ale dlatego, że ma lepszy w sensie fizycznym słuch od 
mężczyzny66. Potrafi ona też szybciej usłyszeć i zidentyfikować płacz dziecka, nawet, 
będąc fizycznie daleko od dziecka, zwłaszcza w pierwszych miesiącach jego życia. 
Odczuwa jego brak, tak, jakby brakowało jej części jej samej. Ks. M. Drzewiecki 
określa to zjawisko słyszeniem „w głąb” 67. „To w czułych, kochających, spokojnych 
ramionach matki reagującej z empatią i ekspresją na potrzeby dziecka rozpoczyna się 
rozwój bogatszego człowieczeństwa, tworzy się prafundament zdrowej osobowości”68. 
Dlatego sprowadzenie wymiaru macierzyństwa tylko od poziomu fizjologii jest dla 
kobiety upokarzające69.  

Na macierzyńskie reakcje kobiety wpływa także jest strona emocjonalna. 
Kobieta w odróżnieniu od mężczyzny nie oddziela intelektu od emocji. Wynika to  
z budowy jej mózgu. Zauważalne jest to, gdy karze swoje dziecko. „Jeśli da dziecku 
klapsa, to szybko odezwą się emocje. Będzie jej przykro, że musiała tak zareagować  
i łatwiej niż mężczyzna wczuje się w bolesne przeżycia dziecka. Efektem może być to, 
co dość często obserwujemy: mama z czułością pocałuje dziecko w to samo miejsce, 
w które przed chwilą dała mu klapsa”70. 

Kobieta nigdy nie przestaje być matką71. Dorosłość jej dzieci nie może 
zwolnić jej z miłości macierzyńskiej względem nich, jaką została przez Stwórcę 
obdarowana. Matka zna swoje dzieci „od wewnątrz”. Potwierdzeniem tego może być 
jedno z bardzo wielu świadectw: „Podziwiam wrodzoną delikatność i szlachetność 
mojej Matki oraz wielką intuicję, która Jej bezbłędnie ukazuje i dziś jeszcze stan mojej 
duszy. Kiedy się z Nią spotykam, wiem, że zna moje radości i smutki, jednym słowem- 
mój stan psychiczny, o którym Jej jeszcze ani słowa nie powiedziałem. Jest to cecha, 
której Bóg użycza tylko Matkom. Myślę, ze Bóg najbardziej okazał nam swą miłość, 
stwarzając serce Matki”72. 

                                                
64 Por. A. Karoń- Ostrowska, Tajemnica promieniowania macierzyństwa, art. cyt., s. 36. 
65 M. Dziewiecki, Cielesność, płciowość, seksualność, dz. cyt., s.56.  
66 Por. M. Dziewiecki, Cielesność, płciowość, seksualność, dz. cyt., s.57. 
67 Por. A. Moir D. Jessel, Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą, dz. cyt.,  
s. 205. Por. M. Dziewiecki, Cielesność, płciowość, seksualność, dz. cyt., s.57; B. Bartoszewska, 
Przymierze małżeńskie fundamentem rodziny, ComP 2007, nr 2(158), s. 85. 
68 W. Stefan, Macierzyństwo w małżeństwie i rodzinie, art. cyt., s. 28. 
69 Por. A. Karoń-Ostrowska, Tajemnica promieniowania macierzyństwa, art. cyt., s. 36.  
70 M. Dziewiecki, Cielesność, płciowość, seksualność, dz. cyt., s.61. 
71 Por. B. Smolińska, Matka i córka, art. cyt., s. 167. 
72 E. Kisiel, Cicha i skromna, w: H. Weryński, „Sylwetki matek kapłanów”, Poznań-Warszawa 1981, s. 
241, A. R. Fajfer, Moja Matka, w: „Największa jest miłość. Antologia polskiej poezji o miłości 
rodzinnej”, dz. cyt., s. 490. 
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Miłość ojcowska w wychowaniu dziecka 
 

 
Każdy człowiek przeżywa i wyraża swoje człowieczeństwo poprzez swoją płeć, 

czyli fakt bycia kobietą lub mężczyzną. Człowiek nie może żyć i funkcjonować poza 
swoją płciowością. Bycie kobietą lub mężczyzną to nie jedna z wielu cech danego 
człowieka, ale jego sposób bycia osobą. Płciowość bowiem ujmuje całego człowieka,  
a więc nie tylko wpływa na sposób jego ubierania się czy zachowania się kobiety lub 
mężczyzny, ale także określa ludzkie ciało, emocje, wyobrażenia, sposoby myślenia, 
działania, podejścia do swoich życiowych zadań, pełnienia ról rodzicielskich, 
rozwiązywania problemów, a także na sposoby kontaktowania się z samym sobą,  
z drugim człowiekiem i z Bogiem.  

Powszechnie uważa się, że miarą dojrzałości każdego mężczyzny, bez względu 
na to, czy założył rodzinę czy też nie, czy jest wymiar jego ojcostwa. Każdy dorosły 
mężczyzna jest w jakimś mierze ojcem, nawet wtedy, gdy nie spłodził i nie wychowuje 
własnego dziecka. W postawie ojcowskiej w stosunku do swoich dzieci, a także innych 
ludzi, mężczyzna w pełni może wyrażać swoją osobę i samego siebie urzeczywistniać 
poprzez działanie, tworzenie, pracę dla dobra innych i społeczeństwa. Współcześnie 
wiele się słyszy, pisze i mówi o kryzysie ojcostwa i kryzysie mężczyzny. Zauważa się 
także pewien niepokojący trend, że kobiety stają się bardziej męskie, a mężczyźni 
zniewieściali. Równocześnie jednak, zwłaszcza w rodzinach niepełnych, gdzie dzieci 
wychowuje samotna matka, dzieci marzą i tęsknią za tatą, a kobieta mimo swej 
zaradności wiele razy chętnie podparłaby się na męskim ramieniu.  

Ojciec ma do spełnienia w rozwoju i wychowaniu dziecka specyficzną, 
niezwykle ważną i trudną funkcję. W żadnym przypadku nie zastąpi ojca nawet 
najlepsza matka, ale także rola ojca nie może polegać na zastąpieniu matki. 
Skomplikowany proces wychowania dzieci jest z góry skazany na niepowodzenie, 
jeżeli dzieci pozbawione są wpływu wychowawczego ojca. Ojciec ma za zadanie wnieść 
w życie dziecka pierwiastek stabilizacji zewnętrznej i wewnętrznej, koniecznej dla 
prawidłowego rozwoju. Autorytet ojca zależy od jego postawy i zaangażowania w rolę 
wychowawczą. Ojciec staje się autorytetem tylko wtedy, gdy jest obecny i kiedy jest 
wzorem”1.  

Słusznie zauważa Jerzy Witczak w książce poświęconej problematyce ojcostwa 
„obecność ojca w procesie wychowania jest nie tylko ważna i konieczna, ale 
praktycznie niemożliwa do zastąpienia. Ojciec, bowiem dostarcza dziecku tych 
bodźców wzorów w jego rozwoju społecznym i moralnym, których matka nie może 
zupełnie lub w tak szerokim zakresie jemu oferować”2.  

                                                
1 W. Półtawska, Płciowość jako dar i zadanie w: D. Kornas – Biela (red.)., Oblicza ojcostwa, 
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, s.235. 
2 J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987, 
s.16. 
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Brak ojca w sposób fizyczny lub ojciec źle sprawujący swoje funkcje w rodzinie 
w ogromnej mierze decydują o licznych patologiach społecznych. Dobre ojcostwo 
natomiast ochrania rodzinę, ratuje, buduje, daje poczucie bezpieczeństwa, wspomaga 
wartości, daje i kształtuje hierarchię wartości, otwiera na drugiego człowieka, jego 
potrzeby, a także daje poczucie wartości będące podstawą właściwej samooceny. Co to 
znaczy zatem być kochającym, czyli dobrym i odpowiedzialnym ojcem i jak do tej roli 
się przygotowywać? 

 
1. Funkcje ojca 
 
W literaturze podejmującej problematykę ojcostwa często występuje tendencja, 

by analizować pojęcia: „ojciec”, „ojcostwo” wyłącznie w aspekcie biologicznym, 
prawnym, niekiedy dodaje się także aspekt socjologiczny, czy psychologiczny, a 
zazwyczaj pomija się aspekt duchowy. Żaden z tych aspektów z osobna nie ujmuje 
przecież najgłębszej istoty, ani całokształtu elementów tworzących rodzicielstwo, czyli 
dojrzałą osobę płci męskiej, jednoczącą się w akcie małżeńskim z osobą płci żeńskiej i 
powołującą z nią nowe życie do istnienia.  

Aspekt biologiczny ojcostwa stanowi podstawę „więzów krwi”, pokrewieństwa. 
Ojcem jest mężczyzna, który miał biologiczny udział w poczęciu dziecka. Istnieje 
również prawna definicja ojcostwa – ojcem jest ten mężczyzna, któremu dziecko jest 
prawnie przypisane. Według polskiego prawa obowiązuje domniemanie, że 
mężczyzna będący mężem matki jest ojcem dziecka urodzonego przez nią podczas 
trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia. 
Domniemanie to może być obalone w wyniku sądowego zaprzeczenia ojcostwa.  

Oprócz fizycznego, prawnego aspektu ojcostwa istnieje psychiczno – społeczno 
-duchowy aspekt ojcostwa, który wiąże mężczyznę w sposób głęboki i trwały  
z rodziną. Mężczyzna aktualizuje swoje ojcostwo, nadając mu nowy wymiar dzięki 
trwałej więzi z kobietą, która jest jego żoną, pomocą odpowiednią w zamyśle Bożym, 
czyli towarzyszką jego życia, a zwłaszcza matką jego dzieci. Ważny dla ojcostwa jest 
wstępny akt uznania dziecka w świadomości mężczyzny - ojca. Macierzyństwo w 
swojej genezie zawiera element ścisłego kontaktu z dzieckiem; ojcostwo opiera się 
głównie na duchowej więzi. Relacje między ojcem i dzieckiem ubogacają obie strony. 
Dziecko nie istniałoby, nie rozwinęłoby się prawidłowo, gdyby nie aktywna obecność 
ojca, dziecko także ze swej strony wywiera istotny wpływ na życie mężczyzny, na 
rozwój jego psychiki i osobowości.3  

Aby możliwe było stworzenie jedności naprzód małżeńskiej, a po narodzeniu 
dziecka rodzinnej, nieodzowna jest integracja wszystkich aspektów ojcostwa w osobie 
jednego i tego samego mężczyzny. 

Wyróżnia się wiele funkcji ojcowskich, charakteryzując je pojęciami: „rodzic”, 
„żywiciel”, „obrońca”, „wychowawca”, „obiekt identyfikacji”, „towarzysz zabaw”. Te 
wszystkie określenia można sprowadzić do trzech podstawowych funkcji ojca  
w rodzinie:  

 prokreacyjna,  
 wychowawcza,  
 utrzymanie i ochrona rodziny4. 

Mężczyzna ma zapewnić warunki rozwoju rodziny i czuwać nad 
wszechstronnym rozwojem wszystkich jej członków. Zadaniem każdego mężczyzny 

                                                
3 B. Mierzwiński, Mężczyzna jako mąż i ojciec, w: K. Ostrowska, M. Ryś (red.) Przygotowanie do 
życia w rodzinie, Oficyna Wydawniczo- Poligraficzna „Adam”, Warszawa 1997, s. 60-61. 
4 Tamże, s. 60. 
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jest przede wszystkim utrzymanie i ochrona rodziny. Często bywa tak, że jego pensja 
jest podstawą egzystencji rodziny. Jednak w obecnej rzeczywistości w wielu rodzinach 
ojciec przestał być jedynym żywicielem i coraz częściej spotkać można rodziny,  
w których oboje małżonkowie pracują zawodowo poza domem. Czy zatem okazuje się, 
że współczesny mężczyzna stracił już pozycję w swojej rodzinie i nie ma w tym 
względzie czego przekazywać swoim dzieciom? Wydaje się, że właśnie tym bardziej 
ojciec powinien nauczyć swoje dzieci szacunku dla pracy w ogóle, ale także dla 
własnej pracy, dla pracy jego matki i innych ludzi.5 

Współcześnie inaczej wygląda ochrona rodziny niż dawniej i w tym przypadku 
ojciec ma o wiele trudniejsze i bardziej skomplikowane zadanie. Chodzi już nie tylko o 
ochronę żony i dzieci, mienia przed agresją zewnętrzną czy jakąś katastrofą losową, 
lecz także o ochronę przed różnorodnymi wpływami destrukcyjnymi, jakie zagrażają 
rodzinie ze strony świata współczesnego, zgubnych ideologii, nie służących w żadnym 
względzie dobru społeczeństwa, rodziny, jednostki na płaszczyźnie moralnej, 
społecznej, politycznej czy duchowej. 

Współczesne ojcostwo wymaga ścisłej współpracy kobiety i mężczyzny  
w okresie przygotowania do małżeństwa, jak też w późniejszym życiu małżeńskim  
i rodzinnym. Jeżeli mężczyzna ma być wiernym ojcem i pełnić wychowawczą rolę  
w rodzinie, musi wykazać się dojrzałością osobową i wewnętrzną spójnością  
i harmonią w postawie wobec obowiązków małżeńskich, rodzinnych i zawodowych.  

 
2. Rola ojca w ujęciu teorii psychologicznych 
 
Z racji złożoności zagadnienia przedstawię jedynie w ogólnym zarysie 

znaczenie, jakie postaci ojcowskiej przypisuje szeroko rozumiana koncepcja 
psychoanalityczna Z. Freuda, E. Fromma, koncepcja socjologiczna przedstawiona 
przez T. Parsonsa oraz koncepcje uczenia się i modelowania A. Bandury. 

 
2.1. Koncepcja Z. Freuda 
Twórca psychoanalizy Zygmunt Freud twierdził, że w procesie kształtowania 

osobowości dziecka ojciec odgrywa zasadniczo najważniejszą rolę, głównie  
w kształtowaniu mechanizmów funkcjonowania „ja idealnego”, czyli najwyższej 
warstwy osobowości, zwanej „superego”. 

Z. Freud przyjął, że istnieją dwie przeciwstawne sobie struktury motywacyjne 
osobowości człowieka. Pierwszą stanowi instynktywistycznie zorientowana sfera „id”, 
nastawiona przede wszystkim na zaspokojenie biologicznych potrzeb i kierująca się  
w sposobie zaspokajania zasadą przyjemności. Drugą, krańcowo przeciwstawną 
warstwą osobowości jest „superego”, czyli surowy cenzor moralny, potocznie zwany 
sumieniem, kierujący się zasadą powinności”6.  

Obie warstwy osobowości, posiadające krańcowo różne motywy, doprowadzają 
do wewnętrznych konfliktów w zakresie ukierunkowania motywacji i postępowania 
jednostki. Konflikt ten może złagodzić trzecia warstwa osobowości, zwana „ego”, 
która z kolei kieruje się zasadą racjonalności. Im bardziej jest rozwinięta, tym lepiej 
zintegrowana jest struktura osobowości i tym mniejsze są konflikty pomiędzy „id”  
i „superego”. Zdaniem Freuda „ego” jest mediatorem, który w sposób racjonalny 
godzi dwie przeciwstawne tendencje. Przystosowanie społeczne następuje drogą 
odpowiedniego ukształtowania przez otoczenie społeczne w ciągu pierwszych 5-6 lat 

                                                
5 Tamże, s. 65. 
6 K. Pospiszyl, Ojciec a rozwój dziecka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 15. 
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życia dziecka kształtowania się dwóch warstw osobowości, mających wpływ na 
ukierunkowanie energii napędowej psychiki człowieka tkwiącej w „id”, a więc warstwy 
„ego” i „superego”. Obie są wynikiem odpowiedniego oddziaływania społecznego 
rodziców we wczesnym dzieciństwie. „Superego” powstaje poprzez identyfikację, czyli 
wytworzenie własnego, idealnego obrazu na podstawie „rzutowania na zewnątrz” 
sylwetki psychicznej ludzi przebywających w otoczeniu dziecka i cieszących się  
u niego autorytetem. Rolę szczególną w tym obrazie spełnia właśnie ojciec poprzez 
stosowanie odpowiednich oddziaływań wychowawczych i własnej postawie wobec 
innych ludzi i swoich zadań życiowych. 

Zasadniczo każda rodzina stwarzając niepowtarzalne układy cech 
poszczególnych jej członków, związków uczuciowych pomiędzy nimi, na swój 
specyficzny sposób kształtuje w dziecku stosunek emocjonalny do poszczególnych 
norm moralnych, a także pewien ogólny wzorzec reagowania zwany „motywacją 
sumieniową”. Z. Freud zaobserwował, iż dziecko w pewnym okresie swojego rozwoju 
zauważa, że matka oprócz niego darzy miłością także ojca, z tego powodu staje się  
o nią zazdrosne (tworzy się wówczas tzw. kompleks Edypa lub Elektry). W miarę 
rozwoju psychoanalizy tę koncepcję zaczęto rozumieć mniej dosłownie, ale analizując 
ją przez pryzmat etapów dojrzewania osobowego dziecka stwierdzono, że wzajemne 
relacje matki i ojca mają istotny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka i jego 
rozwój psychiczny i społeczny7.  

 
2.2. Koncepcja T. Parsonsa 
Amerykański socjolog Talcott Parsons uważa, że aby rozwój społeczno–

moralny dziecka przebiegał w optymalnych warunkach, rodzice muszą spełnić dwie 
podstawowe funkcje: ekspresyjną i instrumentalną. Funkcje ekspresyjne polegają na 
umiejętności zespolenia psychicznego członków rodziny, stworzenia atmosfery 
wzajemnego zrozumienia i życzliwości, czyli tego, co potocznie nazywa się „ciepłem 
rodzinnym”. Natomiast funkcje instrumentalne polegają na zapewnieniu członkom 
rodziny odpowiednich środków do życia, a także określonego statusu społecznego.8  

Matka najczęściej przejmuje funkcję ekspresyjną, a ojciec rolę „instrument-
talnego przywódcy”, co dla rozwoju dziecka jest najkorzystniejszym podziałem. Matka 
ma za zadanie związać się emocjonalnie z dzieckiem, co daje mu poczucie 
emocjonalnego bezpieczeństwa. Najsilniejsze oddziaływanie ojca pojawia się  
w okresie bardzo wczesnego dzieciństwa, jeszcze w niemowlęctwie. Im bardziej 
dziecko pokocha swego ojca, a tym samym im głębiej przyswoi sobie jego zasady 
moralne i poglądy, tym łatwiej wytworzy sobie „symbol ojca”, który pozwoli mu na 
właściwe przystosowanie się do warunków życia społecznego. Dziecko, wobec, 
którego ojciec swoją postawą przyczyni się do rozwoju społecznego i przyswojenia 
zasad będzie w przyszłości jako człowiek dorosły miał właściwy stosunek do swych 
przełożonych w pracy, cenionych przez siebie polityków i innych ludzi zajmujących w 
społeczeństwie miejsce „postaci ojcowskich”. O tym, że dziecko rozwija się w sposób 
prawidłowy można mówić, gdy występuje u dziecka potrzeba zdobycia ojcowskiej 
miłości i zespolenia się z nim głębokimi więzami uczuciowymi, ponieważ aby to 
osiągnąć musi przezwyciężyć swój egoizm”9. 

Dobry ojciec pozytywne oddziaływanie na rozwój społeczny swego dziecka  
i aktywnie uczestniczy w procesie jego wychowania dziecka. Powinien więc 
interesować się dzieckiem, aby wzbudzić u niego uczucie przywiązania do swej osoby  
                                                
7 Tamże, s. 17. 
8 Tamże, s. 24. 
9 K. Pospiszyl, O miłości ojcowskiej, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986, 
s.11. 
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i chęć naśladowania siebie. Staje się to możliwe tylko wtedy, gdy ojciec jest 
konsekwentny w przestrzeganiu głoszonych i respektowanych przez siebie postaw. Od 
tego zależy, czy będzie on reprezentował pozytywne wartości społeczne.  

Dzieci, które wychowują się bez ojca lub też wychowuje je ojciec wykazujący 
niedojrzałą postawę, nie osiągają nigdy takiego stopnia dojrzałości społecznej, aby 
odczuwać konieczność zdobycia miłości ojcowskiej, co w konsekwencji często 
powoduje, że mogą pozostać ludźmi niedojrzałymi społecznie, nie tylko mającymi 
problemy w relacjach, ale przede wszystkim nie potrafiącymi spełniać w przyszłości 
roli ojca10. 

 
2.3. Koncepcja E. Fromma 
Erich Fromm, twórca psychoanalizy humanistycznej, przede wszystkim pisał  

o miłości, którą uważał za sztukę, której ludzie powinni się uczyć tak jak innych 
dziedzin nauki, sztuki. W swoich publikacjach ukazuje znaczenie ojca przez pryzmat 
analizy cech, które są charakterystyczne dla miłości macierzyńskiej i ojcowskiej. 
Tworzy klasyczne modele miłości rodzicielskiej11. 

Miłość ojcowska i macierzyńska różnią się od siebie, przede wszystkim w tym, 
że matka odczuwa do dziecka miłość bezwarunkową i pozostaje z nim w bliższym 
związku. Natomiast ojciec jest pozbawiony związku biologicznego z dzieckiem i nie 
posiada „danej z natury” umiejętności kochania jego tylko, dlatego, że jest to jego 
dziecko. Miłość ojcowska jest warunkowa, to znaczy, że jest wywołana przez różne 
czynniki, które są zdeterminowane określonymi cechami i sposobami zachowania się 
dziecka. Ojciec ma za zadanie pomagać dziecku w przezwyciężaniu egocentryzmu  
i uczyć je odpowiedzialności. Ma stwarzać stymulatory rozwoju społecznego. 

Matka w koncepcji E. Fromma porównywana jest do domu, z którego dziecko 
wychodzi po raz pierwszy i styka się ze środowiskiem. Natomiast ojciec „nie 
reprezentuje żadnego takiego naturalnego domu, w pierwszych latach życia jego 
kontakty z dzieckiem są bardziej ograniczone. Tak więc reprezentuje on drugi biegun 
ludzkiego istnienia: świat myśli, przedmiotów, które są dziełem rąk ludzkich, świat 
prawa i ładu, dyscypliny, podróży i przygody. Ojciec jest tym, który uczy dziecko  
i wskazuje drogę w świat. Stosunek dziecka do ojca nie ma tak intensywnego 
charakteru, jak jego stosunek do matki, ponieważ ojciec nigdy nie odgrywa 
wszechobejmującej, wszechopiekuńczej i wszechmiłującej roli, jaką pełni matka przez 
pierwsze lata życia dziecka. E. Fromm stwierdza, że ojciec, dlatego kocha dziecko, 
ponieważ spełnia jego oczekiwania, czyli wypełnia wymagania i jest mu posłusznym. 
Ojciec jako wzór miłości wymagającej, na którą trzeba sobie zasłużyć uczy dziecko 
odpowiedzialności, troski o drugiego, postawy wyzbywania się egoizmu przekazuje 
zasady funkcjonowania społecznego i określony system wartości12. 

 
2.4.Teorie uczenia się 
Do współczesnych kierunków psychologii zajmujących się rolą ojca zaliczyć 

można również teorię uczenia, wywodząca się z behawioryzmu. 
Behawioryści na podstawie badań nad zwierzętami ustalili szereg doniosłych 

prawidłowości w zakresie zrozumienia niektórych aspektów stosunku ojca do dziecka. 
Wyniki badań i obserwacji nad uwarunkowaniami „postaw ojcowskich” u zwierząt 
D.B. Lynn ujął w pięć głównych prawidłowości: 

                                                
10 Tamże, s. 13. 
11 K. Pospiszyl, Ojciec. dz. cyt., s. 32. 
12 Tamże, s. 32. 
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a) Samiec tym częściej podejmuje różnego rodzaju czynności opiekuńcze wobec 
małego zwierzątka, im więcej ma okazji do przebywania w jego pobliżu. 

b) Samiec, który w czasie własnego dzieciństwa spotykał się z dużym nasileniem 
czynności opiekuńczych, okazuje więcej „czułości” wobec małych. 

c) Samiec doświadczający surowego traktowania ze strony swych rodziców,  
a także innych dorosłych zwierząt wykazuje „nadmiernie karzącą” postawę 
wobec małych. 

d) Samiec przebywający w okresie dzieciństwa z dorosłymi samcami przejawia 
dużą skłonność do ich naśladowania. 

e) Gatunki, stada i kolonie zwierzęce, w których samce wykazują większą 
tendencję do opiekowania się małymi, odznaczają się wyższą spoistością  
i stabilnością niż te, w których samce nie biorą większego udziału  
w wychowaniu młodych”13. 
Każda z wyróżnionych prawidłowości jest przez autora potwierdzona 

przeprowadzonymi badaniami i obserwacjami nad zachowaniem się zwierząt. 
Niektóre prawidłowości znajdują potwierdzenie w badaniach nad zachowaniem się 
człowieka. Dziecko poprzez proces wychowawczy uczy się określonych zachowań, 
postaw, przyswaja system norm, zakazów i nakazów. Behawioryści uważali, że 
dziecko uczy się zachowań przede wszystkim od swojego najbliższego otoczenia, czyli 
od matki i ojca. Zwracali uwagę na rolę kar i nagród, które stanowią wzmocnienie 
właściwych zachowań oraz wyeliminowanie nieakceptowanych.  

W ramach koncepcji psychologicznych poznawczych wyróżnia się uczenie się 
poprzez naśladowanie wzorów. Albert Bandura – twórca teorii uczenia społecznego 
uważa, że człowiek uczy się przez naśladowanie zachowań innych ludzi i konsekwencji 
tych zachowań. Jest to rodzaj uczenia się społecznego zwany modelowaniem. W toku 
uczenia społecznego człowiek sprawuje świadomie kontrolę nad bodźcami, reakcjami, 
a także w wielu przypadkach nad wzmocnieniami. W ramach tego typu uczenia się 
występuje tzw. wzmocnienie zastępcze, które polega na tym, że człowiek w procesie 
uczenia się szeregu zachowań społecznych nie musi sam doświadczać wzmocnień 
pozytywnych lub negatywnych, czyli kar i nagród. Wystarczy, że obserwuje takie 
wzmocnienia odbierane przez innych ludzi za określone formy ich zachowania. 
Zastępcze wzmocnienia posiadają w przypadku człowieka niejednokrotnie równie 
wielką siłę sprawczą, jeśli chodzi o przyswajanie pewnych cech zachowania się, jak  
i wzmocnienia bezpośrednie. 

Dzięki wzmocnieniu możliwy jest proces modelowania, który stanowi główny 
schemat w procesie społecznego uczenia się. Istotą modelowania jest przekazywanie 
cech z jednej osoby (lub grupy osób o podobnych cechach zachowania się), czyli z tzw. 
modela, na inną osobę, tj. na obserwatora. Szczególnie istotnym modelem zachowań 
stanowi ojciec dla swego dziecka. 

„A. Bandura wyodrębnił trzy rodzaje wpływów procesu modelowania na 
zachowanie się człowieka: 

 przez modelowanie człowiek może nauczyć się nowych sposobów zachowania 
się; 

 proces modelowania może mieć wpływ na wytworzenie pewnych zachowań lub 
też na ich zlikwidowanie; 

 obserwowanie zachowania się innej osoby (lub wielu osób) może mieć efekt 
facylitacyjny, tzn. może przyspieszać (i w ogóle polepszać) wykonanie 
określonej czynności”14. 

                                                
13 Tamże, s. 37. 
14 Tamże, s.40. 
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Z dotychczasowych badań empirycznych wynika dość jednoznacznie, że 
spośród wszystkich możliwych modeli, z jakimi styka się dziecko wychowywane  
w środowisku rodzinnym, najwięcej cech przyspieszających proces modelowania mają 
rodzice. Rodzice i osoby z najbliższego otoczenia dziecka dostarczają, bowiem 
pierwszych tym samym najbardziej trwałych wzorów naśladowania.  

Behawioryści nie przypisują ani ojcu, ani matce żadnej „specjalnej” roli. 
Według teorii uczenia społecznego siła oddziaływania danego rodzica na dziecko 
uzależniona jest od zgodności płci rodzica i dziecka. Jedna z właściwości modela 
czyniąca jego zachowanie podobnym wypływa z faktu podobieństwa do niego. Płeć 
jest, więc w tym przypadku czynnikiem wydatnie przyspieszającym modelowanie, tzn. 
ojciec bywa najważniejszym modelem dla chłopca, matka zaś dla dziewczynki.  

Józef Rembowski przedstawia poglądy M. Johnsona – amerykańskiego 
psychologa, który rozważając wpływ stosunków między ojcem i synem oraz ojcem  
i córką na rozwój ich osobowości stwierdza, że ojciec dodaje specyficznie żeńskich  
i męskich elementów do tworzenia się zarówno męskiej, jak i kobiecej ekspresji 
poprzez własne zachowanie się, odpowiednie nagradzanie, okazywanie pochwały, 
aprobaty15. 

 
3. Role i zadania ojca 
 
Wpływ ojca na rozwój dziecka dokonuje się dwoma drogami. Pierwsza z nich to 

droga pośrednia, przez osobę matki. Aby być dobrym ojcem, trzeba najpierw być 
dobrym mężem. Druga droga wpływów ojca na dziecko prowadzi przez bezpośredni 
udział w codziennych osobistych kontaktach z dzieckiem. Aby być dobrym ojcem  
i mężem, trzeba najpierw stać się dojrzałym, odpowiedzialnym mężczyzną. 

Jacek Pulikowski wyjaśnia, na czym polega proces bycia ojcem i jak ojcostwo 
realizuje się w czasie. Podaje, że „do poważnie potraktowanego, odpowiedzialnego 
ojcostwa należą:  

 samowychowanie siebie do pełnienia roli ojca, 
 wybór żony – matki dla swych dzieci i troska o stały jej rozwój, 
 stworzenie warunków do przyjęcia dziecka (założenie rodziny), 
 zaplanowanie poczęcia, 
 udział w poczęciu, 
 towarzyszenie w rozwoju dziecka do porodu, 
 udział w porodzie, 
 dalej udział w wychowaniu dzieci, 
 uczenie ich rozumienia świata, 
 wprowadzenie dzieci w świat dorosłych, 
 wprowadzanie w domu zasad dających poczucie bezpieczeństwa i stabilności, 
 przewodzenie rodzinie aż do wyjścia dziecka domu”16. 

 
Bronisław Mierzwiński uważa, że ojcostwo „jest specyficzną funkcją mężczyzny 

i oznacza: 
- zajęcie właściwego sobie miejsca w małżeństwie i rodzinie; 
- poczęcie dziecka (dzieci); 
- otoczenie tych dzieci i ich matki troskliwą miłością; 

                                                
15 J. Rembowski, Rodzina w świetle psychologii, WSiP, Warszawa 1978, s.173-174. 
16 J. Pulikowski, Warto być ojcem, Inicjatywa Wydawnicza Jerozolima, Poznań 2002.  
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- utrzymanie i wyżywienie członków rodziny; 
- trudne dzieło wychowania dzieci.”17 
Józef Augustyn wyjaśnia, na czym polega dojrzałe ojcostwo. Według niego 

„rodzi się poprzez wzajemne oddziaływanie na siebie dziecka i ojca. Ojciec poprzez 
towarzyszenie swojemu dziecku w jego rozwoju sam również staje przed możliwością 
własnego osobowego wzrostu. Dziecko pomaga ojcu nie tylko stawać się lepszym 
tatusiem, ale także bardziej odpowiedzialnym człowiekiem. Ojciec, wychowując swoje 
dzieci, sam bywa przez nie wychowywany. (…) Ojcostwo jest fundamentalnym 
doświadczeniem mężczyzny. Dzięki niemu może, bowiem osiągnąć pełną dojrzałość 
swojego ludzkiego życia w wymiarze uczuciowym i duchowym”18. 

Gdy mężczyzna w pełni akceptuje ojcostwo jest zobowiązany do tego, by stawać 
się wzorem dla swoich dzieci i świadomie na nie wpływać.  

B. Mierzwiński podaje zasady, o których powinien stosować każdy mężczyzna, 
który został ojcem. Do nich należą: 

1) Ukochać swoje dziecko. 
2) Nieustannie „weryfikować” własne życie, zdając sobie sprawę, że najważniejszy 

w wychowaniu jest osobisty przykład. 
3) Znaleźć czas dla dziecka: zainteresować się jego problemami, umieć słuchać, 

prowadzić rzetelny dialog, starać się zrozumieć, z miłością, ale konsekwentnie 
egzekwować wydane polecenia. 
M. Trawiska przedstawia wyniki przeprowadzonych przez siebie badań,  

w których mężczyźni szkicują następujące cechy dobrego ojca, ustawiając je według 
własnej hierarchii wartości: 

- interesowanie się dziećmi, posiadanie dla nich czasu, cierpliwości  
w organizowaniu im czasu wolnego, rozmowy, 

- dbałość o warunki bytowe, spełnianie obowiązków zabezpieczających (bytowo- 
społecznych), 

- wyrozumiałość, tolerancyjność wynikająca z umiejętności nawiązywania 
kontaktów, pomoc w kłopotach, 

- obdarzanie dziecka miłością, ciepłem rodzinnym, uczuciem, serdecznością, 
- umiejętność egzekwowania powinności, przypilnowanie, 
- autorytet, „świecenie” przykładem, pewna surowość, dystans, rygor, 

niewykluczające koleżeńskiego stosunku do dziecka, 
- pogłębianie wiedzy pedagogicznej, poznawanie psychiki dziecka, 
- przyjaźń, koleżeństwo, stosunki kumplowskie między rodzicami a dziećmi, 
- troska o wykształcenie dzieci, o ich awans życiowy19. 

Udział ojca w procesie wychowania jest czynnikiem wprowadzającym  
w atmosferę domową i życie rodziny element bezpieczeństwa, ładu, systematyczności, 
konsekwencji i wytrwałości. Są to czynniki niezmiernie ważne we wdrażaniu dzieci do 
przestrzegania zasad społecznych i moralnych, a także w procesie wychowania 
religijnego. Wizerunek ojca w oczach dziecka wywiera ogromny wpływ na dziecięcą 
psychikę i sposób postrzegania przez nie świata. Dziecko tworzy sobie obraz Boga  
w dużej mierze na podstawie obrazu własnego ojca. Swoje relacje z Bogiem kreuje na 
wzór swych kontaktów z ojcem. 

  

                                                
17 B. Mierzwiński, Mężczyzna jako mąż i ojciec dz. cyt., s.59. 
18 J. Augustyn, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, s.72. 
19 J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987, 
s.16-27 
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4. Autorytet ojca dla córki i syna 
 
Ojciec, który pragnie właściwie spełniać swoje powołanie bycia ojcem powinien 

koniecznie budować i chronić swój autorytet ojca. Józef Augustyn uważa, że 
„mężczyzna zakładający rodzinę winien być świadom potrzeby zbudowania swojego 
autorytetu, gdyż bez uznania w rodzinie nie może on mieć realnego wpływu na 
dzieci”20. Opisuje również konsekwencje braku autorytetu. Niekiedy „z powodu braku 
uznania, ojcowie wycofują się z życia rodzinnego i całe wychowanie dzieci oddają  
w ręce matki. Są mężczyźni, którzy usiłują brak realnego autorytetu zastąpić siłą  
i despotyzmem: krzykiem, stwarzaniem sytuacji zagrożenia i lęku, nieadekwatnym do 
przewinienia karaniem, nieuzasadnionym ograniczaniem wolności dzieci. Natomiast 
ojciec bez autorytetu nie może ofiarować synowi daru męskiej tożsamości. Kiedy 
rodzic nie ma autorytetu w oczach syna, wówczas syn wstydzi się ojca i gdzie indziej 
szuka wzorca dla swojej męskiej tożsamości21.  

Kiedy mały chłopiec wzrastając w rodzinie zaczyna już dostrzegać różnice 
płciowe między nim a matką, szuka wokół siebie kogoś podobnego do siebie, by 
znaleźć odpowiedź na pytanie „kim jestem?”. Osobą, do której przychodzi z tym 
pytaniem jest właśnie ojciec. Oczywiście najczęściej jest ono niewypowiedziane, ale 
syn patrząc na zachowanie swojego ojca w stosunku do siebie znajduje odpowiedź. 
Syn w sposób niewerbalny stawia swojemu ojcu pytania: Czy należę do świata 
mężczyzn? Czy jak dorosnę będę taki duży, odważny, mądry, silny jak tata? Czy 
jestem taki jak tata? Rolą ojca jest odpowiedzieć twierdząco na te pytania. Czyni to 
przez akceptację swojego syna, przez wspólne zabawy, rozmowy, przez to, że chce  
z nim spędzać swój czas, zaprasza go do wspólnej pracy. Jeśli natomiast zachowuje się 
wręcz przeciwnie, czyli często krytykuje syna, daje mu do zrozumienia, że nudzi  
i męczy go jego obecność, że nie potrzebuje jego pomocy, nie ma dla niego czasu, to 
tym samym przekazuje mu informacje – nie jesteś wystarczająco męski, czegoś ci 
brakuje, nie należysz do mojego świata. Jeśli ojciec chce, by jego syn w dorosłym 
życiu był pewny siebie, zdecydowany znał swoją wartość powinien spędzać z nim jak 
najwięcej czasu, uczestniczyć z nim w codziennych zabawach, zajęciach i przede 
wszystkim chwalić go za sukcesy, które osiąga. Chłopcy w każdym wieku najbardziej 
potrzebują uznania ze strony ojca, świadomości, że tato jest z nich dumny. Matka 
nawet najlepsza i choćby najbardziej starała się chwalić i docenić swego syna, nigdy 
nie jest w stanie dać tego swojemu dziecku. To syn może otrzymać wyłącznie od 
swego ojca. 

Ojciec odgrywa w życiu córki ważną, choć całkiem odmienną rolę. Ojciec jest 
pierwszym wzorem mężczyzny dla córki. Również i ona przychodzi do niego  
z ważnymi dla dziewczynki pytaniami. Pyta więc też w sposób niewerbalny: Czy 
jestem piękna? Czy jestem wartościowa? Czy moja kobiecość jest dobra? Czy jestem 
ważna dla ojca? Czy jestem warta tego, by mężczyźni się o mnie starali? Jak powinni 
mnie traktować? Ojciec może sprawić, że jego córka poprzez właściwe oddziaływanie, 
odpowiednie rozmowy, rozwinie w sposób pełny swoją kobiecość, wrażliwość, 
czułość, gotowość do podjęcia roli żony, matki lub sprawić, że nie zaakceptuje siebie, 
swojej roli.  

Ojciec pozwala dziecku na określenie swojej płci i życiowej roli (u dziewcząt 
poprzez odróżnianie),u chłopców poprzez identyfikację, co warunkuje późniejsze 
szczęśliwe związki małżeńskie lub też życie w samotności, ale bez kompleksów i w 

                                                
20 J. Augustyn, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne dz. cyt., s.295. 
21 Tamże, s. 295. 
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poczuciu akceptacji siebie22. Obecność ojca o dojrzałej postawie rodzicielskiej 
warunkuje u dziecka osiągnięcie dojrzałości społecznej.  

Dorastające dziecko nie zadowala się wyłącznie miłością matczyną – zaczyna 
poszukiwać ojcowskiej. Zatem dobry, cierpliwy, zainteresowany sprawami dziecka 
ojciec jest nieoceniony dla jej emocjonalnego, intelektualnego i społecznego rozwoju. 

 
5. Cechy miłości ojcowskiej 
 
Bycie ojcem to wyzwanie, któremu nie każdy mężczyzna potrafi sprostać. 

Wymaga ono bowiem poświęcenia siebie, swoich sił, umiejętności i przede wszystkim 
serca. Ale jest to również wyzwanie, które pomaga mężczyźnie rozwijać się, wzrastać i 
pokonywać własne słabości. Niektórzy ojcowie tłumaczą się brakiem czasu oraz tym, 
że pracują bardzo dużo właśnie dla dobra dzieci i w ten sposób okazują im swoją 
miłość. Problem polega na tym, że dzieci bardziej potrzebują czasu spędzonego  
z ojcem i jego zainteresowania niż jego pieniędzy. Miłość ojca powinna się różnic od 
miłości matki. Matka jest zazwyczaj emocjonalnie związana ze swoim dzieckiem  
i kocha bezwarunkowo. Ojciec powinien kochać inaczej i właśnie takiej innej niż 
matczynej, bo OJCOWSKIEJ miłości oczekują od niego dzieci. 

Można wymienić następujące cechy miłości ojcowskiej:  
 warunkowość- ojciec kocha dziecko dlatego, że spełnia ono jego konkretne 

oczekiwania 
 wymagalność - miłość rozwija się w momencie wypełniania przez dziecko 

zadań stawianych przez ojca, by przyswoiło ono wiele zdolności 
 krytycyzm (ocenianie) - ojciec jednoznacznie ocenia zachowanie dziecka + 

wyraża otwarcie uczucia, jakie wiążą się z postępowaniem dziecka 
 zanikanie - gdy dziecko nie spełnia oczekiwań może nastąpić stopniowe 

osłabianie uczuć ojcowskich, a nawet możliwy ich zanik, gdy dziecko osiągnie 
pełną dojrzałość 
Być kochającym ojcem, to znaczy: 
 Dawać dziecku oparcie i miłość; 
 Nie chronić go przed trudnościami; 
 Pozwolić dziecku odnosić własne sukcesy i pokonywać trudności; 
 Ukazywać perspektywę możliwych i wartościowych działań w świecie; 
 Uczyć wychodzenia poza własny egoizm; 
 „Być kimś” dla dziecka. 
Wielu ojców kocha swoje dzieci, ale nie wszystkie dzieci o tym wiedzą, gdyż 

ojcowie często nie potrafią jej dzieciom okazać, albo wręcz uważają, niesłusznie, że 
nawet nie powinni. Natomiast miłość należy okazywać dziecku w języku dla niego 
zrozumiałym. Dla dziecka ważne są słowa miłości wypowiedziane przez ojca, ale nade 
wszystko miłość należy okazać w konkretny sposób w czasie zabawy, wspólnych 
spacerów, posiłków, czy też wspólnie wykonywanych zajęć. Dla dziecka „kocham cię” 
oznacza poświęcanie mu swojego czasu i interesowanie się jego sprawami oraz 
umiejętne wprowadzanie go w świat innych ludzi, w świat rzeczy, zjawisk. Na nic się 
zdadzą prezenty, którymi ojciec chce się usprawiedliwić przed dzieckiem, że nie ma 
dla niego czasu lub w ten sposób udowodnić swoją miłość. Na nic wspaniałe wyprawy 
zagraniczne raz do roku, na nic zapewnienia o miłości, jeśli nie będzie 
systematycznego i częstego spędzania choćby niedługiego czasu z dzieckiem. Właśnie 
podczas tego czasu wytwarza się bliska i osobista relacja między dzieckiem z jego tatą. 

                                                
22 M. Braun–Gałkowska, M. Psychologia domowa. Wydawnictwo KUL, Lublin 2008. 
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Jeśli ojciec nie ma czasu dla dziecka, wówczas ono odbiera to jako brak miłości ze 
strony ojca. Jeżeli dziecko zauważy, że dla jego taty ważniejsza jest praca, jego 
koledzy, towarzystwo, pieniądze, to wówczas odbiera to w sposób jednoznaczny: jeśli 
tato mnie kocha to jestem dla niego najważniejszy, a skoro tak, to powinien mieć dla 
mnie czas. Skoro go nie ma, widocznie nie jestem dla niego wartościowy, nie jestem 
ważny. Czas spędzony z dzieckiem pozwala też na wychowywanie go. Nic tak bowiem 
nie oddziałuje na córkę i syna jak zachowanie ich ojca. Wykłady, pouczenia, 
moralizatorstwo na temat zasad postępowania, zachowania, moralności nie mają 
większego znaczenia. Dla dziecka liczy się przede wszystkim osobisty przykład ojca – 
jego zachowanie na co dzień i zgodność pomiędzy tym co robi i mówi23.  

 
*** 
 
Rozwój osobowości dziecka w rodzinie dokonuje się za sprawą wychowania go 

przy udziale matki i ojca. Dawniej twierdzono, że rola ojca jest chronologicznie 
późniejsza od roli matki. Toteż praktyka wychowawcza była zgodna z tym 
przekonaniem - dzieci najpierw otrzymywały wychowanie przy matce, później 
dopiero - chodzi tu szczególnie o chłopców - przechodziły pod opiekę ojca. 
Współcześnie opierając się na nowych danych nauk zajmujących się rozwojem 
dziecka - wyznaje się zasadę komplementarności obu ról, czyli współwystępowania w 
każdym czasie i wzajemnego uzupełniania się. Ojciec jest tą osobą, która wychodzi 
dziecku naprzeciw, nawet wtedy, gdy w swoich działaniach wykazuje cechy 
macierzyńskie - jest np. opiekuńczy, czuły, miłujący, troskliwy, przywiązany do 
dziecka -zachowuje się inaczej, po męsku, w sposób komplementarny do matki. 

Wzajemne uzupełnianie się rodziców w pełnieniu właściwych dla kobiety  
i mężczyzny funkcji macierzyńskich i ojcowskich służy kształtowaniu prawidłowemu 
rozwojowi dziecka i jego dobru. W pełnej rodzinie, w atmosferze miłości matki i ojca 
otrzymuje ono bowiem kompletne bodźce będąc niejako umieszczone pomiędzy 
obiema znaczącymi dla niego osobami. 

                                                
23 http://strefamamy.pl/wychowanie/rola-ojca-w-wychowaniu-dziecka/  
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Temperament, empatia i preferowane wartości  
u ojców obecnych przy porodzie 

 
 
Przedstawiona w ewangeliach synoptycznych historia życia Jezusa Chrystusa 

mówi o tym, iż od pierwszego momentu pojawienia się na ziemi był On obciążony 
wieloma trudnościami, które dzisiaj można byłoby uznać za znacząco zwiększające 
podatność na pojawienie się chorób czy zaburzeń psychicznych. Poczęty poza 
małżeństwem, urodzony w skrajnie nieodpowiednich warunkach, zagrożony śmiercią 
do pierwszych dni życia, najwcześniejsze lata spędził na emigracji, doświadczał wielu 
podstawowych braków materialnych, podejrzliwie traktowany przez rodzinę, 
niezrozumiany przez otoczenie, opuszczony i zdradzony przez najbliższych przyjaciół, 
przez najwyższe autorytety religijne uznany za wroga własnego narodu. Jednak dla 
wielu stał się już wówczas autorytetem i jest nim do dziś. Co więc było takiego, co 
pozwoliło mu właściwie się rozwijać i zachować zdrowe funkcjonowanie. Wydaje się, 
iż czymś takim było właśnie otoczenie go od początku miłością przez swoich rodziców.  

Zagadnienie obecności ojca przy porodzie jest przedmiotem zainteresowania  
i dyskusji już od ponad pół wieku. Różnorodne aspekty porodu rodzinnego rozważane 
są nie tylko przez psychologów i położników, ale również specjalistów innych 
dziedzin. Konferencje i kongresy poświęcone tej tematyce wpływają na wzrost 
świadomości społecznej dotyczącej roli ojca przy narodzinach dziecka. Zauważyć 
można, że w ostatnich latach zainteresowanie przyszłych rodziców wspólnym 
porodem coraz bardziej wzrasta. Obserwujemy jak zarysowuje się sylwetka 
współczesnego ojca, który angażuje się w proces rodzenia dziecka i opiekę nad nim. 
Często aktywnie razem z żoną przygotowuje się do tego niezwykle ważnego 
wydarzenia w życiu rodziny. Wiele wyników badań1 wskazuje na liczne korzystne 
efekty udziału ojca w porodzie, zarówno dla dziecka jak i dla rodziców, między 
innymi: zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rodzącej, wzmocnienie uczuć 
ojcowskich i więzi małżeńskich, mniejsza zabiegowość położnicza i lepszy stan 
urodzeniowy noworodka. Waga tych argumentów skłania do podjęcia tematyki 
zawartej w tym opracowaniu. Interesującym wydaje się: czy wśród czynników 
wpływających na decyzję o obecności ojca przy porodzie znajdują się jakieś cechy 

                                                
1 Zob. W. Guzikowski, Porody rodzinne we współczesnym położnictwie, Wydawnictwo Akademii 
Medycznej, Wrocław 2002; J. Kubicki, D. Kowalczyk, D. Kudaś, Analiza kliniczna 1300 porodów 
rodzinnych, „Ginekologia Polska”, 2000, nr 71, s. 183-186; K. Neugebauer, Stanowisko Sekcji 
Psychologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w sprawie naturalnego porodu  
i zapewnienia więzi z dzieckiem przy porodzie, Annaless Academic Medice Silesiensis, Supl. 
Psychosomatyczne Uwarunkowania Porodu Naturalnego, 1989, s. 93-96; M. R. Nichols, Paternal 
perspektives of the childbirth experience. „Maternal Child Nursing Jurnal”, 1993, nr 21, 3, s. 99-108; 
A. Sendecka, G. Sudomir, Poród rodzinny w szpitalu, „Kliniczna Perinatologia i Ginekologia”, 1996, nr 
13, s. 47-51. 
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osobowości, które mogą mieć na nią wpływ. Dotychczasowe badania na ogół dotyczą 
znaczenia porodu rodzinnego i doświadczeń z nim związanych, natomiast te, które 
odnoszą się do osobowości są na razie dość nieliczne.2 Podjęto więc próbę odpowiedzi 
na pytanie: czy ojcowie obecni przy porodzie, w porównaniu do ojców, którzy nie 
zdecydowali się na to, różnią się miedzy sobą w zakresie temperamentu, empatii oraz 
preferowanych wartości? 

 
1. Inspiracje i podstawy podjętych badań 
 
Poród jest jednym z najważniejszych wydarzeń w całym procesie ludzkiego 

życia, posiada nie tylko znaczenie biologiczne, jest także złożonym procesem 
psychologicznym. Dla dziecka zakończenie fazy prenatalnej oznacza przejście do 
nowego etapu rozwoju, w obcym mu świecie. Jest to dramatyczna zmiana środowiska, 
która nie ma odpowiednika w całym późniejszym życiu człowieka. Już wówczas 
potrzebuje ono szczególnego zaspokojenia swojej elementarnej potrzeby więzi i 
bezpieczeństwa.3 Przyjście dziecka to także doniosły moment w życiu rodziny. 
Postawa ojca dziecka w czasie ciąży i porodu jest w tym wydarzeniu sprawą bardzo 
istotną. Badania psychologii prenatalnej ukazują, iż bliski kontakt z obojgiem 
rodziców i tworzenie więzi z nimi, jest tym, czego dziecko najbardziej w tym czasie 
potrzebuje.4 Uczestnictwo ojca w narodzinach dziecka potwierdzają liczne doniesienia 
antropologii kulturowej. Z wielu opisów wynika, że poród stanowi wydarzenie 
rodzinne, a aktywny udział w nim ojca jest czymś naturalnym. Do mężczyzn należy 
ochrona żony i dziecka przed niebezpieczeństwami. W kręgu naszej cywilizacji 
rodzącej towarzyszyły zazwyczaj wyłącznie kobiety aż do XVII wieku, kiedy to 
położnictwem zaczęli zajmować się mężczyźni.5 

Rozwój medycyny, korzystanie przez nią ze zdobyczy technicznych oraz 
postulaty zachowania aseptyki doprowadziły do przeniesienia porodów z domu 
rodzącej do szpitala. Od początku XX wieku system działania oddziałów położniczych, 
oparty głównie na zasadach epidemiologicznych i sprawności medycznej, zmienił 
istotnie sytuację rodzących kobiet. Zasady te uczyniły z nich pasywny i uległy obiekt 
ingerencji medycznej, powodując, że poród stał się doświadczeniem 
traumatyzującym. W takiej sytuacji bardzo ważna dla matek stała się obecność 
bliskiej osoby. Po raz pierwszy oficjalnie zezwolono na obecność ojca przy porodzie 
we Francji w 1954 roku. Fakt ten wywołał wiele dyskusji i spowodował, że w wielu 
pracach zaczęto analizować jego udział w tym wydarzeniu (np. III Międzynarodowy 

                                                
2 A. Ochinowska, Wybrane cechy osobowości oraz stosunek do żony i dziecka u ojców 
uczestniczących w porodzie, Niepublikowana praca magisterska, WFCh ATK, Warszawa 1993;  
M. Zduniak, Rola męża i ojca w okresie okołoporodowym, Niepublikowana praca magisterska, WFCh 
ATK, Warszawa 1997. 
3 Por. J. Balaskas, Poród aktywny. Nowe spojrzenie na naturalny sposób rodzenia, Niezależna 
Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1997, s. 23; W. Fijałkowski, Ojcostwo na nowo odkryte, 
Wydawnictwo Diecezjalne, Pelplin 1996, s. 74, 79; K. Kozikowska-Koppel, Poród jako sytuacja 
psychologiczna, Annaless Academic Medice Silesiensis Supl. Psychosomatyczne Uwarunkowania 
Porodu Naturalnego, 1989, s. 187-188; T. Laudański, Modyfikacja środowiska narodzin – potrzeby 
matki i dziecka a potrzeby nowoczesnego położnictwa, „Ginekologia Polska”, 2000, nr 72, s. 668-
673.; E. Sujak, Życie jako zadanie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989, s. 131. 
4 Por. W. Guzikowski, Porody rodzinne we współczesnym położnictwie, dz. cyt., s. 50, 157;  
W. Fijałkowski, Ojcostwo na nowo odkryte, dz. cyt., s. 80-86; W. Fijałkowski, U progu rodzicielstwa, 
Wydawnictwo TUM, Wrocław 2003, s. 164; A. Sipiński, A. Stanek, Poród rodzinny w warunkach 
szpitalnych, „Kliniczna Perinatologia i Ginekologia”, 1996, nr 13, s. 52-60. 
5 Por. W. Fijałkowski, Ojcostwo na nowo odkryte, dz. cyt., s. 7-8. 



              ISSN 2082-7067  4(4)2010 KWARTALNIK NAUKOWY  

Kongres Medycyny Psychosomatycznej w Londynie w 1971 roku). Do końca lat 
osiemdziesiątych wszystkie szpitale w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii 
zaczęły umożliwiać i zachęcać ojców do asystowania przy nim. W Polsce pierwszy 
poród rodzinny odbył się w 1983 roku w Klinice Perinatologii Akademii Medycznej  
w Łodzi. Natomiast kluczowym momentem w tej kwestii był zorganizowany w 1993 
roku w Warszawie Międzynarodowy Kongres „Jakość narodzin - jakość życia”.  
W ciągu następnych lat w większości szpitali powstały warunki do odbycia porodu 
rodzinnego, a przez kolejne lata doskonalono nowy styl opieki położniczej.6 Czy 
jednak zawsze ojciec powinien wziąć w nim udział. Według M. Lewandowskiego7 
poród rodzinny jest możliwością dla tych osób, które wybierają go w pełni świadomie 
i dobrowolnie, a motywem ich wyboru nie może być moda ani ciekawość, ale 
rzeczywista chęć obecności przy żonie i dziecku. Jest to szansa dla ludzi dojrzałych 
emocjonalnie i autentycznie sobie bliskich, pragnących wspólnie działać dla dobra 
rodzącego się dziecka. Dla niektórych mężczyzn poród stanowi doznanie zbyt 
drastyczne i nieestetyczne, aby się zdecydowali na obecność przy nim8. 

Badania dotyczące zagadnienia obecności ojca przy porodzie najczęściej 
dotyczą wpływu tej obecności na zacieśnienie się więzi emocjonalnej z matką i z 
dzieckiem oraz znaczenia porodu rodzinnego i doświadczeń z nim związanych.9 
Natomiast o wiele mniej prac dotyczy cech osobowości ojców decydujących się na 
uczestnictwo w porodzie. Należą do nich badania A. Ochinowskiej,10 w których 
szukano różnic w tym zakresie, pomiędzy ojcami obecnymi przy porodzie i tymi, 
którzy nie towarzyszyli w tym swojej żonie (grupy liczyły po piętnastu mężczyzn). 
Zostały przeprowadzone Inwentarzem Osobowości (wersja badawcza) autorstwa  
T. Kocowskiego badającym motywacyjne aspekty osobowości. Wyniki wykazały, że 
ojcowie obecni przy porodzie osiągnęli wyższe wyniki w skali Pobudliwość 
emocjonalna, co oznacza, że są bardziej zrównoważeni emocjonalnie. Istotne różnice 
wystąpiły w skali Życzliwość, świadczącej, że są bardziej wrażliwi na cierpienie innych 
ludzi, w wyższym stopniu zdolni do współczucia. Mieli oni również silniejszą potrzebę 
kontaktów towarzyskich, co wynika ze skali Afiljatywność, ponadto osiągnęli wysokie 
wyniki w skali Aktywność, wskazującej, że są zdolni do wysiłku i inicjatywy. Ojcowie 
obecni przy porodzie wyższy wynik osiągnęli również w skali Ambicja zdobywcza, co 
zinterpretowane zostało jako większa potrzeba poczucia własnej wartości, zajęcia 

                                                
6 Por. H. Bullinger, Mężczyzna czy ojciec, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1997, s. 105;  
W. Guzikowski, Porody rodzinne we współczesnym położnictwie, dz. cyt., s. 5, 32, 157; W. Fijałkowski, 
Ojcostwo na nowo odkryte, dz. cyt., s. 8, 39; A. Sipiński, A. Stanek, Poród rodzinny w warunkach 
szpitalnych, art. cyt., s. 53. 
7 H. Lewandowski, Psychosomatyczne aspekty porodu z udziałem męża po przygotowaniu w Szkole 
Rodzenia Annaless Academic Medice Silesiensis, Supl. Psychosomatyczne Uwarunkowania Porodu 
Naturalnego, 1989, s. 315-323. 
8 Por. E. Norajczyk-Świeściak, L. Marianowski, Uczestnictwo ojca w porodzie, „Problemy Rodziny”, 
1992, nr 1, s. 34-36. 
9 Ł. Rybakowski, M. Malewski, Poród rodzinny na Oddziale Położnictwa szpitalu ZOZ w Śremie, 
„Kliniczna Perinatologia i Ginekologia”, 1996, nr 13, s. 39-42; A. Sipiński, R. Poręba, D. Dudkiewicz,  
A. Stanek, Poród z udziałem męża, „Ginekologia Polska”, 2000, nr 71, s. 213-217; T. Laudański,  
W. Fijałkowski, W. Tyliński, Przeżycia mężów uczestniczących w porodzie w świetle ich własnych 
relacji, Annaless Academic Medice Silesiensis Supl. Psychosomatyczne Uwarunkowania Porodu 
Naturalnego, 1989, s. 309-312; W. Guzikowski, Porody rodzinne we współczesnym położnictwie, dz. 
cyt.; J. Kubicki, D. Kowalczyk, D. Kudaś, Analiza kliniczna 1300 porodów rodzinnych, art. cyt.;  
J. Kubicki, D. Kowalczyk, D. Pollok, M. Rachwalski, Analiza przebiegu 240 porodów rodzinnych, 
„Kliniczna Perinatologia i Ginekologia”, 1996, nr 13, s. 35-37; M. R. Nichols, Paternal perspektives of 
the childbirth experience, art. cyt.  
10 A. Ochinowska, Wybrane cechy osobowości oraz stosunek do żony i dziecka u ojców 
uczestniczących w porodzie, dz. cyt. 
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wysokiej pozycji społecznej oraz szukanie sytuacji, w których można być ocenianym 
wyżej niż inni. W interpretacji autorka stwierdza, że ojcowie obecni przy porodzie 
mają silniejszą osobowość. 

M. Zduniak11 badała sześćdziesięciu ojców (trzydziestu obecnych i trzydziestu 
nieobecnych przy porodzie) w celu wykazania różnic w ich postawach wobec swoich 
żon i nowo narodzonego dziecka. Badania przeprowadzono kwestionariuszem 
opracowanym przez autorkę, który dotyczył przeżyć, odczuć zachowań i przemyśleń 
ojca w okresie ciąży, porodu i miesiąca po porodzie. Po przeanalizowaniu wyników 
stwierdzono, że mężczyźni uczestniczący w narodzinach swojego dziecka bardziej 
angażują się w rolę ojca, co przejawia się w tym, że chętnie i częściej wypełniają 
obowiązki wynikające z tej roli. Łatwiej też nawiązują kontakt z dzieckiem, a więzi  
w ich rodzinach są silniejsze. Charakteryzuje ich również wysoki poziom empatii 
wobec żon.  

Dosyć liczna grupa badań dotyczy motywacji mężczyzn do uczestniczenia  
w porodzie rodzinnym. Badania W. Guzikowskiego,12 w których ankietowano trzystu 
uczestników porodów rodzinnych i trzystu ojców, którzy nie byli obecni przy porodzie 
wykazały, że przy wyborze porodu rodzinnego najwięcej ojców kierowało się potrzebą 
wsparcia psychicznego swojej żony i był to dla nich motyw najważniejszy.  
W następnej kolejności wymieniano zapewnienie większego poczucia bezpieczeństwa. 
Inne motywy to: podkreślenie wspólnoty małżeńskiej i ważności wydarzenia, jakim 
jest poród dla całej rodziny. W badaniach posłużono się kwestionariuszem 
stworzonym przez autora. A. Rykowska-Pierzchała i in.13, badali grupę stu dziesięciu 
ojców obecnych przy porodzie za pomocą ankiety zbierającej informacje dotyczących 
motywów tej decyzji. Autorzy podają, że przeważająca ich liczba zdecydowała się na 
uczestnictwo w porodzie na prośbę partnerki, ale było to spowodowane również 
własną potrzebą. N. Krajczy14 na podstawie wyników ankiet uzyskanych od stu 
pięćdziesięciu par, które wspólnie przeżywały poród stwierdził, że ojcowie pragnęli 
uczestniczyć w porodzie, aby ułatwić żonie przebycie trudów porodu i aby nie czuła 
się osamotniona. Niektórzy jako motyw podawali ciekawość, a nieliczni uczestniczyli 
w porodzie na żądanie żony. Z badań A. Sendeckiej i G. Sudomir,15 w których ankiety 
wypełniały czterdzieści trzy pary odbywające poród rodzinny, wynika, że 
przeważająca większość mężczyzn chciała dać poczucie bezpieczeństwa swoim żonom, 
a inne motywy to pomoc fizyczna, wzmocnienie więzi rodzinnych oraz ciekawość.  

Przedstawione wyżej badania nasuwają pewne spostrzeżenia. Istnieje 
prawdopodobieństwo, że temperament ojców może mieć istotny wpływ na podjęcie 
decyzji o obecności przy porodzie (por. badania Ochinowskiej16). Inspiracji do 
szukania różnic w tym zakresie dostarczają również doniesienia B. Fonty  
i M. Rydlewskiego,17 którzy stwierdzają, że przez mężczyzn ze słabą odpornością 
psychiczną poród odbierany jest jako zjawisko traumatyzujące. Z badań M. Zduniak  

                                                
11 M. Zduniak, Rola męża i ojca w okresie okołoporodowym, dz. cyt. 
12 W. Guzikowski, Porody rodzinne we współczesnym położnictwie, dz. cyt. 
13 A. Rykowska-Pierzchała, A. Smoleń, M. Wisłocka-Staworczyk, M. Wójtowicz, G. Jakiel, Poród 
rodzinny postrzegany z perspektywy ojca, „Ginekologia Polska”, 2001, nr 72, 12, s. 1019-1024. 
14 N. Krajczy, Obecność ojca przy porodzie, „Kliniczna Perinatologia i Ginekologia”, 1996, nr 13, s. 47-
51. 
15 A. Sendecka, G. Sudomir, Poród rodzinny w szpitalu, art. cyt. 
16 A. Ochinowska, Wybrane cechy osobowości oraz stosunek do żony i dziecka u ojców 
uczestniczących w porodzie, dz. cyt. 
17 B. Fonty, M. Rydlewski, Psychological environment of delivery. Presence of the father; the labor 
room, „J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod”, 1980, nr 9, s. 135-136. 
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i A. Ochinowskiej18 wynika, że ojców obecnych przy porodzie charakteryzuje wysoki 
poziom empatii wobec żon, co również sugerują wyniki badań motywów podjęcia 
takiej decyzji. Nie udało się natomiast odnaleźć badań dotyczących systemu wartości 
ojców uczestniczących w porodzie rodzinnym. Interesującym wydaje się, czy system 
wartości może mieć jakiś wpływ na taką decyzję.  

 
2. Problem badań i hipotezy 
 
Przyjętym celem badań jest poznanie różnic w zakresie wybranych cech 

osobowości pomiędzy ojcami obecnymi i nieobecnymi przy porodzie. Problemem jest 
uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jakie różnice temperamentalne, w zakresie empatii 
i systemu wartości różnicują te dwie grupy ojców. Na podstawie dokonanego 
przeglądu badań postawiono poniższe hipotezy: 

H1. Ojcowie obecni przy porodzie (grupa badawcza) charakteryzują się 
wyższym poziomem tych cech temperamentalnych, które umożliwiają im 
podejmowanie zadań trudnych, takich jak Żwawość, Wytrzymałość i Aktywność, przy 
niższym poziomie tych, które to ograniczają, takich jak Wrażliwość sensoryczna, 
Reaktywność emocjonalna, czy Perseweratywność, w porównaniu do ojców, którzy 
nie zdecydowali się w nim uczestniczyć (grupa porównawcza). 

H2 Ojcowie obecni przy porodzie (grupa badawcza), charakteryzują się 
wyższym poziomem empatii niż ojcowie nieobecni przy nim (grupa porównawcza). 

Przy braku podstaw do sformułowania uzasadnionej hipotezy dotyczącej 
ewentualnych różnic w systemie wartości pomiędzy badanymi grupami, zdecydowano 
się na postawienie pytania badawczego: 

P1.Czy istnieją różnice w systemie wartości pomiędzy ojcami obecnymi przy 
porodzie (grupa badawcza) i ojcami, których przy tym nie było (grupa porównawcza)? 

Ich weryfikacji dokonano przedstawionymi poniżej narzędziami badawczymi.  
 
3. Metody badań 
 
Pierwszym z zastosowanych narzędzi badawczych, którego podstawę 

teoretyczną stanowi Regulacyjna Teorii Temperamentu, był Kwestionariusz 
Temperamentu (FCZ-KT) skonstruowany B. Zawadzkiego i J. Strelaua. Jest on 
przeznaczony do diagnozy podstawowych, pierwotnie biologicznie zdeterminowanych 
cech temperamentu, stanowiących formalny aspekt zachowania. FCZ-KT 
charakteryzuje się dobrymi parametrami pomiaru. Rzetelność kwestionariusza, 
szacowana na podstawie współczynników alfa Cronbacha jest różna dla 
poszczególnych skal i wynosi od 0,72 do 0,88. Stałość wyników testowych mierzona w 
odstępie sześciu miesięcy waha się od 0,69 do 0,90. Różne pomiary trafności okazały 
się zadowalające. Skale kwestionariusza wykazują dużą odporność na działanie 
aprobaty społecznej, co pozwala traktować to narzędzie z dużym zaufaniem.19 

Kwestionariusz Rozumienia Empatycznego Innych Ludzi (KRE)  
A. Węglińskiego, zastosowany jako drugie narzędzie, służy do pomiaru empatii 
rozumianej jako zdolność psychiczna motywująca człowieka do szukania bliskości z 
innymi ludźmi przez syntonię emocjonalną oraz wczuwanie się w stany psychiczne, 
przeżycia innych ludzi i rozumienie drugiego człowieka tak, jak gdyby się nim było. 
                                                
18 M. Zduniak, Rola męża i ojca w okresie okołoporodowym, dz. cyt.; A. Ochinowska, Wybrane cechy 
osobowości oraz stosunek do żony i dziecka u ojców uczestniczących w porodzie, dz. cyt.  
19 J. Strelau, Psychologia Temperamentu, PWN, Warszawa 1998; B. Zawadzki, J. Strelau, Formalna 
Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT), Podręcznik, Pracownia 
Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1997. 
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Kwestionariusz ten posiada odpowiednie właściwości psychometryczne. Rzetelność 
KRE obliczona została według wzoru Spermana-Browna wyniosła rtt = 0,91, po 
zastosowaniu poprawki Gaylorda rtt = 0,90. Stabilność wyników KRE wyniosła rtt = 
0,77 po trzech tygodniach, a po dziesięciu miesiącach rtt = 0,66. Trafność zbadano 
metodą różnic międzygrupowych, świadczy o niej także stosunkowo wysoka korelacja 
r = 0,60 z Kwestionariuszem Empatii Emocjonalnej Mehrabiana i Epstejna.20 

Ostatnim z zastosowanych narzędzi była adaptacja Value Survey (VS) 
opracowanego przez M. Rokeacha, według którego wartości są przekonaniami że 
określony sposób postępowania lub ostateczny stan egzystencji jest osobiście lub 
społecznie preferowany w stosunku do alternatywnego, dokonana za zgodą autora 
przez P. Brzozowskiego. Skala Wartości (SW) służy do badania ich systemów u 
młodzieży i dorosłych. Mierzy pozycje trzydziestu sześciu wartości (18 ostatecznych i 
18 instrumentalnych). Przy jej pomocy można porównać preferencje wartości osób 
lub grup. Ze względu na specyfikę SW badano tylko jej rzetelność retestową: 
przeciętne współczynniki stabilności SW dla całych systemów wartości ostatecznych i 
instrumentalnych były wysokie i wyniosły odpowiednio 0,95 i 0,91. Badania 
dotyczące trafności VS nie pozwalają na jednoznaczne określenie jego stopnia.21 

 
4. Badane osoby i procedura 
 
Badania zostały przeprowadzone w dwóch grupach mężczyzn. Grupę badawczą 

(30 osób) stanowili ojcowie, którzy byli obecni przy porodzie swojego dziecka, 
natomiast porównawcza (również 30-osobowa) składała się z ojców, którzy nie 
zdecydowali się na to uczestnictwo, mając taką sposobność. Z drugiej grupy zostali 
wykluczeni ojcowie, którzy chcieli być obecni przy porodzie, ale nie mogli z przyczyn 
od siebie niezależnych, np. nie zdążyli dojechać do szpitala lub żona nie zgadzała się 
na ich obecność. Wiek badanych osób zawierał się pomiędzy 25 a 35 rokiem życia. 
Struktura wykształcenia i miejsca zamieszkania (małe i duże miasta) tych ojców była 
zbliżona, co zapewnia jednorodność badanych grup. Dobór grup był celowy. Badania 
prowadzono indywidualnie w domach wybranych ojców, w okresie od września 2004 
roku do marca 2005 roku. Badani otrzymali zestawy narzędzi, następnie wyjaśniono 
im cel badań i poproszono o zapoznanie się z instrukcjami, oraz dokładne  
i samodzielne wypełnienie arkuszy. Zapewniono im anonimowość. 

 
5. Wyniki badań 
 
W celu weryfikacji postawionych hipotez porównano wyniki uzyskane  

w poszczególnych skalach Kwestionariusza Temperamentu i Kwestionariuszu 
Empatii (KRE) wykorzystując test t-Studenta dla dwóch populacji niezależnych. 
Podobnie w przypadku pytania badawczego dotyczącego wartości, czyli Skali 
Wartości. Porównanie wyników obu grup ojców za pomocą analizy wariancji 
(MANOVA) okazało się niemożliwe ze względu na niespełnienie podstawowego,  
z punktu widzenia możliwości aplikacji tego modelu, założenia o równości macierzy 

                                                
20 A. Węgliński, Trafność Kwestionariusza Rozumienia Empatycznego Innych Ludzi (KRE),  
W: R. Ł. Drwal (red.), Techniki Kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 1987, s. 63-79. 
21 M. Rokeach, The nature of values, Free Press, New York 1973; P. Brzozowski, Skala Wartości (SW). 
Polska adaptacja Value Survey. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 
1989. 
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kowariancji w obu populacjach. 
W zamieszczonej poniżej tabeli 1. przedstawiono wyniki uzyskane przez ojców 

z grupy badawczej (GB) i porównawczej (GP) w poszczególnych skalach 
Kwestionariusza Temperamentu (FCZ-KT). 

 
 
Tabela 1. Wartości statystyk opisowych oraz testu t-Studenta dla wyników uzyskanych w 

badanych grupach w FCZ-KT 
 

Skale FCZ-KT 
GB GP 

t p 
Średnia SD Średnia SD 

Żwawość 16,90 3,01 15,03 3,18 -2,336 0,012* 

Perseweratywność 11,13 4,85 11,77 4,78 0,510 0,306 

Wrażliwość sensoryczna 14,63 4,16 14,30 3,58 -0,332 0,371 

Reaktywność emocjonalna 7,13 4,26 10,30 4,27 2,877 0,003** 

Wytrzymałość 10,77 4,68 10,33 5,07 -0,344 0,366 

Aktywność 11,47 5,33 7,07 3,94 -3,637 0,001** 

* p < 0,05, ** p < 0,01 

Wyniki przeprowadzonych porównań wskazują, że ojców z grupy badawczej,  
w stosunku do ojców z grupy porównawczej, charakteryzuje wyższy poziom 
Żwawości, Aktywności i niższa Reaktywność emocjonalna. Różnice te są istotne 
statystycznie. Podskalne: Perseweratywność, Wrażliwość sensoryczna i Wytrzymałość 
nie różnicują badanych grup. 

Wyniki uzyskane przez badane osoby w Kwestionariuszu Empatii (KRE) 
ukazuje tabela 2. 

 
Tabela 2. Wartości statystyk opisowych oraz testu t-Studenta dla wyników uzyskanych  

w badanych grupach w KRE 
 

Zmienna 
GB GP 

t p 
Średnia 

S
D 

Ś
rednia 

S
D 

Empatia 63,30 11,82 56,50 8,98 -2,496 0,008** 

** p < 0,01 
 
Jak wskazują wyniki przeprowadzonych porównań ojcowie z grupy badawczej 

w porównaniu z ojcami z grupy porównawczej odznaczają się wyższym poziomem 
empatii (różnica ta jest istotna statystycznie). 

W poniższej tabeli 3 zostały zaprezentowane wybrane (różnicujące grupy) 
wyniki ocen wartości ostatecznych (WO SW) dokonanych przez ojców z grupy 
badawczej i porównawczej. 
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Tabela 3. Wartości statystyk opisowych oraz testu t-Studenta dla wyników uzyskanych  

w badanych grupach w WO SW 
 

Wartości Ostateczne 
GB GP 

t p 
Średnia SD Średnia SD 

Bezpieczeństwo narodowe 6
,33 

1,47 5,47 1,61 -2,175 0,017* 

Bezpieczeństwo rodziny 
7

,67 
1,18 7,13 0,68 -2,138 0,019* 

Mądrość 
6

,53 1,22 5,70 1,24 -2,624 0,006** 

Poczucie dokonania 5,73 1,20 5,20 1,40 -1,584 0,059t 

Zbawienie 5,71 2,55 4,92 1,84 -1,337 0,074t 

* p < 0,05, ** p < 0,01; t < 0,10 – poziom trendu 
 
Rezultaty przeprowadzonych porównań wskazują, że zachodzą pewne 

statystycznie istotne różnice w ocenach wartości ostatecznych pomiędzy grupą 
badawczą i porównawczą. Zarówno bezpieczeństwo narodowe, jak i bezpieczeństwo 
rodziny ma wyższą wagę dla ojców z grupy badawczej. Ponadto ważniejsza jest dla 
nich mądrość i nieco ważniejsze jest poczucie dokonania i zbawienie (marginalna 
istotność, tendencja statystyczna). Wartości takie jak: dojrzała miłość, dostatnie życie, 
poczucie własnej godności, pokój na świecie, przyjaźń, przyjemność, równowaga 
wewnętrzna, równość, szczęście, świat piękna, uznanie społeczne, wolność, życie 
pełne wrażeń nie różnicują badanych grup. 

W zakresie wartości instrumentalnych wyniki badań (różnicujące grupy) 
okazały się następujące. Przedstawia je tabela 4.  

 
Tabela 4. Wartości statystyk opisowych oraz statystyki testu t-Studenta dla wyników 

uzyskanych w badanych grupach w WI SW 
 

Wartości Instrumentalne 
GB GP 

t p 
Średnia SD Średnia SD 

Intelektualista 5,53 0,97 4,90 1,47 -1,967 0,027* 

Kochający 6,30 1,21 5,77 1,45 -1,545 0,064t 

Obdarzony wyobraźnią 5,60 1,00 5,03 1,33 -1,867 0,034* 

Odpowiedzialny 6,23 1,25 5,70 1,34 -1,592 0,059t 

O szerokich horyzontach  5,60 1,10 5,03 2,09 -1,313 0,088t 

Wybaczający 5,53 1,31 4,93 1,44 -1,693 0,048* 
* p < 0,05, ** p < 0,01; t < 0,10 – poziom trendu 
 
Uzyskane rezultaty wskazują, że ojcowie z grupy badawczej takie wartości, jak: 

intelektualista, obdarzony wyobraźnią i wybaczający oceniają wyżej w porównaniu  
z ojcami z grupy porównawczej, i są to różnice istotne statystycznie. Ponadto nieco 
ważniejsze jest dla nich bycie kochającym i odpowiedzialnym, i posiadanie szerokich 
horyzontów. Natomiast wartości takie jak: ambitny, czysty, logiczny, niezależny, 
odważny, opanowany, pogodny, pomocny, posłuszny, uczciwy, uprzejmy, uzdolniony 
nie różnicują badanych grup. 
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Na podstawie średnich uzyskanych dla poszczególnych wartości ostatecznych  
i instrumentalnych w obu badanych grupach, uporządkowano badane wartości łącząc 
je w uhierarchizowane grupy. Dla ojców z grupy badawczej najważniejsza z wartości 
ostatecznych okazała się troska o najbliższych (bezpieczeństwo rodziny). Za bardzo 
ważne wartości uznali oni, poza dojrzałą miłością, poczuciem własnej godności i 
szczęściem, także takie wartości jak mądrość, bezpieczeństwo narodowe i przyjaźń. W 
grupie wartości ważnych znalazły się: wolność, równowaga wewnętrzna oraz pokój na 
świecie, a ponadto poczucie dokonania, zbawienie, równość i przyjemność. Najmniej 
ważne okazały się: dostatnie życie, świat piękna, życie pełne wrażeń i uznanie 
społeczne. Dla ojców z grupy porównawczej, nieobecnych przy narodzinach, 
najważniejsza okazała się także troska o najbliższych. Za bardzo ważne wartości 
uznali oni dojrzałą miłość, poczucie własnej godności oraz szczęście. W grupie 
wartości ważnych znalazły się: przyjaźń, wolność i pokój na świecie, mądrość  
i równość, a także przyjemność i bezpieczeństwo narodowe, równowaga wewnętrzna  
i poczucie dokonania. Najmniej ważne okazały się dostatnie życie, zbawienie, świat 
piękna, uznanie społeczne i życie pełne wrażeń. 

Ojcowie z grupy badawczej za najważniejsze wartości instrumentalne, poza 
byciem uczciwym, uznali bycie kochającym i odpowiedzialnym. Jako ważne wskazali 
wartości takie jak: czysty, odważny, niezależny, obdarzony wyobraźnią i o szerokich 
horyzontach, a ponadto intelektualista i wybaczający, znalazły się tu również takie 
wartości jak: pomocny, opanowany, pogodny, ambitny i uprzejmy. Natomiast 
najmniej ważne okazały się dwie wartości instrumentalne, były to: uzdolniony  
i posłuszny. Ojcowie z grupy porównawczej za najważniejsze uznali bycie uczciwym. 
Jako ważne wskazali wartości takie jak: czysty, kochający, odpowiedzialny, logiczny, 
odważny, niezależny i pomocny. W grupie wartości ważnych znalazły się: uprzejmy  
i ambitny, obdarzony wyobraźnią i o szerokich horyzontach. W grupie najmniej 
ważnych wartości pozostało ich sześć, były to: opanowany, wybaczający, 
intelektualista, pogodny, uzdolniony i posłuszny. 

 
7. Dyskusja 
 
Wyniki przeprowadzonych badań w dużym stopniu potwierdziły przyjęte 

hipotezy i przypuszczenie zawarte w pytaniu badawczym. Rezultaty uzyskane w 
wyniku zastosowania Kwestionariusza Temperamentu w znacznym zakresie 
pozwalają na potwierdzenie hipotezy pierwszej (H1), zakładającej, że ojcowie obecni 
przy porodzie (grupa badawcza) charakteryzują się wyższym poziomem tych cech 
temperamentalnych, które umożliwiają im podejmowanie zadań trudnych, takich jak 
Żwawość, Wytrzymałość i Aktywność, przy niższym poziomie tych, które to 
ograniczają, takich jak Wrażliwość sensoryczna, Reaktywność emocjonalna, czy 
Perseweratywność, w porównaniu do ojców, którzy nie zdecydowali się w nim 
uczestniczyć (grupa porównawcza). Okazało się, iż rzeczywiście zachodzą 
statystycznie istotne różnice w zakresie trzech wymiarów temperamentu. Ojcowie  
z grupy badawczej osiągnęli wyższe wyniki w skali Żwawość i Aktywność. Pierwsza  
z nich oznacza, że w porównaniu z ojcami z grupy porównawczej wykazują oni 
większą tendencję do szybkiego reagowania, utrzymywania dużego tempa 
wykonywanych czynności i łatwiejszej zmiany zachowania w odpowiedzi na zmianę 
warunków zewnętrznych. Ponadto są bardziej elastyczni w zachowaniu i plastyczni 
intelektualnie, wykazują także dużą wytrwałość w działaniu i ogólnie dużą 
wytrzymałość. Druga natomiast świadczy o tym, że są oni bardziej aktywni w różnych 
sferach życia, wykazują tendencje do podejmowania wielu różnych zadań, posiadają 
także skłonność do zachowań impulsywnych i podejmowania ryzyka. Cechuje ich 
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również duża odporność emocjonalna i pozytywny nastrój. Ojcowie z grupy badawczej 
osiągnęli niższe wyniki w skali Reaktywność emocjonalna, niż ojcowie z grupy 
porównawczej, co wskazuje, że są oni mniej pobudliwi emocjonalnie, charakteryzują 
się większą odpornością emocjonalną i mniejszą tendencją do załamywania się  
w trudnych sytuacjach, oraz mniejszą tendencją do obniżania poziomu wykonania 
różnych zadań w warunkach stresowych. Ponadto rzadziej przeżywają stany napięcia 
emocjonalnego, wykazują małą labilność, dużą dojrzałość emocjonalną, nie są 
podejrzliwi i nie unikają trudnych sytuacji. Wyniki porównań wykazują brak 
statystycznie istotnych różnic pomiędzy ojcami obu grup w skalach: 
Perseweratywność, Wrażliwość sensoryczna i Wytrzymałość, czego nie zakładano  
w hipotezie, jednak występujące różnice wydają się ją już potwierdzać, chociaż  
w bardziej ograniczonym zakresie. Brak różnic we wszystkich z kontrolowanych skal 
temperamentu pozwala na przypuszczenie, iż to nie ta właśnie zmienna  
w zasadniczym stopniu warunkuje uczestnictwo w ojców przy porodzie, chociaż 
posiada swoje istotne znaczenie.  

Powyższe wyniki są w dużej mierze zgodne z rezultatami wcześniejszych 
badań22, w których wykazano, że ojcowie, którzy byli obecni przy narodzinach mają 
silniejszą osobowość, są bardziej aktywni, zdolni do wysiłku i bardziej zrównoważeni 
emocjonalnie od ojców nieobecnych przy nim. W świetle uzyskanych wyników można 
stwierdzić, że struktura temperamentu najprawdopodobniej ma duże znaczenie 
zarówno dla samej decyzji o uczestniczeniu w porodzie jak i dla sposobu radzenia 
sobie ze specyficznymi wymaganiami tej sytuacji. Niska reaktywność z pewnością 
pomaga w kontrolowaniu własnych emocji, zachowaniu spokoju, co stanowi dobre 
uwarunkowanie dla wypełnienia tej trudnej roli. W odniesieniu do 
nieprzewidywalnego przebiegu, jaki ma każdy poród, nieoceniona wydaje się dobra 
żwawość. Natomiast wyższa aktywność w połączeniu z niską reaktywnością może 
powodować, że poród postrzegany jest przez ojców z grupy badawczej w kategoriach 
zadania lub wyzwania, a nie wyłącznie obciążenia czy zagrożenia. Doniesienia 
Norajczyk–Świeściak i in.23, w których na podstawie obserwacji ojców 
uczęszczających do szkoły rodzenia stwierdzono, że niektórzy ojcowie po obejrzeniu 
filmu ukazującego poród rezygnują z uczestnictwa w nim, ponieważ jest to dla nich 
zbyt doznanie drastyczne, potwierdzają również istotną rolę temperamentu w decyzji 
o obecności przy porodzie. 

Badanie przeprowadzone Kwestionariuszem Rozumienia Empatycznego, 
weryfikujące drugą hipotezę (H2), twierdzącą, iż, ojcowie obecni przy porodzie (grupa 
badawcza), charakteryzują się wyższym poziomem empatii niż ojcowie nieobecni przy 
nim (grupa porównawcza), wykazało, że rzeczywiście tak się dzieje, co potwierdziło 
przyjęte w niej założenie. Oznacza to, że ojcowie ci, mają większą zdolność do 
wczuwania się w stany psychiczne i przeżycia innych ludzi, do emocjonalnego 
współodczuwania radości i smutków innych, oraz rozumienia drugiego człowieka. 
Cechuje ich również większa wrażliwość na przeżycia innych i gotowość do 
poświęceń. Rezultaty porównań zgodne są z wynikami badań Zduniak,24 które 
wykazały, że ojców obecnych przy porodzie charakteryzuje wysoki poziom empatii 

                                                
22 Por. A. Ochinowska, Wybrane cechy osobowości oraz stosunek do żony i dziecka u ojców 
uczestniczących w porodzie, dz. cyt. 
23 E. Norajczyk-Świeściak, L. Marianowski, Uczestnictwo ojca w porodzie, art. cyt. 
24 M. Zduniak, Rola męża i ojca w okresie okołoporodowym, dz. cyt. 
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wobec swoich żon, oraz z wynikami badań Ochinowskiej25 w skali Życzliwość. 
Upoważnia to do twierdzenia, że empatia jest tą cechą osobowości, która  
w poważnym stopniu determinuje decyzję o uczestnictwie w porodzie. Predyspozycja 
ta potrzebuje dłuższego okresu kształtowania się, więc jej poziom nie jest tylko 
wynikiem samej obecności w porodzie. Można przyjąć, iż taki stan rzeczy dobrze 
rokuje też dla przyszłego kształtowania się relacji rodzinnych. Przy uwzględnieniu 
wzrostu zainteresowania nowym wzorcem ojcostwa, może to mieć pozytywne 
konsekwencje dla tych więzi, ale także w wymiarze społecznym, zwłaszcza  
w odniesieniu do wzrastającej przestępczości wśród dzieci i nieletnich, której 
przyczyn upatruje się między innymi w niezdolności do współczucia i wczuwania się 
w sytuację drugiego człowieka, oraz okazywania innych reakcji empatycznych26. 

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytanie (P1) o istnienie różnic  
w systemie wartości pomiędzy ojcami z grupy badawczej i porównawczej 
przeprowadzono badanie Skalą Wartości. Na podstawie wyników tych badań można 
udzielić odpowiedzi, że system wartości różnicuje te grupy ojców, zarówno w zakresie 
wartości ostatecznych jak i instrumentalnych. Ojcowie z grupy badawczej oceniają 
wyżej od ojców z grupy porównawczej: bezpieczeństwo rodziny, bezpieczeństwo 
narodowe oraz mądrość (różnica istotna statystycznie). Ponadto nieco ważniejsze jest 
dla nich poczucie dokonania i zbawienie (jedynie poziom trendu). Wyższa ocena 
wartości bezpieczeństwa rodziny wskazuje, że ojcowie z grupy badawczej bardziej 
cenią i troszczą się o swoją rodzinę, czego wyrazem (i motywem) może być ich 
obecność przy porodzie. Postawa ojców z grupy badawczej kształtowana mogła być 
również przez wyższą ocenę wartości mądrość, rozumianej, jako dojrzałe rozumienie 
życia. Dojrzałość wydaje się być koniecznym warunkiem do świadomego  
i odpowiedzialnego podjęcia roli ojca współpracującego z matką podczas porodu, dla 
dobra rodzącego się dziecka. Ważniejsze dla grupy badawczej okazało się również 
bezpieczeństwo narodowe (postawa prospołeczna) i nieco ważniejsze było poczucie 
dokonania rozumiane jako wniesienie własnego wkładu. Poczucie dokonania  
w odniesieniu do sytuacji porodu może oznaczać, że pragną być współodpowiedzialni 
za jego przebieg. 

Wyniki badań dotyczące ocen wartości instrumentalnych również wykazały 
istnienie pewnych różnic. Ojcowie z grupy badawczej takie wartości jak: 
intelektualista, obdarzony wyobraźnią i wybaczający oceniają wyżej niż ojcowie  
z grupy porównawczej, przy czym są to różnice istotne statystycznie. Ponadto nieco 
ważniejsze, na poziomie tendencji, jest dla nich bycie odpowiedzialnym, kochającym  
i posiadanie szerokich horyzontów. Wygląda na to, że odwołanie się do mądrości, 
zarówno w przypadku wartości ostatecznych, jaki i zbliżone przekonania, co do 
wartości instrumentalnych: intelektualista, obdarzony wyobraźnią, sprzyjają podjęciu 
decyzji o uczestnictwie przy porodzie. Dołączając do nich wartość jaką jest 
przebaczenie można przypuszczać również, iż to one razem mogą być czymś 
wspomagającym dla empatii (co potwierdziły, pominięte tu, wyniki korelacji). 

Rezultaty porównań struktury (hierarchii) wartości ostatecznych utworzone na 
podstawie średnich ocen uzyskanych dla poszczególnych wartości ojców z obydwu 
grup wykazały, że zarówno dla jednych jak i dla drugich najważniejsza okazała się 
troska o najbliższych, natomiast grupa wartości bardzo ważnych była znacznie szersza 
u ojców z grupy badawczej. Za bardzo ważne uznali oni poza dojrzałą miłością, 
poczuciem własnej godności i szczęściem także mądrość, bezpieczeństwo narodowe  
                                                
25 A. Ochinowska, Wybrane cechy osobowości oraz stosunek do żony i dziecka u ojców 
uczestniczących w porodzie, dz. cyt. 
26 Z. Majchrzyk, Nieletni, młodociani, dorośli zabójcy, mordercy, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 
Warszawa 2004. 
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i przyjaźń. Dla ojców z grupy porównawczej okazały się one mniej ważne. Jako 
wartości najmniej ważne w obu grupach wymieniano dostatnie życie, świat piękna, 
uznanie społeczne i życie pełne wrażeń. W grupie porównawczej do tych wartości 
zaliczano również zbawienie. W przypadku struktury wartości instrumentalnych, 
grupa wartości najważniejszych u ojców z grupy badawczej zawiera takie wartości jak: 
kochający, odpowiedzialny, uczciwy, natomiast w grupie porównawczej za 
najważniejszą uznano tylko uczciwość. Trudno jednak na podstawie tego dość 
ograniczonego badania struktury wartości formułować jakieś bardziej uprawnione 
wnioski, niemniej można z pewnym prawdopodobieństwem przypuszczać, że różnice 
w systemie wartości, które ukazują powyższe badania mogły mieć również wpływ na 
decyzję o obecności przy porodzie. 

 
Podsumowanie 
 
Celem tej pracy było poznanie czy ojcowie, którzy angażują się w proces 

rodzenia dziecka, poprzez uczestniczenie w porodzie różnią się w zakresie wybranych 
wymiarów osobowości od ojców, którzy nie decydują się na obecność przy nim. 
Problem badawczy sprowadzał się do pytań: czy ojcowie obecni przy porodzie  
w porównaniu do tych, którzy nie zdecydowali się na takie uczestnictwo, różnią się  
w zakresie określonych cech temperamentu, czy mają wyższy poziom empatii, oraz 
czy istnieją między nimi różnice w systemie wartości? Badanie przeprowadzone 
Kwestionariuszem Temperamentu wykazało różnice pomiędzy tymi grupami ojców  
w trzech wymiarach temperamentu: ojcowie z grupy badawczej odznaczają się 
większą żwawością, wyższym poziomem aktywności oraz niższą reaktywnością 
emocjonalną niż ojcowie z grupy porównawczej (różnice istotne statystycznie). 
Kolejne, przy zastosowaniu Kwestionariusza Rozumienia Empatycznego przyniosło, 
że ojcowie z grupy badawczej odznaczają się wyższym poziomem empatii niż ojcowie 
z grupy porównawczej (różnica także istotna statystycznie). Natomiast badanie 
dokonane Skalą Wartości ujawniło, że istnieją różnice w systemie wartości pomiędzy 
grupą badawczą a porównawczą zarówno w zakresie wartości ostatecznych jak  
i instrumentalnych: ojcowie z grupy badawczej oceniają wyżej od ojców z grupy 
porównawczej następujące wartości ostateczne: bezpieczeństwo rodziny, 
bezpieczeństwo narodowe, mądrość; oraz instrumentalne: intelektualista, obdarzony 
wyobraźnią i wybaczający. Ich rezultaty wskazują, iż na decyzję o uczestnictwie  
w narodzinach istotny wpływ może mieć poziom empatii, ale uwarunkowana jest ona 
również przez predyspozycje temperamentalne oraz ukształtowany system wartości. 
Świadczy to o złożoności badanej problematyki, co może stać się inspiracją do 
dalszych badań i poszukiwań.  

Wydaje się, że wyniki przeprowadzonych badań mogą zostać wykorzystane  
w programach szkół rodzenia. Poznanie uwarunkowań podejmowania decyzji  
o obecności przy porodzie może przyczynić się do jej większej świadomości, czy też 
lepszego przygotowania się do takiego udziału, z uwzględnieniem przez ojców 
własnych predyspozycji. Świadomość społeczna tych uwarunkowań może również 
mieć ważne znaczenie. Interpretacja uzyskanych wyników podlega typowym dla tego 
rodzaju badań ograniczeniom.  



              ISSN 2082-7067  4(4)2010 KWARTALNIK NAUKOWY  

 
 
Dr Anna Dąbrowska 
Wyższa Szkoła Umiejętności  
Kielce 
 
 
Znaczenie miłości dla jednostki, rodziny i społeczeństwa 

 
Dużo już o miłości napisano, powiedziano i niemało nadal się mówi. Jest i była 

ona przedmiotem rozmyślań filozofów, etyków, poetów, artystów, ale również 
zwykłych ludzi. Dlatego też można czasem odnieść wrażenie, że jest to temat 
najbardziej „zużyty” ze wszystkich, a przez to często banalizowany lub spłycany- 
wystarczy wsłuchać się w teksty piosenek rozpowszechnianych np. przez stacje 
radiowe, by przekonać się, że w większości z nich poruszany jest temat miłości. Ta 
„miłość” sprowadza się jednak tylko do stosunków damsko-męskich, czyli zakochania, 
tęsknoty, uczucia zawodu, czy zazdrości. Podobnie rzecz ma się w serialach czy 
filmach telewizyjnych, komediach romantycznych, romansach... Nie jest to jednak na 
pewno jedyny sposób patrzenia na nią, nie oddaje on też z pewnością istoty tego 
uczucia. 

Trudno jest pisać o miłości. Podejmowali się tego zadania wielcy artyści, 
zdefiniować ją próbowali uczeni, a i tak nikt chyba nie zdołał oddać w pełni jej sensu. 
Chciałabym jednak przytoczyć tu kilka przykładów, a raczej prób zdefiniowania 
osobliwego zjawiska, jakim jest miłość.  

Zacznijmy od teorii uczonego, amerykańskiego psychologa A Maslowa1, który 
badał istotę funkcjonowania zdrowego człowieka, dążąc do odkrycia podstawy jego 
zdrowia psychicznego. W swojej koncepcji hierarchii potrzeb, miłość określona 
została jako jedna z potrzeb społecznych, a jej niezaspokojenie uznano za podstawę 
pojawienia się potrzeb patologicznych. Stwierdzono również, że poszukiwanie tego 
uczucia staje się możliwe dopiero wówczas, gdy zaspokojone zostaną potrzeby 
bezpieczeństwa, bowiem tylko taki stan psychiczny jednostki sprzyja swobodnemu 
poszukiwaniu miłości. Zdaniem autora, może ona mieć potrzebę niedostatku lub - 
patrząc przez pryzmat samorealizacji - potrzebę wzrostu. Miłość jako potrzeba 
niedostatku charakteryzuje się nieustannym jej poszukiwaniem i dążeniem do niej, co 
określone zostało jako naturalna forma właściwego rozwoju człowieka, występująca 
jedynie w dzieciństwie. To właśnie od zaspokojenia potrzeby miłości na tym etapie 
rozwoju jednostki, zależeć będzie ukształtowanie się pozytywnych cech, 
charakterystycznych dla zdrowego człowieka, do których można zaliczyć, np.: 
zdolność pozwalania ukochanej osobie na niezależność, zdolność pogodzenia się  
z brakiem miłości, zdolność obdarzania miłością bez rezygnowania z własnej 
autonomii2. 

Powyższe rozważania upoważniają do stwierdzenia, że ideał miłości 
charakteryzuje się poszanowaniem drugiego człowieka i jego autonomii, jest on 
zespoleniem potrzeb dwóch ludzi w jedną, harmonijną hierarchię potrzeb3. Dzięki tej 
dojrzałej, wzorcowej miłości, rozwój jednego człowieka stanowi podstawę rozwoju 
kolejnych jednostek ludzkich.  

                                                
1 A. Maslow. Osobowość i motywacja. PWN, Warszawa 2006. 
2 Tamże. 
3 Tamże. 
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Patologię natomiast stanowi dążenie do zniewolenia dawcy miłości. Oznacza 
to, iż nie została zaspokojona potrzeba bezpieczeństwa, co doprowadza do 
chorobliwych odczuć jej deficytu, a zatem zaburzenia homeostazy. Konsekwencją 
takiej sytuacji mogą być pojawiające się różnego rodzaju zaburzenia i choroby 
psychiczne, a w związku z tym nie jest możliwe realizowanie ideału miłości. Miłość 
jest więc jedną z potrzeb, której musimy doświadczyć i ją zaspokoić, aby zapewnić 
sobie prawidłowy rozwój emocjonalny oraz obraz siebie. Jest ona barierą, którą 
należy przekroczyć, aby móc w pełni zaspokoić inne potrzeby, by nie pojawiły się 
potrzeby patologiczne. Jednak to nie miłość, według autora, znajduje się na samym 
szczycie piramidy potrzeb - tą najwyższą koniecznością jest potrzeba samorealizacji. 
Zatem to nie miłość jest tu najistotniejsza. 

Zupełnie inaczej jest z miłością w wielu religiach, np. chrześcijaństwie, gdzie 
jest ona wartością najwyższą, utożsamianą z Bogiem. Miłość nie jest jednym  
z atrybutów Boga, ale sumą Jego wszystkich atrybutów4. Bóg każe nam kochać 
zarówno Jego, jak i naszych bliźnich, czyli wszystkich ludzi, nawet nieprzyjaciół. To 
chyba najtrudniejszy wymiar miłości- i do zrozumienia i do wdrażania w życie. 
Jednak nie tylko my mamy kochać Boga- Pismo Święte uczy też, że to Bóg kocha nas  
i to przez tę miłość nas stworzył, a dzięki Jego miłości jesteśmy na tym świecie. A Syn 
Boży umarł na krzyżu z miłości do nas. 

Buddyzm natomiast, każe kochać nie tylko ludzi, ale też wszystkie czujące 
istoty na ziemi, czyli także zwierzęta i rośliny. Ważne jest też wzbudzanie tzw. 
„miłującej dobroci”, czyli pragnienia, by wszystkie istoty doznały szczęścia i poznały 
jego przyczyny, wpółodczuwania, by wyzwoliły się one zarówno od cierpienia, jak  
i jego przyczyn; współradości, by przebywały w szczęściu przekraczającym cierpienia 
oraz bezstronności, by wszyscy wolni byli od uprzedzeń w stosunku do przyjaciół i 
wrogów. Widzimy więc, że prawdziwa miłość jest trudna i wymagająca5 

 
Miłość zawsze występuje w stosunku do osób (chociaż, jak widzimy  

w przykładzie powyżej, czasem również w stosunku do zwierząt i roślin). Dlatego 
mówić można o miłości matki do dziecka, żony do męża (i na odwrót), dzieci do 
rodziców. Skupmy się w tym miejscu na pierwszej z nich. 

W naszej świadomości istnieje archetyp miłości matczynej- stałej, czułej  
i bezwarunkowej. Matka jest bowiem tą istotą, która od samego początku ma kontakt 
ze swoim dzieckiem, kocha je, kiedy jeszcze nie jest narodzone, wychowuje od chwili 
jego przyjścia na świat. Miłość matki jest niezbędna dziecku. Nie trzeba chyba 
wyjaśniać, co dzieje się, kiedy ono tej miłości nie otrzyma- każdy na pewno słyszał  
o dzieciach z chorobą sierocą, każdy wie, że wielu młodocianych przestępców 
pochodzi z patologicznych rodzin, gdzie miłości okazywanej dzieciom zabrakło. 
Miłość jest więc warunkiem koniecznym, aby człowiek mógł prawidłowo rozwijać się 
i funkcjonować. Poniższy fragment, ulubionego wiersza6 autorki rozprawy, obrazuje 
„pospolitość”,  
a zarazem moc miłości macierzyńskiej:  

Zwykła kobieta. 
Wnosi dzieciaki i wózki  
do autobusów i samochodów. 
Mocuje się z dziećmi 

                                                
4 J. Gibbon. Miłość atrybut Boga. Elixir , London 1999, s.67-69. 
5 D. Keowyn. Buddyzm. Bardzo krótkie wprowadzenie. Prószyński i S-ka , Poznań 1997, s. 36-86. 
6 P. Brown. Zwyczajna miłość. Exley, Madryt 1949, s.45-47. 
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na zatłoczonych ulicach. 
Żongluje torbami, dziećmi, 
torebkami, kluczami. 
Łapie tuż nad ziemią 
upadającego malucha. 
Maszeruje z niemowlakami 
uczepionymi piersi lub pleców, 
ma ręce zajęte psami 
i rodzeństwem. 
Obrzuca czujnym spojrzeniem  
tosty w tosterze i kipiące garnki, 
wyjmuje ketchup 
z wszędobylskich rączek. 
Ma oczy przygotowane na każdy  
nagły, niespodziewany ruch. 
Ręce gotowe, by łapać i ratować  
przed wybiegnięciem na jezdnię 
wpadnięciem do rowu 
by wytrzeć łezkę 
opatrzyć kolanko, by przytulić... 
 
Trochę inny jest rodzaj miłości między partnerami. Po pierwsze, taka miłość 

nie wydaje się być tak konieczna jak np. wspomniana wyżej miłość rodziców do 
dzieci- istnieje bowiem wiele osób, chociażby zakonnych, które zdecydowały się na 
życie bez partnera, a mimo to potrafiły odnaleźć w swoim życiu szczęście.  

Po drugie, w miłości między kobietą a mężczyzną nie może zabraknąć 
elementu zakochania, czy też fascynacji drugą osobą. Zwykle taka miłość zaczyna się 
zresztą od wzajemnego „podobania się” sobie, dopiero po jakimś czasie przechodzi 
ona w prawdziwe dojrzałe uczucie. Co zatem jest niezbędne w tej miłości? Na pewno 
zaufanie, wzajemny szacunek oraz wierność. Miłość to dwie samotności, które 
spotykają się i wzajem wspierają- mówił R. M. Rilke7. Zatem miłość to również 
wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, świadomość, że nie jest się samemu na tym 
świecie. Takimi cechami powinna odznaczać się miłość małżeńska. Jest to specyficzny 
rodzaj miłości, ponieważ zakłada wierność drugiej osobie przez całe życie, a także 
ciągłą pracę nad sobą samym, nad swoimi wadami i niedoskonałościami po to, aby 
służyć ukochanej osobie. Miłość ta być może nie jest tak porywcza jak uczucie 
zakochanych nastolatków, ale z pewnością jest wielką wartością, pozwalającą dwojgu 
ludzi stawać się lepszymi i dawać sobie nawzajem radość. To również ta miłość daje 
początek rodzinie i staje się podstawą rodzinnego szczęścia. Miłość małżeńska jest 
piękna, ale zarazem trudna i wymagająca- być może dlatego coraz mniej osób w 
dzisiejszym świecie decyduje się na ślub. Częstym argumentem przeciwko zawarciu 
związku małżeńskiego jest też przekonanie, że „prawdziwa miłość nie potrzebuje 
potwierdzenia w postaci jakiegoś dokumentu”. Zapewne, ale czy małżeństwo to aby 
na pewno tylko niepotrzebny „papierek”? Dla ludzi wierzących chyba oczywiste jest, 
że małżeństwo to ważny sakrament, pieczętujący związek dwóch kochających się 
osób; to przysięga składana przed Bogiem, który uświęca tę miłość; to zobowiązanie 
do wzajemnej wierności i uczciwości aż do śmierci. Decyzja małżeństwa jest więc  
(a przynajmniej być powinna) świadomą i dojrzałą decyzją kobiety i mężczyzny, 
pragnących stworzyć szczęśliwą rodzinę. Jednak nie znaczy to, że małżeństwo 

                                                
7 R.M. Rilke, Na spotkanie miłości. PWN, Warszawa 1989, s. 98-99. 
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powinni zawierać tylko chrześcijanie- myślę, że chęć zalegalizowania swojego związku 
przez osoby niewierzące jest wyrazem dojrzałej miłości, pragnieniem dzielenia życia  
z drugim człowiekiem, wkroczeniem w nowe życie bez zostawiania sobie wyjścia 
bezpieczeństwa, w sytuacji rozczarowania.  

W małżeństwie bowiem, wszelkie problemy należy starać się rozwiązać za 
wszelką cenę, a nie rozstawać się, kiedy tylko pojawiają się pierwsze poważniejsze 
kłopoty. Miłość to bycie ze sobą mimo wszystko, wspólne stawianie czoła 
niepowodzeniom.  

Opisane powyżej przykłady dojrzałej miłości to niestety coraz rzadsze zjawisko. 
Coraz częściej za to spotykamy się ze wspomnianą na początku wyidealizowaną 
miłością w filmach, serialach czy muzyce. Komedie romantyczne to oczywiście nic 
złego- każdy ma czasem ochotę chociaż na ekranie zobaczyć historię miłosną z happy 
endem, każdy z nas chciałby chociaż raz w życiu doświadczyć uczucia zakochania. 
Jednak niekiedy zderzenie z rzeczywistością może mieć fatalne skutki- kiedy nasze 
życie wygląda zupełnie inaczej niż to bohaterów filmowych, możemy przeżyć duże 
rozczarowanie, a wręcz niechęć do jakichkolwiek związków. Czasami trudno bowiem 
uwierzyć, że to, co widzimy na ekranie, to jednak tylko fikcja, a w prawdziwym życiu 
potrzeba jednak o wiele więcej wysiłku, aby przeżyć prawdziwą miłość.  

Co jeszcze może nam przeszkadzać w zdobyciu tej miłości? Być może zwykły 
strach- przed tym, że się nie uda, że coś pójdzie nie tak, że osoba, która nam się teraz 
podoba, przy bliższym poznaniu nie okaże się taką, jaką ją sobie wyobrażamy, że 
będziemy cierpieć. Trzeba jednak pamiętać, że to, co wartościowe, wymaga poświęceń 
i trudu, a w prawdziwej miłości zdarzają się także chwile cierpienia. 

O miłości wypowiadali się także znani i cenieni ludzie. I tak, S. Dygat twierdził, 
że miłość jest pożądaniem czyjejś duszy8. Pożądanie ciała zdaje się nie mieć  
z miłością niczego wspólnego, ale pożądanie duszy wydaje się wskazywać na 
pozamaterialny wymiar miłości. Miłość nie jest przecież płytkim uczuciem, 
odnoszącym się tylko do cielesności człowieka. 

Inny pisarz, A. Sapkowski, powiedział natomiast: Miłość kpi sobie z rozsądku.  
I w tym jej urok i piękno. 

 
Jeżeli kochamy jakąś osobę, jesteśmy w stanie zrobić dla niej wszystko, 

chociażby nawet zdrowy rozsądek nakazywał zupełnie co innego. Liczy się wtedy tylko 
dobro drugiej osoby i to właśnie możemy nazwać prawdziwą miłością. 

Jim Morrison, znany muzyk i lider zespołu The Doors, twierdził z kolei, że to 
nie śmierć rozdziela ludzi, lecz brak miłości. 

Wiele w tych słowach prawdy - ci, którzy już odeszli, a których kochaliśmy, 
nadal są nam bliscy, żyją w naszym sercu. Jeżeli natomiast między ludźmi nie ma 
miłości, a tylko obojętność, czy nienawiść, ludzi takich dzieli ogromna przepaść. 

Powyższe przykłady i rozważania są tylko niewielką częścią olbrzymiego 
zakresu tematu miłości, którego nikt nie potrafi całkowicie ogarnąć. Każdy na ten 
temat ma swój pogląd, każdy interpretuje miłość na własny sposób. Wszyscy jednak 
musimy zgodzić się z tym, że miłość jest podstawowym składnikiem naszego życia  
i nie można wyobrazić sobie świata bez niej. Zakończmy więc cytatem niemieckiego 
poety i prozaika, C Brentano: Życie może istnieć tylko dzięki miłości9. 

                                                
8 A. Sapkowski. Coś się kończy, coś się zaczyna. Prószyński i S-ka , Poznań 2000, s. 112. 
9 C. Brentano. Istota miłości. Żak, Warszawa 2009, s. 67 i nast. 



              ISSN 2082-7067  4(4)2010 KWARTALNIK NAUKOWY  

 
 
Ks. dr Marek Dziewiecki 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Warszawa 
 

 

Miłość nie jest kochana!? 

 

Miłość jest Osobą, 
która nas kocha także wtedy, 

gdy my nie kochamy. 
  

Wstęp 

 

Analizę postawionej w tytule tezy warto zacząć od fundamentalnego pytania: 
jakie warunki muszą zostać spełnione, żebym ja – człowiek - mógł sformułować 
twierdzenie, że „Miłość nie jest kochana” i żeby to twierdzenie miało związek  
z rzeczywistością, a nie było jedynie przejawem mojej fantazji czy moich 
subiektywnych przekonań?  

Twierdzenie o istnieniu miłości niekochanej może być prawdziwe tylko wtedy, 
gdy zostaną spełnione jednocześnie dwa warunki. Warunek pierwszy to 
doświadczenie tego, że jest ktoś, kto mnie kocha. Warunek drugi to doświadczenie 
tego, że ja nie zawsze kocham. Tylko wtedy, gdy zachodzą obydwa te warunki 
jednocześnie, może istnieć ktoś, kto kocha, a kto nie (zawsze) jest kochany. Nie może 
twierdzić, że miłość nie jest kochana, ten kto nigdy jeszcze nie doświadczył miłości, a 
także ten, kto doświadcza miłości i zawsze kocha. Ktoś, kto nigdy nie doświadczył 
miłości, jest przekonany o tym, że miłość w ogóle nie istnieje, a w konsekwencji nie 
może być niekochana. Z kolei ktoś, kto by zawsze kochał, byłby przekonany o tym, że 
miłość istnieje i że jest zawsze kochana.  

Biblia upewnia nas o tym, że Miłość jest Osobą, która nas kocha także wtedy, 
gdy my nie kochamy.  

Tytułową tezę: „Miłość nie jest kochana” może uznać za swoją ten, kto 
doświadcza, że jest zawsze kochany przez Boga, chociaż sam nie zawsze kocha. Kimś 
takim – poza Maryją - jest każdy człowiek. Skoro teza, sformułowana w tytule tego 
tekstu, wynika z doświadczenia wielu ludzi, to warto poddać ją szczegółowej analizie. 

Sądzę, że najważniejsze w takiej analizie jest szukanie odpowiedzi na trzy 
podstawowe pytania.  

Po pierwsze, kim jestem ja, który wiem, że Ten, który zawsze kocha, nie 
(zawsze) jest kochany?  

Po drugie, jakie warunki muszę spełnić, by kochać Tego, który kocha mnie 
zawsze?  

Po trzecie, po czym mogę poznać, że zacząłem kochać naprawdę i że Ten, który 
mnie kocha, jest przeze mnie kochany? 
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1. Człowiek: ktoś kochany i wolny 

 

Chrześcijaństwo to religia, która pochodzi od Kogoś,  
kto za swoich wyznawców oddał życie z miłości!  

 

Zwykle definiujemy człowieka jako istotę wolną i rozumną. Ta klasyczna 
definicja jest niezadowalająca z dwóch powodów. Po pierwsze, świadomość i wolność 
nie decydują o moim byciu człowiekiem, gdyż także wtedy, gdy tracę świadomość czy 
wolność, nie tracę statusu ani godności człowieka. Niektóre zwierzęta mają pewien 
zakres świadomości i wolności, a mimo to nie są ludźmi. Po drugie, powyższa 
definicja pomija to, co jest dla człowieka najważniejsze i co odróżnia go od świata 
zwierząt w sposób jakościowy. Tym czymś jest miłość. Być człowiekiem to być kimś 
kochanym! Żadne zwierze nie jest i nie będzie kochane. Człowiek to ktoś kochany! To 
ktoś stworzony z Miłości i powołany do miłości. To ktoś, kto cierpi nie tylko wtedy, 
gdy jest krzywdzony, ale tak wtedy, gdy jest niekochany. Bóg o tym wie i kocha mnie 
zawsze. Także wtedy, gdy nie odpowiadam na Jego miłość. Kocha mnie nawet wtedy, 
gdy od Niego odchodzę czy gdy już nie wierzę w to, że ktokolwiek może mnie jeszcze 
kochać. Prorok Izajasz upewnia o tym naród wybrany, który okazał się niewierny 
wobec Boga i popadł w niewolę: Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was 
pocieszać będę (Iz 66, 13). Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, 
która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie 
(Iz 49,15). Od Wielkiego Piątku wiemy już więcej niż Izajasz. Wiemy już o tym, że Bóg 
kocha człowieka nad życie. Dosłownie! I nie dlatego, że Bóg musi aż tak kochać, lecz 
dlatego, że chce kochać człowieka aż tak bardzo. Człowiek to ktoś kochany, kto sam 
nie zawsze kocha i kto czasem nie kocha wcale. 

Po drugie, człowiek to ktoś podobny do Boga. To ktoś podobny do tej 
najbardziej Niezwykłej Osoby, która stworzyła wszechświat i która każdego z nas 
kocha zawsze. Ta Osoba nie tylko kocha. Ta Osoba jest Miłością. Człowiek jest 
podobny do Boga! Podobny, ale nie taki sam! Podobny, to znaczy zdolny do tego, by 
kochać, ale niezdolny do tego, by być miłością, czyli by własną mocą gwarantować, że 
będzie kochać zawsze i za każdą cenę. Także wtedy, gdy sam nie będzie kochany przez 
tych, których kocha. Gdy ja – człowiek – zaczynam kochać, to moja zdolność kochania 
podlega tym wszystkim ograniczeniom i zagrożeniom, którym ja podlegam. Nie 
byłbym w stanie zacząć kochać, gdybym nie był kochany przez Boga i przez niektórych 
ludzi. A gdy już zacząłem kochać, to z trudem przychodzi mi kochać tych ludzi, którzy 
nie kochają, czy którzy nie komunikują swojej miłości. Bóg nie potrzebuje mojej 
miłości po to, by trwać w miłości do mnie, ale ja nie jestem Bogiem. Najłatwiej 
przychodzi mi kochać tych, którzy odpowiadają miłością na miłość i którzy z radością 
przyjmują miłość ode mnie. Podtrzymywanie miłości w relacjach między ludźmi, 
którzy nie są miłością, wymaga pewnego stopnia wzajemności. W przeciwnym 
przypadku więź z kochaną osobą zaczyna słabnąć. Miłość nie jest uczuciem, ale 
uczucie odgrywa ważną rolę w postawie miłości. Jeśli małżonek, dorosłe dziecko, 
rodzic, przyjaciel przestaje okazywać miłość, to ta druga strona – jeśli trwa w Bogu – 
może wytrwać w miłości do człowieka. Nawet do tego człowieka, który nie kocha czy 
który się emocjonalnie oddala. Jednak trwaniu w jednostronnej miłości nie będzie 
zwykle towarzyszyć już tak intensywna radość, troska i tęsknota jak wtedy, gdy miłość 
była wzajemna. Może niestety być też i tak, że zaczyna słabnąć moja miłość, że to ja 
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kocham coraz mniej i to nawet wtedy, gdy ktoś z ludzi komunikuje mi swoją miłość  
z coraz większą serdecznością, czułością, cierpliwością. Człowiek nie jest miłością  
i dlatego miłość w nas podobna jest do tlącego się płomyka, który łatwo zgasić. 

Po trzecie, człowiek to ktoś, kto nie ma granic w rozwoju. To ktoś, kto nigdy nie 
będzie aż tak bardzo podobny do Boga, by nie mógł stać się jeszcze bardziej podobny 
do Niego. To ktoś, kto nigdy nie kocha aż tak mocno i wiernie, by nie móc kochać 
jeszcze mocniej i z jeszcze większą wiernością. Właśnie dlatego Bóg nas kocha, a nie 
ledwie akceptuje. Akceptować to zatrzymywać tą drugą osobę w obecnej fazie 
rozwoju: bądź taki, jaki jesteś! A kochać to mobilizować do dalszego rozwoju: stawaj 
się codziennie większy od samego siebie i kochaj bardziej niż dotąd! Kto kocha, te 
stawia wymagania. Kto kocha najbardziej, ten stawia wymagania największe i dlatego 
Jezus daje nam przykazanie nowe i najbardziej wymagające, jakie można postawić 
człowiekowi: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem” ( J 13, 34). 

Po czwarte, człowiek to ktoś bezcenny. Moja bezcenność nie wynika z mojej 
natury, z moich cech czy z moich zasług. Moja bezcenność wynika z faktu, że jestem 
nieodwołalnie kochany przez Boga. Stwórca nie kocha zwierząt, roślin ani minerałów. 
Cały świat materialny stworzył dla mnie. Dał mi go na własność, do mojej dyspozycji. 
Zwierząt, roślin czy materialnych przedmiotów nie kocham właśnie dlatego, że nie są 
bezcenne i że stanowią moją własność. Wszystko wokół mnie mogę wykorzystywać do 
moich celów. Wszystko, oprócz osób. Żadnej osoby nie mogę posiadać. Osoby mogę 
jedynie kochać. Albo krzywdzić. Jestem tak bezcenny, że nawet Bóg nie traktuje mnie 
jak swoją własność, którą rozporządza, lecz jak ukochane dziecko, któremu służy  
i o które się troszczy. Nikt z ludzi nie może traktować mnie jak rzecz, która do niego 
należy. Nawet ja nie jestem moją własnością i nie powinienem samym sobą dowolnie 
dysponować. To nie ja siebie stworzyłem. To nie ja obdarzyłem siebie nieskończoną 
wartością. Nie jestem właścicielem samego siebie. Bóg zawierzył mi siebie po to, bym 
odnosił się do siebie z miłością i troską, bym stał się dla siebie przyjacielem i sejfem, 
bym siebie chronił i bym dorastał do pełni moich możliwości, czyli do wielkiej  
i wiernej miłości. 

Po piąte, człowiek to ktoś rozumny, zdolny do myślenia i do poznania prawdy, 
która wyzwala z ignorancji, egoizmu i grzechu. Sensem myślenia jest coś więcej niż 
samo myślenie i niż poznawanie materialnej rzeczywistości. Sensem myślenia jest 
odkrywanie mojej własnej tajemnicy, czyli odkrywanie tego, że jestem stworzony  
z miłości, nieodwołalnie kochany, podobny do Boga, bez granic w rozwoju i bezcenny. 
Z pomocą myślenia potrafię upewniać się o tym, że jest Ktoś, kto kocha mnie  
w sposób nieodwołalny i że ja też jestem zdolny kochać.  

Po szóste, człowiek to ktoś wolny. Wolny po to, by mógł kochać. Jeśli zechce. 
Do miłości – podobnie jak do oddychania – nie da się nikogo zmusić. Bóg dał nam nie 
jakąś atrapę wolności lecz wolność prawdziwą, gdyż tylko ktoś naprawdę wolny jest w 
stanie naprawdę kochać. Nasza wolność jest tak prawdziwa, że możemy śmiertelnie 
skrzywdzić Boga, gdy przyjdzie do nas w ludzkiej naturze. A On pozwoli się 
skrzywdzić, byśmy byli pewni tego, że On - Niekochany - kocha zawsze i za każdą 
cenę. Moja wolność jest tak prawdziwa, że to ja decyduję o tym, jaką drogą pójdę nie 
tylko w doczesności, ale też w wieczności: czy będzie to droga błogosławieństwa  
i życia czy też droga przekleństwa i śmierci. Bóg stworzył mnie w taki sposób, że 
jestem w stanie kochać i proponuje mi, bym kochał, nie dlatego, że On nie chce być 
niekochany kochany, lecz dlatego, że chce, bym ja był szczęśliwy. Bóg wie, że człowiek 
to ktoś, komu do szczęścia nie wystarczy nawet to, że jest kochany przez Stwórcę, jeśli 
sam nie zacznie kochać.  
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Bóg nie może mnie zmusić do tego, bym kochał, gdyż miłość to nie tylko szczyt 
dobroci i mądrości, ale też szczyt wolności. Upewnia nas o tym przypowieść o synu 
marnotrawnym (por. Łk 15, 11-32). Oto młodszy syn odchodzi od ojca chociaż jest 
kochany i chociaż wie o tym. Potwierdzeniem tego, że miłości ze strony ojca jest dla 
niego czymś oczywistym, jest to, że nie ma ojcu niczego do zarzucenia. Opuszcza ojca 
mimo, że nie może „usprawiedliwić” swego odejścia brakiem miłości ze strony ojca. 
Nie jest w stanie znaleźć choćby pretekstu, by o coś oskarżyć ojca. Mimo to odchodzi. 
Gdy nie reagujemy na miłość, gdy pozostajemy obojętni na to, że ktoś nas kocha, 
wtedy nawet Bóg jest bezradny. Nie istnieje przecież większa moc we wszechświecie 
niż moc miłości. Nawet Wszechmocny Bóg nie jest wszechmocny w obliczu człowieka, 
który nie chce kochać. Ten, który kocha, używa swojej wszechmocy wyłącznie w jeden 
sposób: po to, by kochać. Bóg-Miłość nie straszy, nie karze, nie odbiera życia, nie 
zsyła kalectwa, lecz kocha i cieszy się, gdy my kochamy lub kocha i cierpi, gdy my nie 
kochamy.  

Po siódme, być człowiekiem to być kimś zranionym od samego początku 
historii ludzkości, czyli od zawsze. Jesteśmy zranieni na skutek grzechu pierwszych 
ludzi, na skutek słabości i grzechów kolejnych pokoleń, a także na skutek naszych 
własnych słabości i grzechów. Najbardziej zranieni jesteśmy w naszej zdolności do 
tego, by kochać. Święty Paweł w dramatycznych słowach opisuje skutki tego 
zranienia: „Nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę” (Rz 7, 
19). Św. Paweł wie, że potrzebuje pomocy kogoś silniejszego od siebie: „Nieszczęsny ja 
człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą 
Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego” (Rz 7, 24). Razem ze św. Pawłem wiemy, 
że potrzebujemy Zbawiciela, który pomoże nam uwolnić się od wszystkiego, co 
przeszkadza nam kochać. 

Po ósme, być człowiekiem to być kimś powołanym do świętości, czyli do 
wielkiej i wiernej miłości. Możemy być radośni i szczęśliwi tylko wtedy, gdy 
zdecydujemy się kochać. Dobrowolnie i bezinteresownie. Tylko wtedy nasza 
doczesność i nasza wieczność może być błogosławiona. Nikt z nas nie jest jednak  
w stanie stawać się człowiekiem świętym własną mocą. Nikt z nas nie potrafi kochać 
spontanicznie, bez wysiłku, bez pomocy Boga i Bożych ludzi. Do świętej miłości nie 
dorasta się ani po omacku, ani metodą prób i błędów. Popatrzmy więc na to, jakie 
warunki trzeba spełnić, by kochać aż tak dojrzale i wiernie, jak Chrystus pierwszy nas 
pokochał. 

 

2. Warunki dorastania do miłości 

 

Tylko od Boga może człowiek nauczyć się kochać.  

 

Na skutek zranienia skutkami grzechu pierworodnego człowiek jest zraniony  
i zagrożony w każdej sferze swego człowieczeństwa. Zraniona jest nasza zdolność 
szukania prawdy i rozumienia rzeczywistości, a także nasza zdolność rozumienia 
miłości. Właśnie dlatego pierwszym warunkiem odpowiadania miłością na miłość jest 
precyzyjne odróżnianie miłości od jej imitacji. W naszych czasach miłość najczęściej 
mylona jest z seksualnością, z uczuciem, z tolerancją, z akceptacją, z „wolnymi 
związkami” oraz z naiwnością.  
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Po pierwsze, miłość to nie to samo, co współżycie seksualne. Współżycie 
prowadzi czasem do krzywdy, przestępstwa, uzależnienia, a nawet do śmierci. We 
wszystkich relacjach międzyludzkich, poza małżeństwem, na przykład w relacji 
rodzice-dzieci, nauczyciele-wychowankowie czy w relacjach między przyjaciółmi, 
warunkiem miłości jest powstrzymywanie się od współżycia. Jedynie w małżeństwie 
miłość wiąże się z seksualnością, gdyż tylko tutaj współżycie seksualne może być 
czyste. Współżycie jest czyste tylko wtedy, gdy wynika z wzajemnej miłości kobiety i 
mężczyzny – a nie z popędu czy uległości – i gdy jest to miłość małżeńska, czyli 
nieodwołalna, gdyż nieodwołalne są fizyczne, psychiczne i społeczne skutki 
współżycia seksualnego.  

Po drugie, miłość to nie uczucie. Uczucia zawsze towarzyszą tym, którzy 
kochają, ale nie one stanowią istoty miłości. Uczucia dominują w zakochaniu, ale 
właśnie dlatego zdarza się, że ktoś z zakochanych wyrządza krzywdę tej drugiej 
osobie, albo pozwala się krzywdzić. Prawdą jest, że uczucia zawsze towarzyszą 
miłości, ale nie jest to jakieś tajemnicze „piękne uczucie miłości”. Kto kocha, ten 
przeżywa bardzo różne uczucia: od radości i entuzjazmu do rozgoryczenia, gniewu, 
żalu, i wielkiego cierpienia. W każdym słowie i czynie Jezus wyrażał miłość, ale 
przeżywał różne stany emocjonalne: od radości i wzruszenia do dramatycznego lęku w 
Ogrójcu i krzyku protestu na krzyżu. Popatrzmy na konkretny przykład. Gdy 
kochający rodzice odkrywają, że ich syn jest narkomanem, wtedy przeżywają 
dramatyczny niepokój, lęk, czasem rozpacz właśnie dlatego, że kochają swego syna. 
Kto myli miłość z uczuciami, ten kieruje się nimi w swoim postępowaniu. Tymczasem 
stany emocjonalne - podobnie jak popędy - bywają ślepe, a kierowanie się nimi 
prowadzi do wielkich pomyłek, krzywd i grzechów. Miłość to nie przeżywane  
w samotności uczucie, ale to sposób spotykania się, który sprawia, że kochające osoby 
pragną pozostać ze sobą na zawsze. 

Po trzecie, miłość to nie tolerancja. Kto stawia tolerancję w miejsce miłości  
i w konsekwencji uznaje ją za największą wartość, ten w odniesieniu do ludzi kieruje 
się zasadą: „Róbcie, co chcecie!” Kto natomiast kocha, ten słowami i czynami pomaga 
kochanym dorastać do świętości. Kto kocha, ten stanowczo nie toleruje zła i równie 
stanowczo wspiera dobro. Tolerancja byłaby postawą racjonalną jedynie wtedy, gdyby 
człowiek nie był w stanie krzywdzić samego siebie ani innych ludzi. Tak będzie 
dopiero w niebie, ale na ziemi wiele jest takich zachowań, przez które człowiek nie 
wyraża miłości, ale krzywdzi samego siebie czy innych ludzi. W tych realiach, w jakich 
żyjemy, powiedzieć komuś: „Rób, co chcesz!” to tak, jakby powiedzieć mu: „Twój los 
mnie nie interesuje! Nie będę reagował nawet wtedy, gdy doprowadzisz siebie do 
rozpaczy.” Miłość to troska o drugiego człowieka, a tolerancja to przejaw obojętności 
na los innych ludzi. Kto myli miłość z tolerancją, ten rezygnuje z racjonalnego 
myślenia, gdyż wierzy w to, że wszystkie zachowania człowieka są równie dobre. 
Tolerować zachowania człowieka można - i to z pewnymi ograniczeniami! - wyłącznie 
w odniesieniu do smaków i gustów. Nie można natomiast odwoływać się do tolerancji 
w odniesieniu do sposobów postępowania, gdyż niektóre zachowania człowieka 
bywają aż tak bardzo szkodliwe, że zakazane są nawet prawem karnym, a nie tylko 
normami moralnymi. Im bardziej kogoś kocham, tym bardziej „nietolerancyjny” się 
staję wobec tych jego zachowań, które są szkodliwe, gdyż tym bardziej zależy mi na 
jego losie. 

Błąd czwarty polega na utożsamianiu miłości z akceptacją. Akceptować 
drugiego człowieka to tak, jakby mu mówić: „Bądź sobą!”, czyli: „Pozostań na tym 
etapie rozwoju, który już osiągnąłeś!”. Tego typu przesłanie jest niewłaściwe nie tylko 
w odniesieniu do tych ludzi, którzy przeżywają kryzys. Nikt roztropny nie zachęca 
narkomana czy złodzieja do tego, żeby był czy żeby pozostał «sobą». Jednak 
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akceptacja to nie to samo co miłość nawet w odniesieniu do osób postępujących  
w bardzo szlachetny sposób. Nikt z nas nie jest przecież na tyle dojrzały, by nie mógł 
się nadal rozwijać. Rozwój człowieka nie ma granic! Poziom rozwoju, który już 
osiągnąłem, może wystarczyć na dzisiaj, ale z pewnością nie wystarczy na jutro! Tylko 
w odniesieniu do Boga miłość jest tożsama z akceptacją, gdyż Bóg jest miłością i nie 
potrzebuje rozwoju. Nikt z nas, ludzi, miłością nie jest i dlatego nikt z nas nie 
powinien zatrzymać się w żadnej fazie rozwoju. Nawet w takiej, która wydaje się 
najpiękniejsza i ostateczna.  

Słuszne jest akceptowanie prawdy na temat cech czy postawy danego 
człowieka. Słuszne jest też akceptowanie nienaruszalnej godności człowieka, ale to nie 
są przejawy miłości, lecz akty intelektualne. Zarówno prawda o danej osobie, jak i jej 
godność nie jest zależna od tego, czy ją akceptujemy czy też nie. Od nas natomiast 
zależy nasza postawa wobec tej osoby, czyli właśnie to, czy ją kochamy czy też jedynie 
akceptujemy prawdę o niej. Zabójcy księdza Jerzego Popiełuszki akceptowali prawdę 
o nim i o jego odważnej posłudze kapłańskiej, ale przecież nie znaczy to, że go kochali. 
Jeśli kogoś kocham, to nie chcę go „zamrozić” w tej fazie rozwoju, którą już osiągnął, 
lecz przeciwnie - pragnę mu pomagać w dalszym rozwoju. Miłość to moc, która jest  
w stanie przemienić każdego człowieka, w każdej sytuacji i w każdej fazie życia. Ten, 
kto kocha, ma odwagę zaproponować osobie kochanej, by dorastała do świętości,  
a nie jedynie to, by akceptowała siebie na już osiągniętym etapie rozwoju. To nie 
przypadek, że w Piśmie Świętym ani razu nie występuje słowo „tolerancja” ani też 
słowo „akceptacja”. Tolerancja i akceptacja nie tylko nie są tym samym, co miłość. Nie 
są wartościami biblijnymi, a przez to nie należą do istotnych wartości, zwanych 
chrześcijańskimi. 

Błąd piąty polega na myleniu miłości z tak zwanymi „wolnymi związkami”.  
W rzeczywistości „wolne związki” w ogóle nie istnieją, podobnie jak nie istnieje 
„sucha woda”, „kwadratowe koło”, „trójkątny sześcian” czy „niebieska czerń”. Ludzie, 
którzy ulegają mitowi „wolnych związków”, deklarują sobie to, że się kochają (czyli że 
żyją w najsilniejszym związku, jaki jest możliwy we wszechświecie), a jednocześnie 
twierdzą, że w każdej chwili mogą się rozstać, gdyż związek ten do niczego ich nie 
zobowiązuje. Tacy ludzie posługują się wewnętrznie sprzecznym pojęciem po to, by 
ukryć bolesną prawdę o tym, że ich „wolny związek” to w rzeczywistości związek 
egoistyczny, nietrwały i niewierny. Kto pozostaje w takim związku, jest wolny nie od 
związku, lecz od odpowiedzialności za własne postępowanie i za los tej drugiej osoby. 
W „wolnym związku” jedna osoba traktuje drugą jak sprzęt domowy, który bierze się 
ze sklepu na próbę i który w każdej chwili można zwrócić lub wymienić na nowszy 
model. Ktoś, kto kocha, pragnie czegoś nieskończenie większego niż romansu czy 
„związku, który nie wiąże”. Kto kocha, ten jest silniejszy od swoich popędów, 
hormonów, feromonów i uczuć, a jego związek z kochaną osobą silniejszy jest niż 
śmierć. 

Błąd szósty polega na myleniu miłości z naiwnością. Myli miłość z naiwnością 
ten, kto nie potrafi bronić się przed człowiekiem, który go krzywdzi, i „miłością” 
nazywa swoją uległość czy bezradność. Oto typowy przykład naiwności: alkoholik 
znęca się nad swoją żoną, ona dramatycznie cierpi z tego powodu, on przez całe lata 
lekceważy to jej cierpienie, a ona mimo to nie broni się skutecznie, mimo że Kościół  
w imieniu Boga daje jej prawo do obrony skutecznej, do separacji małżeńskiej 
włącznie. Człowiek, który kocha dojrzale, przyjmie niezawinione cierpienie pod 
warunkiem, że mobilizuje ono krzywdziciela do tego, by się zastanowił i zmienił. Jeśli 
jednak krzywdziciel pozostaje obojętny na cierpienie swojej ofiary i błądzi coraz 
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bardziej, wtedy osobie krzywdzonej pozostaje już tylko modlitwa i miłość na 
odległość. Ojciec z przypowieści Jezusa na odległość kochał swego marnotrawnego 
syna, dopóki ten się nie zastanowił, nie zmienił, nie przeprosił i nie wrócił. Miłość, 
jakiej uczy nas Bóg, jest nie tylko szczytem dobroci, ale także szczytem mądrości. 
Chrystus każdego dnia poświęcał wiele godzin na uczenie swoich słuchaczy mądrego 
myślenia właśnie dlatego, by nie mylili miłości z naiwnością. Jezus pragnie, byśmy w 
miłości byli nieskazitelni jak gołębie, a jednocześnie roztropni jak węże (por. Mt 10, 
16). 

Nie jest w stanie kochać ktoś, kto kieruje się popędem lub uczuciem, kto myli 
miłość z tolerancją czy akceptacją, kto manipuluje własnym myśleniem do tego 
stopnia, że używa pojęć wewnętrznie sprzecznych („wolne związki”), a także ktoś, kto 
naiwnie pozwala się krzywdzić. Gdy wiemy już, czym miłość nie jest, wtedy łatwiej 
jest zrozumieć istotę miłości. Otóż kochać to nieodwołalnie troszczyć się o rozwój 
danej osoby – o rozwój aż do świętości! Punktem zwrotnym w relacji między ludźmi 
jest decyzja, że tą drugą osobę chcę odtąd już zawsze wspierać, chronić, umacniać, 
traktować jak bezcenny skarb, dla którego będę niezawodnym sejfem. Kocham, bo tak 
chcę i już! Punktem wyjścia w miłości jest decyzja. Nie jest to jedynie decyzja „woli”, 
lecz decyzja całego człowieka, a zatem decyzja, w którą angażujemy cielesność, 
płciowość, myślenie, emocje, wrażliwość moralną, duchowość, religijność, a także 
wartości i aspiracje, którymi się kierujemy. Pełna miłości troska o czyjś rozwój wyraża 
się na co dzień w sposób widzialny: poprzez fizyczną – a nie tylko duchową - 
obecność, poprzez solidną, ofiarną, systematyczną pracowitość oraz poprzez 
odpowiedzialną i czystą czułość. Kto kocha, ten potrafi dobierać takie słowa i czyny, 
poprzez które rzeczywiście pomaga tej drugiej osobie dorastać do świętości. W mądrej 
miłości obowiązuje zasada, której uczy nas Jezus: to, czy kocham ciebie, zależy ode 
mnie, ale to, w jaki sposób okazuję ci miłość, zależy od twojego postępowania.  

Miłość wymaga rozwagi w myśleniu i wytrwałości w działaniu. W sposób 
spontaniczny można ulegać lenistwu lub egoizmowi, ale nie można spontanicznie 
kochać. Miłość zaczyna się od myślenia o miłości, której ktoś doświadcza i którą chce 
się dzielić. Ten, kto nie myśli w dojrzały, realistyczny sposób, ten nie jest w stanie 
kochać. Nie jest konieczne myślenie po to, by krzywdzić samego siebie czy innych 
ludzi. Powinien natomiast rozważnie myśleć ten, kto chce kochać. Zwłaszcza wtedy, 
gdy przychodzi mu kochać taką osobę, która nie kocha i która krzywdzi nawet samą 
siebie. 

Drugi warunek trwania w miłości to ochrona własnej wolności. Nie wystarczy 
myśleć, by kochać. Skoro punktem wyjścia w miłości jest nieodwołalna decyzja, to do 
miłości zdolny jest tylko ten, kto chroni w sobie aż tak wielką wolność, że dzięki niej 
zdobywa największą władzę we wszechświecie: władzę nad samym sobą, władzę nad 
ciałem, popędami, emocjami, słabościami. Każde osłabienie wolności, a tym bardziej 
każde uzależnienie oddala od miłości. Kochać może tylko ten, kto pamięta o tym,  
o czym nie chcą pamiętać liberałowie, a mianowicie że człowiek ma trudności  
z własną wolnością, że potrafi ją wypaczyć, ograniczyć albo używać jej w sposób 
przeklęty, a nie błogosławiony, czyli po to, by krzywdzić, a nie po to, by kochać. 
Wolność może być niszczona nie tylko przez uzależnienia, ale na wiele innych jeszcze 
sposobów. Śmiertelnym zagrożeniem dla wolności jest zawężanie i zniekształcanie 
pragnień, rezygnacja z marzeń i wielkich ideałów, a także zagłuszanie sumienia. 
Dorastanie do miłości wymaga obrony osobistej wolności poprzez stanowczość  
w realizacji przyjętych priorytetów, poprzez stawianie sobie twardych wymagań, 
poprzez solidne wypełnianie codziennych obowiązków, poprzez obronę własnej 
tożsamości i autonomii, poprzez podejmowanie coraz trudniejszych zobowiązań  
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i odpowiedzialne ich wypełnianie. Wolność wymaga codziennego ćwiczenia się  
w wierności.  

Mądre myślenie i ochrona wolności do dobra to wstępne warunki dorastania 
do miłości i trwania w miłości. To przygotowanie umysłu i woli. Jednak rozstrzygające 
jest przygotowanie serca. Kochać potrafi jedynie ten, kto swoje serce zawierzył Bogu 
i kto Boga uczynił jedynym Panem swego serca. A to dokonuje się poprzez osobiste 
spotkanie z Bogiem i osobiste upewnienie się o tym, że On mnie rozumie, kocha i uczy 
kochać. Gdy trwam przy Bogu, wtedy jestem w stanie trwać z miłością przy człowieku. 
Nawet przy tym człowieku, który nie kocha, albo który kocha, ale nie ma odwagi, by 
komunikować swoją miłość. Kochać jest w stanie tylko ten człowiek, który 
zaprzyjaźnia się z Bogiem na życie i śmierć. Taki człowiek ufa Bogu zawsze, w każdej 
sytuacji i za wszelką cenę.  

Zaprzyjaźnić się z Bogiem na życie i śmierć to pojednać się z Nim każdą częścią 
umysłu, woli i serca. To uznać fakt, że to nie ja, lecz Bóg jest nie (zawsze) kochany! 
Zaprzyjaźnić się z Bogiem na śmierć i życie to z głębi serca i z nieodwołalnym 
przekonaniem powiedzieć: Ty, Boże, masz rację: zawsze i we wszystkim! A najbardziej 
masz, Boże, rację w sposobie, w jaki mnie kochasz i w jaki komunikujesz mi Twoją 
miłość. Doświadczenie Twojej miłości to warunek tego, bym ja też zaczął kochać. 
Wiem, że moja miłość nie jest moja, lecz że jest ona jedynie lustrem Twojej miłości. 
Zaprzyjaźnić się z Bogiem na śmierć i życie to uznać z wdzięcznością, że nawet Bóg 
nie może mnie kochać jeszcze bardziej niż kocha! „Nikt nie ma większej miłości od tej, 
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13).  

Zaprzyjaźnić się z Bogiem na życie i śmierć to nauczyć się tak nieodwołalnego 
zaufania do Niego, jakim zaskakuje nas Abraham. Nosił on w swym sercu jedno 
wielkie pragnienie: mieć syna! Mieć syna ze swoją żoną – Sarą, która była uznawana 
za najpiękniejszą kobietę na świecie. To pragnienie było aż tak wielkie, że dla 
Abrahama nic innego nie miało znaczenia. Jednak to największe pragnienie 
wydawało się całkiem nierealne, bo Sara była niepłodna i w podeszłym wieku. Mimo 
to Bóg obiecuje Abrahamowi spełnienie jego największego marzenia: będziesz miał 
syna! Będziesz miał liczne potomstwo, jak gwiazdy na niebie! Abraham zaufał Bogu. 
Uwierzył w niewiarygodną obietnicę. Bóg tę obietnicę spełnia. I właśnie wtedy prosi 
Abrahama o to, by ofiarował Mu swego jedynego, wymarzonego i ukochanego syna. 
Serce Abrahama zaczyna krwawić. Oto Bóg zaprzecza swoim własnym obietnicom! 
Oto Bóg chce zabrać Abrahamowi jedynego syna, którego mu obiecał i którym go 
obdarzył. Czy mogę zawierzyć Bogu, którego nie rozumiem? Czy ja – człowiek - mogę 
zawierzyć Bogu, który odbiera to, co mi dał? Czy mogę czuć się kochanym przez Boga, 
który jest nieprzewidywalny? Abraham odpowiada: Tak, mogę! Mogę zawierzyć Bogu 
do końca, gdyż On jest nieprzewidywalny tylko w jednym: w swojej miłości! 
Zaprzyjaźnić się z Bogiem jak Abraham, to zawierzyć Bogu wbrew wszystkiemu, 
wbrew wszelkiej logice, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew sercu.  

Z perspektywy historii wiemy o tym, na co Abraham mógł mieć tylko nadzieję: 
że Bogu warto zaufać zawsze i że Bóg rzeczywiście nieobliczalny jest tylko w jednym: 
w zaskakiwaniu nas miłością! Wiemy, że Bóg nie odebrał Abrahamowi wymarzonego 
syna. Ale wiemy też coś więcej: że kilka tysięcy lat później to właśnie Bóg Ojciec – na 
innym wzgórzu, na Golgocie – złoży w ofierze własnego Syna, wydając Go w nasze 
ręce. Bóg rzeczywiście jest nieobliczalny tylko w jednym: w zaskakiwaniu nas swoją 
miłością. Któż mógłby spodziewać się tego, że nasz los jest dla Boga ważniejszy niż 
jego własny los? Takiego właśnie Boga spotkał Abraham, zawierzając Mu 
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nieodwołalnie siebie, swoje największe marzenia oraz los tych, których kochał nad 
życie. 

Nauczyć się kochać i trwać w miłości może ktoś, kto zaprzyjaźnia się z Bogiem 
w sposób aż tak niewiarygodny, jak uczynił to Abraham. Biblia ukazuje nam jednak 
kogoś, kto z Bogiem zaprzyjaźnił się jeszcze bardziej. Ten ktoś to kobieta, Maryja, 
Matka Jezusa – prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga. Abraham prosił Boga o 
syna. Maryja nie prosiła o nic. Została przez Boga obdarowana Synem w sposób 
najbardziej cudowny w całej historii ludzkości. Nosiła tego Syna we własnym wnętrzu, 
karmiła Go własną piersią, chroniła przed Herodem, rozważała i zachowywała w sercu 
wszystkie Jego słowa, była z Niego dumna, upewniała się, że jest Miłością. A Bóg tego 
Jedynego i Ukochanego Syna Jej zabrał. Pozwolił przybić do krzyża. Maryję przeszył 
miecz tak niewyobrażalnej boleści, jakiej nie doznał nikt w historii ludzkości. 
Odpowiedzią ze strony Maryi było Jej całkowite zaufanie wobec Boga! Jezus 
wykrzyczał na krzyżu: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił!” (Mk 15, 34) 
Maryja nie krzyczała. Nie buntowała się. Nie zwątpiła. Przeciwnie, umacniała  
w Wieczerniku przerażonych i wątpiących Apostołów. Wbrew sercu. Wbrew 
zdrowemu rozsądkowi. Ale nie wbrew Bogu! I Bóg Jej odpowiedział: Ukrzyżowany 
Syn powrócił, by pozostać z Nią i z nami do końca doczesności i przez całą wieczność. 
A Ją – swoją Ukochaną i Bolesną Matkę – zabrał do Nieba jako pierwszą, bo szalenie 
za Nią tęsknił. Tak bardzo, że nawet nie czekał, aż umrze. 

Dopóki nie zbliżamy się do postawy Abrahama i do postawy Maryi, dopóty 
miłość w nas pozostaje krucha i zagrożona. Do miłości zaczyna dorastać ten, kto jest 
już pewien tego, że Bóg jest nieobliczalny tylko w jednym: w zaskakiwaniu swoją 
miłością. Do miłości dorasta ten, kto odkrywa, że najbardziej na tej Ziemi kocha ten, 
Który został przez człowieka najbardziej skrzywdzony oraz Ta, która z Nim 
współcierpiała. Do miłości dorasta ten, kto odkrywa, że nawet najbardziej okrutne, 
całkowicie niezawinione cierpienie oraz nawet najbardziej nieludzka, niewyobrażalna 
krzywda mogą być ceną za miłość, ale nie mogą być przeszkodą w tym, by kochać. 

 

3. Weryfikacja miłości 

 

Sprawdzianem mej miłości do Boga, który kocha zawsze,  
jest miłość do ludzi, którzy nie zawsze kochają. 

 

Bóg nie tylko mnie kocha i uczy kochać. On też wyjaśnia mi, jaki jest 
niezawodny sposób, dzięki któremu mogę zweryfikować to, czy kocham, czy kocham 
naprawdę. To sposób tak nieomylny, że On sam zastosuje go wobec każdego z nas na 
Sądzie Ostatecznym (por. Mt 25, 31-46). Bóg nie zapyta mnie wtedy o to, czy Go 
kochałem, czy wypełniałem I przykazanie Dekalogu. Nie zapyta mnie o to, bo wie, że 
ja – człowiek – potrafię oszukiwać samego siebie i potrafię wmówić sobie to, że 
kocham Boga, nawet wtedy, gdy nie kocham nikogo. Trudno na Ziemi zweryfikować 
to, czy kocham Boga, który jest w Niebie. Przy końcu mojej doczesności Bóg nie tylko 
nie zapyta mnie o to, czy Go kochałem, ale też nie zapyta mnie o to, czy kochałem 
samego siebie. Nie zapyta z tego samego powodu, z którego nie zapyta mnie o moją 
miłość do Niego. Nie zapyta mnie, bo wie, że łatwo mogę się w tej kwestii łudzić,  
a nawet oszukiwać. Każdemu z nas łatwo jest mylić miłość do samego siebie  
z egoizmem czy z pobłażaniem sobie, albo przeciwnie – z udręczaniem siebie i ze 
stawianiem sobie wymagań ponad miarę własnych możliwości. Nikt nie jest dobrym 
sędzią we własnej sprawie. Zwłaszcza w tej sprawie. 
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Na progu wieczności Bóg zapyta mnie jedynie o to, czy w doczesności kochałem 
bliźniego. To właśnie miłość do bliźniego jest najpewniejszym sprawdzianem tego, czy 
kocham: czy kocham nie tylko bliźniego, ale też Boga i siebie samego. Miłość 
bliźniego jest najpewniejszym sprawdzianem mojej miłości, gdyż to właśnie bliźni 
najpewniej weryfikuje moje słowa i czyny. Biblia upewnia mnie o tym, że nie jestem  
w stanie kochać Boga, którego nie widzę, jeśli nie kocham człowieka, którego widzę 
(por. 1 J 4, 20). Jeśli ktoś myśli, że kocha Boga tylko dlatego, że nie kocha człowieka, 
to się myli. Gdy staję twarzą w twarz z bliźnim, wtedy najtrudniej przychodzi mi 
oszukiwać samego siebie, nawet jeśli chciałbym uciekać od prawdy o sobie,  
a zwłaszcza od prawdy o tym, że nie kocham lub że kocham zbyt mało. Jeśli ktoś  
z ludzi cierpi i płacze z mego powodu, jeśli ktoś przede mną chowa się i ucieka, jeśli 
nikt z ludzi nie zawierza mi swego losu, ani swoich przeżyć, to znaczy, że nie kocham. 
Nawet wtedy, gdy jestem święcie przekonany o tym, że kocham. Jeśli kocham 
naprawdę, to spotkam przynajmniej jednego człowieka na świecie, w którego oczach 
moją miłość zobaczę!  

 
Zakończenie 
 
Błogosławieni są ci, którzy odkrywają, że są kochani przez Boga zawsze! Także 

wtedy, gdy sami jeszcze - czy znowu - nie kochają. Przypowieść o synu 
marnotrawnym to przypowieść o kimś, kto zalicza się do najlepszych z nas. W pewnej 
fazie swego życia ów młody człowiek przestał kochać ojca, który go kochał. Przestał 
kochać, chociaż wiedział o tym, że jest kochany. Marnotrawny syn jest symbolem 
każdego człowieka, który gardzi miłością Miłości. Jednak na skutek cierpienia, jakiego 
doznał w Krainie Nie-miłości, zastanowił się, przypomniał sobie, że u ojca było mu 
lepiej i powrócił. Droga powrotu stała się dla niego drogą błogosławieństwa. 
Powracający syn ratuje przed wiecznym cierpieniem nie tylko siebie, ale też ojca, 
który go kocha.  

W tej samej przypowieści Jezusa jest jeszcze druga postać - starszy brat 
marnotrawnego syna. To postać tragiczna do końca, przynajmniej do końca 
przypowieści. To człowiek, który nawet nie zaczął wchodzić na drogę 
błogosławieństwa. Gdy jego młodszy brat powraca, on nie cieszy się ani ze swym 
bratem, ani ze swym ojcem. Nie kocha ani bliźniego, ani Boga. Przeciwnie, robi ojcu 
wymówki: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu” (Łk 15, 
29). Nawet nie przychodzi mu na myśl to, że kryterium postawy wobec innych osób 
jest miłość, a nie jedynie wypełnianie czyichś rozkazów. Starszy syn nie wymaga od 
siebie tego, by kochać. Taki stan to dla człowieka droga do rozpaczy. Nie kochać, 
nawet nie poczuć pragnienia miłości – to dla człowieka agonia. Człowiek, który nie 
kocha, staje się śmiertelnie zazdrosny o tych, którzy kochają - jak śmiertelnie 
zazdrosny o Abla był jego brat - Kain (por. Rdz 4, 1-15). Kto nie zaczyna kochać, ten 
ryzykuje, że doświadczy piekielnego wręcz cierpienia, które polega na świadomości 
tego, że nigdy już nie będzie kochał.  

Każdy z nas, kto zaczyna kochać aż tak mocno, że umarłby, gdyby nie było tych, 
których kocha, urządza Bogu święto radości, jakiej nie potrafimy sobie nawet 
wyobrazić. 
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Potrzeba ochrony miłości małżeńskiej i rodzicielskiej 

 

 Początek życia każdego człowieka wiąże się z aktem małżeńskim jego 
rodziców, a miłość między nimi stanowi nieodzowny element atmosfery warunkującej 
rozwój dziecka. Doświadczenie miłości w postaci kochania i bycia kochanym jawi się 
jako najważniejsza z potrzeb ludzkich, a miłość Boga i bliźniego określana jest 
mianem największego przykazania. Poważne braki w urzeczywistnianiu powołania do 
miłości i liczne utrudnienia w rozwoju tej zdolności wymagają podjęcia wyjaśnienia 
fundamentalnych pojęć. Wymagają także wskazania norm chroniących miłość  
i zakresu ich akceptacji. Zidentyfikowanie zagrożeń więzi małżeńskich i rodzinnych 
skłania do formułowania postulatów naprawczych.  

 
1. Uzdolnienie i powołanie do miłości 
 
W encyklice Redemptor hominis Jan Paweł II pisze: „Człowiek nie może żyć 

bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest 
pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli 
jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego 
uczestnictwa” (RH 10). Poświęcona Miłości pierwsza encyklika Benedykta XVI Deus 
Caritas est wskazuje na fundamentalną prawdę dla świata, a także dla - 
odpowiedzialnego za swój rozwój religijny i wszystkie podejmowane dzieła – 
człowieka. Św. Augustyn rozpoczynając Wyznania zwraca uwagę na to, że Bóg 
stworzył ludzi, jako skierowanych ku Niemu, dlatego niespokojne jest serce człowieka, 
dopóki w Nim nie spocznie1. Dążenie do Boga, który jest Miłością (1J 4, 8) mobilizuje 
człowieka do osobistego wzrastania w miłości. Zdolność do takich postaw i więzi jest 
darem Stwórcy. Zauważa to św. Jan pisząc: „My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam 
pierwszy nas umiłował” (1J 4, 19). Świadomość tego związku wynika również z faktu, 
że Bóg stworzył człowieka „na swój obraz” (Rdz 1, 27), a Jego Syn Jezus Chrystus 
całym swoim życiem dał ludziom przykład, co mają czynić. „A kiedy im umył nogi, 
przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: <<Czy rozumiecie, co 
wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie ‘Nauczycielem’ i ‘Panem’ i dobrze mówicie, bo 
nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni 
sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili, jak 
Ja wam uczyniłem.” (J 13, 12-15) Pełniąc wolę Ojca, który Go posłał (J, 4,34) Jezus 
umiłował swój lud aż do końca (J 13, 1b). Stał się cielesnym wyrazem miłości Boga 
Ojca. „W Jego śmierci na krzyżu – jak pisze Benedykt XVI - dokonuje się owo 
zwrócenie się Boga przeciwko samemu sobie, poprzez które On ofiarowuje siebie, aby 
podnieść człowieka i go zbawić — jest to miłość w swej najbardziej radykalnej formie. 
Spojrzenie skierowane na przebity bok Chrystusa, o którym mówi św. Jan (por. 19, 
37), zawiera to, co było punktem wyjścia tej Encykliki: « Bóg jest miłością » (1 J 4, 8)” 
                                                
1 Św. Augustyn. Wyznania. I. 1. Tłum. Z. Kubiak. Warszawa 1987. 
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(DCE 12). Za Zachariaszem i św. Janem papież przypomina, że dopiero kontemplując 
prawdę krzyża można definiować czym jest miłość (Za 12, 10; J 19, 37; DCE 12). 
Chrześcijanie, którzy doświadczyli i uwierzyli miłości Boga poznali, że Bóg jest 
Miłością. Mają świadomość, że „kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” 
(1 J 4, 16). W Jezusie widzą największy przejaw miłości Boga Ojca. W Nim mają 
pewność życia wiecznego. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” 
(J 3, 16). Osobiste spotkanie z Jezusem przemienia wewnętrznie i uzewnętrznia się 
poprzez wszelkie dobro świadczone we wspólnocie miłości. „Jeden duch i jedno serce 
ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale 
wszystko mieli wspólne” (Dz 4, 32). Miał więc rację H. Sienkiewicz pisząc w powieści 
Quo vadis, o tym, że gdy Grecja przyniosła mądrość i piękno, a Rzym moc to 
chrześcijaństwo przynosi miłość2.  

Spośród wszystkich przykazań, przykazanie miłości jest największe. Dotyczy 
ono miłowania Boga „całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim 
umysłem”, a swego „bliźniego jak siebie samego” (Mt 22, 36. 39). W tej kwestii 
Chrystus naucza jasno „Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami Moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali (J 13, 34-35). 
Święty Paweł stwierdza, że „Miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa” (Rz 13, 
10b), a Benedykt XVI określa ją jako powinność każdego wierzącego i zadanie 
Kościoła (DCE 20). Miłość łącząca się z nieustannym upodabnianiem do Boga jest 
gwarancją głębokiego zjednoczenia z Bogiem3. Miłość wobec bliźnich to sprawdzian 
chrześcijańskiej autentyczności. „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi, 
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali (J 13, 35). Pouczenie św. Jana od Krzyża (1542-
1591) o tym, że pod koniec życia będziemy sądzeni z miłości koresponduje z obrazem 
Sądu Ostatecznego, na którym nagrodzone będzie wynikające z miłości postępowanie:  
„Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;  
byłem spragniony, a daliście Mi pić;  
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;  
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;  
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;  
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25, 35-36).  

W relacjach międzyludzkich zdarzają się jednak tragiczne pomyłki takie, jak 
„przyznanie rangi miłości działaniu, które w rzeczywistości jest negacją miłości”4 
Tłumaczą one tym większą potrzebę odróżnienia miłości od zakochania, pożądania, 
czy też samej przyjemności i nauczania o tym, czym jest prawdziwa miłość. Człowiek 
stworzony na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1, 27), rzeczywiście powinien być Jego 
obrazem, a nie obrazą.  

Próby definiowania pojęcia miłość nie są wyłączną zasługą współczesnych 
badaczy zagadnienia. Żyjący na przełomie II i III w. Klemens Aleksandryjski (ok. 150- 
212)5 pisał, że miłość to: wspólnota życia obejmująca sferę intelektualną, moralną  

                                                
2 Rozmowa Winicjusza z Apostołami Piotrem i Pawłem. H. Sienkiewicz. Quo vadis. PIW, Warszawa 
1982, s. 250.  
3 Benedykt XVI. Klemens Aleksandryjski. Audiencja generalna 18 kwietnia 2007. 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_18042007.html  
4 T. Styczeń. Człowiek darem. Na marginesie Jana Pawła II „teologii ciała”. W: T. Kukołowicz (red.), 
Z badań nad rodziną. Lublin 1984, s. 34. 
5 Klemens Aleksandryjski. W: Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa. 
 Opr. J. M. Szymusiak SJ, M. Starowieyski. Poznań 1971, s. 249-251.  
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i egzystencjalną człowieka przejawiająca się w gorliwości, przyjaźni, serdeczności  
i rozumnej trosce o potrzeby bliźnich6. Nie jest to więc jedynie uczucie, ale postawa 
życia i więź z innymi. Wyrażanie miłości wymaga podjęcia świadomego wyboru osoby 
kochanej, uczuciowego zaangażowania w relację z nią oraz konkretnych czynów na 
rzecz jej dobra7. Nie jest to stan, ani chwilowe przeżycie, ale proces rozgrywający się w 
długotrwałym związku dwojga ludzi8. Podobnie twierdzi K. Wojaczek określając 
miłość małżeńską, jako: „proces wzajemnego obdarowywania sobą małżonków  
w sferze poznania, uczuć i działania na rzecz dobra współmałżonka”9 Benedykt XVI 
również ukazuje miłość, jako „proces, który pozostaje w ciągłym rozwoju: miłość 
nigdy nie jest >>skończona<< i spełniona; miłość zmienia się wraz z biegiem życia, 
dojrzewa” (DCE 17). 

 
2. Etapy rozwoju zdolności do miłości 
 
Każdy człowiek powinien być odpowiedzialny za rozwój swej zdolności do 

miłości. Klemens Aleksandryjski twierdzi, że przynależność do Kościoła to proces 
polegający na ciągłym rozwoju miłości. Kościół jest jej szkołą, bo w nim naucza się 
prawdziwej i pełnej miłości agape10 Według Klemensa, dojrzała miłość to tajemnica, 
w którą się wchodzi, i wartość, którą się zdobywa pod kierunkiem Boskiego Pedagoga, 
na drodze wytężonej pracy nad sobą11. Droga ku dojrzałości dokonuje się poprzez etap 
oczyszczania, rozwoju i doskonalenia12. Psycholodzy zwracają uwagę na etapowy 
rozwój takich elementów miłości, jak bliskość, wyłączność, empatia, działanie dla 
dobra drugiego człowieka13. Zdolność do miłości rozwija się dzięki doświadczeniu 
miłości okazywanej przez innych. Pierwszymi osobami, których bliskość, opieka, 
czułość i troska dają dziecku to doświadczenie są jego rodzice. Przywiązanie do osób 
najbliższych kształtuje przyszłą zdolność do wyłącznego obdarowywania miłością,  
a więc wierności wobec nawiązanej więzi. W okresie adolescencji dojrzewa zdolność 
do wczuwania w potrzeby i troski drugiej osoby, a im większa jest ta dojrzałość, tym 
większa chęć i gotowość zaradzenia czyimś potrzebom. Konkretne przejawy miłości 
stają się wypełnieniem wezwania: „Jeden drugiego brzemiona noście, i tak 
wypełnijcie prawo Chrystusowe” (Ga 6,2). Miłość do bliźnich to wypełnianie zachęty: 
„dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom  
w wierze” (Ga 6, 10). Zarówno wiedza psychologiczna, jak i doświadczenie życiowe 
wykazuje, że zdolność do miłości jest procesem, a jej kształtowanie wymaga wielu lat. 
O niedorozwoju miłości i jej niekompletności świadczyłoby zatrzymanie się na 
którymś z czterech wymienionych etapów, lub brak któregoś z podanych elementów 
integralnej więzi. Dojrzała miłość wyrażana jest poprzez obecność: bycie, z kimś i dla 
kogoś. To realizacja słów „nie opuszczę Cię” nie tylko w szczęściu i dostatku, ale także 
w problemach i konkretnej potrzebie. To umiejętność wczuwania się w czyjeś troski  

                                                
6 Klemens Aleksandryjski. Stromata II 41, 2. Zob. Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących 
prawdziwej wiedzy. t. 1-2 Tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, Warszawa 1994. 
7 U. Dudziak. Wychowanie do miłości. Materiały dla nastolatków, ich rodziców i nauczycieli. 
Częstochowa 2002, s. 20. 
8 B. Wojciszke. Psychologia miłości. Intymność, Namiętność, Zaangażowanie. Gdańsk 1994, s. 8. 
9 K. Wojaczek. Małżeństwo. Doświadczenie obdarowania. Opole 2001, s. 79. 
10 J. Grzywaczewski. O miłości. Program formacji chrześcijańskiej św. Klemensa Aleksandryjskiego. 
Niepokalanów 1996, s. 16. 
11 Tamże, s. 20. 
12 Tamże s. 20-37. 
13 M. Braun-Gałkowska. Miłość aktywna. Psychiczne uwarunkowania powodzenia w małżeństwie. 
Warszawa 1985 s. 150 – 157; M. Braun-Gałkowska. W tę samą stronę. Warszawa 1994, s. 106-108;  
U. Dudziak. Wychowanie do miłości. dz. cyt., s. 25–30. 
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i spieszenie z pomocą w trudnościach. Cechą miłości jest lojalność i wierność. 
Wyrazem jej jest pragnienie dobra dla kochanej osoby i staranie o jego 
urzeczywistnianie. Prawdziwa miłość wiąże się z osobowym darem, który jako 
ofiarowany i przyjęty nie może być odebrany14. 

 
3. Sposoby wyrażania miłości 
 
Doświadczenie pracy terapeutycznej wśród małżeństw pozwoliło  

G. Chapmanowi wyodrębnić 5 podstawowych języków miłości15. Ich hierarchizacja 
dokonywana jest indywidualnie i dla każdego człowieka może być inna. Zazwyczaj 
sposób, w jaki najczęściej okazuje się miłość innym ludziom jest równocześnie 
sposobem najbardziej uprzywilejowanym i oczekiwanym przez samego siebie. Dla 
określenia, który z języków miłości zajmuje w hierarchii danej osoby pierwsze miejsce 
warto uzupełnić następujące zdania: Najbardziej czuję się kochana /y/, gdy... 
Staram się okazywać swoją miłość poprzez.... Dopisane treści mogą być 
kwalifikowane jako: dotyk, słowo, czas, pomoc, prezent. Należy przyznać, że wszystkie 
z wymienionych sposobów wyrażania miłości są istotne dla budowania więzi 
międzyludzkiej. Gwarantem udanej komunikacji jest wiedza nadawcy o tym, który  
z pięciu wymienionych języków uznawany jest przez odbiorcę konkretnych wyrazów 
miłości za najważniejszy. Zindywidualizowane i adekwatne do rzeczywistych pragnień 
wyrażanie miłości sprawia, że człowiek nią obdarowywany faktycznie czuje się 
kochany. Jest więc zadaniem osób kochających nie tylko pragnąć dobra dla osób 
kochanych, ale także rozpoznać to, co rzeczywiście jest dla nich dobre. Wskazane jest 
również podejmowanie konkretnych działań zgodnie z preferowanym przez nich 
językiem miłości. Takie podejście zapewnia wzajemne porozumienie bez rozmijania 
się w sferze przekazu i odbioru znaków komunikujących wzajemną miłość. 

Powołanie do miłości dotyczy każdego, zarówno osoby samotnej, jak i żyjącej  
w małżeństwie, a także osób konsekrowanych. Inne jedynie są formy realizacji zadań 
wytyczonych poprzez miłość. Zawarta w Katechizmie Rzymskim zasada pastoralna 
wskazuje, że każdy prawdziwie chrześcijański akt cnoty nie ma innego źródła niż 
miłość ani innego celu niż miłość i jedyny cel nauczania należy widzieć w miłości, 
która się nie kończy (KKK 25)16. Obowiązującą wszystkich formą miłości jest 
pełnienie uczynków miłosierdzia. Chrześcijańską powinnością jest: „grzeszących 
upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, 
krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych, 
głodnych nakarmić, pragnących napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom 
przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać,”17.  
W przedłożonym przez kardynała Stefana Wyszyńskiego ABC Społecznej Krucjaty 
Miłości czytamy: „Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w Nim żyje. Bądź wrażliwy 
na drugiego człowieka, Twojego brata. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle  
o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. Mów zawsze życzliwie  
o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń 

                                                
14 P. Góralczyk. Wychowawcza etyka seksualna. Ząbki 2000, s. 226. 
15 G. Chapman. Sztuka wyrażania miłości w małżeństwie. Jak okazywać miłość, by Twój partner 
czuł się kochany. Warszawa 2003. 
16 Katechizm Rzymski. Wstęp 10, za: KKK, 25. 
17 Zob. Do Ciebie Ojcze. W. Zakrzewski (red.), Lublin 1978, s. 23; Zob. też: DA, 8; KKK, 2447;  
F. Greniuk, „Czynić miłosierdzie drugim”. W: W. Słomka (red.), Miłosierdzie w postawie ludzkiej. 
(Homo meditans V). Lublin 1989, s. 53-64; Cz. Krakowiak. Pozasakramentalne formy pokuty. RT 48, 
2001, z.6, s. 103–120. 
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rozdźwięku między ludźmi. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. 
Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć. 
Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj 
rękę do zgody. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś 
pragnął, aby Tobie czyniono. Nie myśl o tym, co Tobie jest ktoś winien, ale co Ty 
jesteś winien innym. Czynnie współpracuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, 
radą, pomocą, sercem. Pracuj rzetelnie, bo z owoców Twej pracy korzystają inni. Jak 
ty korzystasz z pracy drugich. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku 
ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. 
Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół”18. Treści te są konkretnym 
wskazaniem jak należy wyrażać miłość wobec bliźnich, jak ją realizować  
w codziennym życiu. 

 
4. Miłość małżeńska i rodzicielska 
 
W encyklice Humanae vitae Paweł VI pisze, że miłość małżeńska początek 

swój czerpie z Boga, który „jest Miłością” i Ojcem „od którego bierze swe imię 
wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi” (HV 8, por. Ef 3, 14-15). Celem tej miłości jest 
wzajemne oddanie się sobie małżonków oraz wyrażanie i umacnianie wspólnoty osób 
utworzonej poprzez zawarcie sakramentalnego przymierza. W miłości i poprzez 
miłość dokonuje się wzajemne doskonalenie małżonków, ich współpraca z Bogiem, 
wydawanie na świat i wychowywanie nowych ludzi. Głęboka więź męża i żony jest dla 
katolików sakramentalnym znakiem łaski, „ponieważ wyraża związek Chrystusa  
z Kościołem” (HV 8). Wśród cech miłości małżeńskiej Paweł VI wymienia to, że jest: 
ludzka, pełna, wierna, wyłączna i płodna. Określenie „ludzka” tłumaczone jest jako 
zmysłowa i duchowa zarazem (HV 9). Oznacza to, że stanowi ją nie tylko impuls uczuć 
i popęd, ale także akt wolnej woli. Taka miłość nie cofa się w sytuacji jakichkolwiek 
trudności. Zarówno w radościach, jak i smutkach nieprzerwanie trwa, a nawet 
wzrasta. Jej wyrazem jest stawanie się jednym sercem i jedną duszą oraz wspólne 
osiąganie doskonałości, tak osobowej, jak i małżeńskiej. Pojęciem miłość „pełna” 
nazywa papież taką, „szczególną formę przyjaźni, poprzez którą małżonkowie 
wielkodusznie dzielą między sobą wszystko, bez niesprawiedliwych wyjątków  
i egoistycznych rachub” (HV 9). Autentyczna miłość małżeńska nie jest interesowną 
wymianą „coś za coś”. Nie sprowadza się też do samej wdzięczności za otrzymywane 
dobro, zwłaszcza że największym z dóbr i darów jest ofiarowanie siebie samego. 
Każde z małżonków, przyjmując dar od drugiego, równocześnie staje się dawcą. „Kto 
prawdziwie kocha swego współmałżonka, nie kocha go tylko ze względu na to, co od 
niego otrzymuje, ale dla niego samego, szczęśliwy, że może go wzbogacić darem  
z samego siebie” (HV 9). Raz ofiarowanego daru już się nie odbiera. Jest on 
nieodwołalny i dotyczy jednej osoby19. Miłość małżeńska, wiąże się z uczciwością, 
wypełnia ślub „nie opuszczę Cię aż do śmierci20„. Sakramentalny węzeł małżeński 
„niezniszczalny i tak trwały, że sam czyni niemożliwą celebrację nowego małżeństwa, 
choć jasne jest także, iż znika wraz ze śmiercią jednego ze współmałżonków, a wtedy 

                                                
18 ABC Społecznej Krucjaty Miłości. W: Do Ciebie Ojcze dz. cyt., 78 s. 23-24. Treści te upowszechniane 
są także w każdym numerze wydawanego przez Towarzystwo Chrystusowe w Poznaniu 
dwumiesięcznika „Miłujcie się”. http://www.milujciesie.org.pl/pg/pl/o_nas/o_nas.html  
19 W. Chudy. Miłość, a osoby kochające. XLVIII Tydzień Filozoficzny. Myśl filozoficzna Karola 
Wojtyły. Lublin 6 – 9 III 2006. 
20 Obrzędy sakramentu małżeństwa. Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Katowice 2006, 
s. 31. 
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możliwe jest zawarcie nowego małżeństwa”.21 Szczególnym znakiem miłości 
małżonków jest współżycie seksualne. Umożliwia ono przekazywanie życia dowodząc 
płodności miłości małżeńskiej. Małżeństwo w uprawniony sposób nazwane zostaje 
głęboką wspólnotą „życia i miłości” (KDK, 48).  

Rodzicielstwo pary ludzkiej wymaga odpowiedzialności. Postawa ta powinna 
poprzedzić poczęcie każdego dziecka i wiązać się z przygotowaniem przez rodziców 
jak najwłaściwszych warunków na jego przyjście. Warunki te nie dotyczą wyłącznie 
kondycji ekonomicznej, ale także zdrowotnej, psychologicznej, społecznej, religijnej. 
Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w encyklice Humanae vitae odpowiedzialne 
rodzicielstwo zobowiązuje kobietę i mężczyznę do poznania i poszanowania procesów 
biologicznych kierujących płodnością. Wymaga także opanowania popędów  
i namiętności przez rozum i wolę, co okazuje się nieodzowne w dostosowaniu 
zachowań seksualnych do zamierzeń rodzicielskich. Decyzje prokreacyjne powinny 
być wielkoduszne i poprzedzone roztropnym namysłem. Mogą one prowadzić do 
przyjęcia lub - dla ważnych przyczyn i przy poszanowaniu nakazów moralnych – do 
okresowej lub stałej rezygnacji z poczęcia kolejnego dziecka (HV, 10). Nie może się to 
jednak dokonywać za pomocą środków antykoncepcyjnych, ani poronnych. 
Niedopuszczalna jest sterylizacja. „Odrzucić również należy wszelkie działanie, które - 
bądź to w przewidywaniu zbliżenia małżeńskiego, bądź podczas jego spełniania, czy  
w rozwoju jego naturalnych skutków - miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub 
prowadziłoby do tego” (HV, 14). Odpowiedzialne rodzicielstwo to uznanie swych 
obowiązków wobec Boga, samych siebie, rodziny i społeczeństwa, należyte 
zachowanie porządku i hierarchii wartości, dostosowanie swego postępowania do 
planu Boga-Stwórcy wyrażonego w naturze małżeństwa, jego aktach i stałym 
nauczaniu Kościoła (HV, 10). Prawdziwa miłość rodzicielska wymaga właściwego, 
opartego na moralnie dopuszczalnych metodach, planowania rodziny, podjęcia opieki 
prekoncepcyjnej i prenatalnej, odpowiedniego przygotowania i właściwego rozegrania 
porodu, starannej pielęgnacji i troski we wszystkich okresach rozwojowych oraz 
należytego wychowania22.  

 
5. Normy chroniące miłość 
 
Uznanie jakiegoś przedmiotu za wartość wiąże się z podjęciem starań mających 

na celu zapewnienie mu konkretnej ochrony23. Miłość jest dla człowieka wartością 
wyjątkową, dlatego powinna być chroniona w sposób szczególny. Właściwą ochroną 
miłości jest przestrzeganie norm. Do norm moralnych chroniących miłość małżeńską 
i rodzicielską należy: czystość przedmałżeńska; wierność małżeńska; nierozerwalność 
małżeństwa; oparcie planowania rodziny na metodach rozpoznawania, a nie 
eliminowania płodności; ochrona życia dziecka od poczęcia. Istnieją dokumenty 
Kościoła przedstawiające powyższe normy w sposób jednoznaczny i konkretny. Warto 
przypomnieć i zacytować niektóre z nich, zwłaszcza w ramach wychowania moralnego 
młodzieży i w rozmowach z osobami mającymi wątpliwości w tej dziedzinie.  

                                                
21 A. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 
2002, s. 228. 
22 B. Chazan. Opieka zdrowotna prekoncepcyjna. W: Płodność i planowanie rodziny. Kompedium 
dla pracowników służby zdrowia oraz instruktorów poradnictwa rodzinnego. Z. Szymański (red.), 
Szczecin 2004, s. 181–199; U. Dudziak. Miłość, małżeństwo i co dalej. Częstochowa 2001; W. 
Fijałkowski. Ekologia rodziny. Ekologiczna odnowa prokreacji. Kraków 2001; W. Fijałkowski. Rodzi 
się człowiek. Włocławek 2006.  
23 Zob. M. Czachorowski. Nowy imperializm czyli o tzw. edukacji seksualnej. Warszawa 1997, s. 30. 
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W Katechizmie Kościoła katolickiego znajdujemy pouczenie o tym, że przejawy 
czułości właściwe małżeństwu powinny być wyrażane wyłącznie w małżeństwie. 
„Narzeczeni są powołani do życia w czystości przez zachowanie wstrzemięźliwości” 
(KKK, 2350). Doprecyzowanie stanowiska na temat czystości przedmałżeńskiej wraz  
z poważnym skutkiem jej niezachowania wyrażają słowa: „Akt płciowy powinien mieć 
miejsce wyłącznie w małżeństwie; poza nim stanowi zawsze grzech ciężki i wyklucza  
z Komunii Sakramentalnej” (KKK, 2390). 

 Kobieta i mężczyzna związani sakramentalnym węzłem małżeńskim oddają się 
sobie wzajemnie w sposób ostateczny i całkowity (KKK, 2364). Z tej racji zobowiązani 
są do wzajemnej wierności oznaczającej stałość w dochowywaniu danego słowa (KKK, 
2365). Cudzołóstwo określane jest w Katechizmie jako niesprawiedliwość, 
niedotrzymanie podjętych zobowiązań oraz naruszenie dobra dzieci, które potrzebują 
trwałego związku rodziców (KKK, 2380 - 2381).  

Kodeks Prawa Kanonicznego przypomina, że „Małżeństwo zawarte  
i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny, 
oprócz śmierci” (KPK, 1141). Jest to zgodne ze zobowiązaniem wyrażonym w nauce 
Jezusa: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6b). Próby 
prawnego rozwiązania ważnie zawartego małżeństwa są rodzajem samooszukiwania 
się człowieka, który nie ma władzy niwelowania sakramentu. Takie działanie to 
niebezpieczna gra w pozory, niosąca wiele negatywnych skutków i będąca 
zgorszeniem dla wielu. Zgorszenie jest tym większą winą, gdy dotyczy przedstawicieli 
młodszego pokolenia, wobec którego osoby starsze powinny przyjąć wychowawczą 
rolę. Takie znamiona mają także, zdarzające się po rozstaniu małżonków związki 
cywilne, będące przejawem publicznego i trwałego cudzołóstwa (KKK, 2384). 

Encyklika Humanae vitae o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania 
życia ludzkiego dopuszcza w planowaniu rodziny metody rozpoznawania płodności. 
Sprzeciwia się natomiast metodom i środkom eliminującym płodność, czyli 
działającym przeciw poczęciu, bądź przeciw urodzeniu się już poczętego dziecka (HV, 
14 i 16). Katechizm Kościoła katolickiego zawiera w tej kwestii jednoznaczne  
i niepozostawiające żadnej wątpliwości sformułowanie: „Antykoncepcja jest moralnie 
niedopuszczalna” (KKK, 2399). Podczas poświęconego odpowiedzialnemu 
rodzicielstwu seminarium Jan Paweł II wyjaśniał: „Kiedy małżonkowie – poprzez 
antykoncepcję – odbierają swej małżeńskiej płciowości potencjalną zdolność 
prokreacji, przypisują sobie władzę, która należy tylko do Boga: władzę ostatecznego 
decydowania o powołaniu do istnienia osoby ludzkiej. Przypisują sobie rolę, nie 
współpracowników stwórczej mocy Bożej, lecz ostatecznych depozytariuszy źródeł 
ludzkiego życia. Oceniana w takiej perspektywie antykoncepcja musi być uznana 
obiektywnie jako niegodziwa tak dalece, że nigdy przy pomocy żadnej racji nie może 
być usprawiedliwiona. Myślenie lub głoszenie czegoś przeciwnego jest równoznaczne 
z twierdzeniem, że w ludzkim życiu mogą wystąpić takie sytuacje, które pozwalają na 
nieuznawanie Boga jako Boga.”24 

Zakaz przerywania ciąży wynika z V przykazania Dekalogu „Nie będziesz 
zabijał” (Wj 20, 13; Pwt 5,17). Kongregacja Nauki Wiary w Instrukcji o szacunku do 
rodzącego się życia Donym vitae poucza: „Nikt w żadnej sytuacji, nie może rościć 
sobie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej” (DV I, 5). W 
Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy: „Już od chwili poczęcia życie ludzkie 
powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny” (KKK 2270; Por. KDK 51). 
                                                
24 Jan Paweł II. Chrześcijańskie powołanie małżonków może wymagać także heroizmu – 
przemówienie do uczestników Seminarium „Odpowiedzialne rodzicielstwo” Castel Gandolfo 17 IX 
1983 n. 1. W: Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Libreria Editrice Vaticana VI. 2, 1983, s. 561 – 564. 
Tekst polski: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie. Pallotinum. Poznań 1983, VI, 2. 251. 
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Przerywanie ciąży jest więc wykluczone jako głęboko sprzeczne z prawem moralnym 
(KK, 2271). Zabicie dziecka poczętego to przestępstwo, za które Kościół nakłada 
kanoniczną karę ekskomuniki (KKK, 2272; KPK, 1398).  

Przytoczone fragmenty wybranych dokumentów Kościoła katolickiego jasno 
odzwierciedlają naukę moralną, której celem jest ochrona miłości małżeńskiej  
i rodzicielskiej. Pojawia się jednak pytanie w jakim zakresie normy te znajdują 
społeczną akceptację?  

 
6. Dezakceptacja norm 
 
Badania prowadzone wśród młodzieży III klas licealnych w latach 1992, 2000, 

2003, 2007 wskazują, że normy regulujące zachowania seksualne i prokreacyjne nie 
znajdują całkowitej akceptacji25.  

 
Najbardziej akceptowaną normą jest wierność małżeńska. Takie stanowisko 

wyraża 86-94% młodzieży. Aprobata dla pozostałych norm jest znacznie mniejsza,  
a nawet w kolejnych latach zauważany bywa jej sukcesywny spadek. Tak się dzieje na 
przykład w odniesieniu do czystości przedmałżeńskiej. W 1992 r. z zakazem 
współżycia przedmałżeńskiego zgadzał się co trzeci uczeń liceum, w latach 2000  
i 2003 normę tę akceptowało 19% ankietowanych, a w 2007 r. już tylko 6%. 
Nierozerwalność małżeństwa w 1992 r. uznawał co czwarty licealista, a po 15 latach – 
co dziesiąty. Najniższą i z biegiem lat malejącą akceptację uzyskał zakaz stosowania 
antykoncepcji (17- 8 - 3%). Przyczynić się do tego mogła powszechna reklama 
środków działających przeciw poczęciu wraz z permisywizmem wychowawczym i 

                                                
25 U. Dudziak. Akceptacja niektórych norm moralnych. Badania empiryczne wśród młodzieży 
licealnej. Lublin 2004 [mps pracy magisterskiej – Archiwum KUL]; P. Puacz. Postawy młodzieży 
licealnej wobec wybranych norm współżycia małżeńskiego i rodzinnego. Ryki 2007 [mps pracy 
licencjackiej – Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach]. 
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lansowaną swobodą obyczajową. Stawianie znaku równości pomiędzy 
uświadomieniem a znajomością i stosowaniem środków antykoncepcyjnych, próba 
wmówienia młodemu pokoleniu, że właśnie taka postawa jest przejawem 
odpowiedzialności seksualnej to czynniki mogące przyczynić się do wykazanej 
demoralizacji. Potrzebę właściwych oddziaływań w sferze wychowania moralnego 
ukazują zmieniające się wyniki w zakresie stopnia akceptacji normy chroniącej życie 
dziecka od poczęcia. W 1992 r., gdy w polskim prawodawstwie obowiązywała Ustawa 
z dnia 27 kwietnia 1956 o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. (DzU, 
1956, nr 12, poz. 61), z zakazem aborcji zgadzało się 35% badanej młodzieży licealnej. 
Liczne akcje działaczy pro-life, katechezy, kazania, wystawy poświęcone obronie życia 
ludzkiego od poczęcia, uliczne marsze za życiem i zmiana prawa (nowa Ustawa z dnia 
7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży. DzU 1993, nr 17, poz. 78) zaowocowały tym, że 
ponad połowa ankietowanych opowiadała się za zakazem aborcji. Niestety 
zmniejszenie intensywności tego typu działań, a także często emitowane w środkach 
społecznego przekazu wypowiedzi zwolenników postawy pro-choice mogły stać się 
powodem spadku akceptacji normy zakazującej aborcji z 54% w roku 2000 do 42%  
w roku 2003 i 21% w roku 2007. Sytuacja ta dowodzi potrzeby wzmożenia starań  
o moralne wychowanie młodzieży poprzez przekazywanie norm chroniących miłość 
małżeńską i rodzinną. 

 
7. Zagrożenia miłości 
 
Przyjmując, że miłość jest pozytywną relacją międzyosobową, należy uznać za 

jej zagrożenie każdą próbę redukcjonizmu i reifikacji osoby. Niekorzystne poglądy dla 
miłości małżeńskiej i rodzicielskiej głosi skrajny feminizm i liberalizm26. Niewłaściwe 
warunki dla rozwoju miłości niesie demoralizacja. Dobru miłości nie służy 
pornografia i rozwiązłość seksualna. Sprzeczna z prawdziwą miłością jest prostytucja. 
Daleki od miłości jest „handel żywym towarem”27. Nie służy małżeństwu  
i rodzicielstwu promocja homoseksualizmu i wojna płci28. Nie jest miłością to, co 
niesie jakąkolwiek krzywdę dla drugiego człowieka (Rz 13,10).  

Oprócz zewnętrznych, społecznych czynników zagrażających miłości, jej 
patologizację mogą powodować zaburzenia osobowe. Niedorozwój zdolności do 
miłości może być spowodowany brakiem wiedzy o tym, czym jest prawdziwa miłość, 
brakiem starań o jej nieustanny wzrost i o właściwe sposoby wyrażania. Niedorozwój 
miłości może się manifestować „w wyłącznej postawie biorcy roszczącego sobie prawo 
do rozmaitych znaków miłości od współmałżonka, bez dawania czegokolwiek  
w zamian. Zakłóceniem miłości małżeńskiej jest niedojrzałość w aspekcie 
przywiązania do osoby kochanej manifestujący się, wynikającą z nadmiaru 
przywiązania zazdrością patologiczną lub spowodowanym niedomiarem przywiązania 
brakiem więzi, a nawet zdradą. Błędem byłaby również wyizolowana empatia 
wyrażająca się samym wczuwaniem się w drugiego, bez konkretnych czynów dla jego 
dobra. Błędem także byłoby podejmowanie czynów, ale bez należnego, 
uprzedzającego, empatycznego wczucia”29. Brakiem w dojrzałym sposobie 

                                                
26 U. Dudziak. Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli. Studium 
teologiczno-pastoralne. Lublin 2009. 
27 U. Dudziak. Wychowanie do miłości. Materiały dla nastolatków, ich rodziców i nauczycieli. 
Częstochowa 2002. 
28 U. Dudziak. Życie- Rodzina- Wychowanie. Warszawa 2009. 
29 U. Dudziak, Jak kochają małżonkowie? Miłość małżeńska, jej cechy i znaki. W: Miłość na nowo 
odkryta. Wokół Benedykta XVI encykliki o Bogu-Miłości. W. Przygoda, J. Karbownik (red.), 
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okazywania miłości jest niezidentyfikowanie preferowanego przez osobę kochaną 
„języka miłości” mogące powodować nieadekwatność w wyrażaniu uczuć, bądź 
niepodjęcie odpowiednich starań w trosce o rzeczywiste dobro drugiego30. Zarówno 
istniejące zagrożenia miłości, jak i dezakceptacja norm ją chroniących wymagają 
podjęcia konkretnych działań profilaktycznych i naprawczych.  

 
8. Postulaty naprawcze 
 
Pomoc osobom, które nie przyswoiły sobie norm moralnych, bądź ich nie 

realizują, ewentualnie zagubiły dotychczas uznawane zasady życiowe wymaga 
wzmocnienia oddziaływań wychowawczych, katechetycznych i duszpasterskich.  
W treściach wychowania konieczne jest zaakcentowanie wychowania moralnego.  
W jego formach przydatne może się okazać zwrócenie uwagi na kontakt indywidualny 
i prowadzenie spotkań w małych grupach. Taka realizacja zajęć, umożliwiając 
osobiste dotarcie do każdego i sprzyjając głębszemu poznaniu, zaufaniu, otwarciu, 
szczerości i współpracy, może okazać się bardziej owocna niż oddziaływanie zbiorowe. 
W ramach katechezy szczególne miejsce warto przyznać katechezie prorodzinnej. 
Nieodzowna jest również, zaplanowana jako bliższe przygotowanie do małżeństwa, 
katecheza parafialna (DDR, 25). Opracowany program tej katechezy może służyć 
trosce o właściwe rozumienie i wyrażanie miłości. Jego realizacja daje szanse podjęcia 
koniecznej odpowiedzialności młodzieży za obecne i przyszłe więzi rodzinne31. Bycie 
człowiekiem obdarzającym innych miłością wzmacniane jest poprzez bliskość  
z Bogiem. Ludzka zdolność do miłości wynika stąd, że „Bóg sam pierwszy nas 
umiłował” (1J 4, 19). Uświadomienie tej prawdy, przyjęcie jej nie tylko intelektem, ale 
także sercem i urzeczywistnianie we własnym życiu może pomóc autentycznemu 
zaangażowaniu w niesienie miłości prawdziwej. Taką zaś jest ta, której towarzyszy 
odpowiedzialność. Powinna ona objąć własne czyny, osobę kochaną i budowane 
relacje. Wpajanie tej zasady jest istotnym zadaniem katechizacji i wychowania.  

Ważną formą oddziaływań dających szansę naprawy i doskonalenia postaw jest 
duszpasterstwo. W odniesieniu do wszystkich znaczącą rolę do spełnienia ma 
kaznodziejstwo. Tym jednak, którzy zagubili wcześniej uznawane normy i zeszli  
z drogi miłości w gąszcz niemoralności i grzechu potrzebna jest reewangelizacja. 
Przyjęcie Dobrej Nowiny o Chrystusie, przylgnięcie do Jego nauki przemienia życie, 
prostuje ścieżki, dodaje sił i wzmaga zaangażowanie w rozwijaniu i wyrażaniu 
miłości32. Ochronie miłości i wsparciu czynów z niej wynikających sprzyja formacja 
małżeństw odpowiedzialnych za ślubowaną sobie więź miłości i wychowanie własnych 
dzieci. Może się ona dokonywać zarówno poprzez parafialną katechezę dla dorosłych, 
specjalnie organizowane, np. przez katolickich doradców życia rodzinnego, zajęcia 
warsztatowe, udział w propozycjach doskonalenia siebie, własnych relacji 
małżeńskich i rodzinnych w ramach Domowego Kościoła, Ruchu Focolare, Odnowy  
w Duchu Świętym, Neokatechumenacie, Spotkaniach Małżeńskich33. Trudna sytuacja 

                                                                                                                                                   
Skarżysko-Kamienna 2007, s. 136; Por. M. Braun-Gałkowska. W tę samą stronę. dz. cyt., s. 106-108; 
U. Dudziak, Wychowanie do miłości. dz. cyt., s. 25-30. 
30 G. Chapman, Sztuka wyrażania miłości w małżeństwie. dz. cyt. 
31 Program katechezy parafialnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych opracowany przez Komisję 
Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Radę do Spraw Rodziny Konferencji 
Episkopatu Polski. Kraków 2004. 
32 B. Bright, Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? Orlando 1994. 
33 U. Dudziak, Pomoc w realizacji funkcji rodziny. W: L. Dyczewski(red.), Małżeństwo i rodzina w 
nowoczesnym społeczeństwie. Lublin 2007, s. 153-175. 
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społeczna związana z rosnącą dezakceptacją norm moralnych wymaga intensyfikacji 
prac duszpasterstwa poszczególnych grup zawodowych. Szczególnego 
zainteresowania i umocnienia potrzebuje zwłaszcza duszpasterstwo 
odpowiedzialnych za edukację młodego pokolenia nauczycieli i zobowiązanych do 
troski o pacjentów pracowników służby zdrowia. Warto przy tym przypomnieć, że 
zdrowie człowieka dotyczy nie tylko jego sfery somatycznej, ale także psychicznej  
i duchowej34.  

Wspólna odpowiedzialność dorosłych za wychowanie dzieci i młodzieży wraz  
z potrzebą wzmocnienia dotychczas podejmowanych oddziaływań wymaga podjęcia 
współpracy takich autorytetów wychowujących, jak: rodzice, nauczyciele, katecheci, 
księża oraz osoby mające wpływ na kształtowanie się opinii społecznej poprzez 
prawodawstwo, czy środki przekazu.  

Całemu społeczeństwu potrzebne jest kształcenie prorodzinne i formacja 
moralna dorosłych, młodzieży i dzieci. Konieczna jest zarówno społeczna eliminacja 
czynników demoralizujących, a więc: sprzeciw wobec pornografii, seksedukacji, 
reklamowaniu antykoncepcji, lansowaniu rozwiązłości, itp., jak również zwiększenie 
liczby pozytywnych oddziaływań poprzez rzetelną wiedzę i świadectwo życia. 
Konkretną formą pracy jest zaangażowanie w wypełnianie zadań wyznaczonych 
poprzez Program duszpasterski na rok 2009/2010. Jego tematem jest wezwanie: 
„Bądźmy świadkami miłości”, a głównymi zadaniami: otwarcie na miłość Boga, 
odpowiedź na Bożą miłość poprzez dynamizm misyjny i apostolski oraz budowanie 
solidarności będącej wyrazem miłości w wymiarze społecznym. Podjęcie tych zadań 
ma posłużyć temu, by niosąc miłość czynić świat bardziej ludzkim35. 

Deprawacyjny charakter audycji radiowych i telewizyjnych, a także artykułów 
zamieszczanych w niektórych periodykach, ujawniane braki w rozwoju zdolności do 
miłości i sprzeczne z chrześcijańską hierarchie wartości autorów tych przekazów 
wymagają rzetelnego kształcenia dziennikarzy. Nie można bowiem pozwolić na to, by 
społeczeństwu polskiemu wolność głosili ci, którzy „sami są niewolnikami zepsucia” 
(2P 2, 19). Pewnego rodzaju nadzieją na oczekiwaną od wielu lat poprawę moralnego 
poziomu przekazów medialnych jest prowadzenie studiów przez Wyższą Szkołę 
Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Misją tej uczelni jest służba człowiekowi 
poprzez stworzenie możliwości pełnego osobowego rozwoju. Moc wiary potęguje siłę 
rozumu, nadaje sens odkrywaniu prawdy i dążeniu do dobra. Studenci WSKSiM  
w swych poszukiwaniach nie mogą pomijać istnienia Prawdy Absolutnej  
i Najwyższego Dobra, jakim jest Bóg. Pogłębiana świadomość dóbr otrzymanych we 
wspólnocie narodowej wzbudza postawę miłości do Ojczyzny. Z tej racji herb Szkoły 
mieści słowa: Fides, Ratio, Patria36. Potrzebą społeczną jest wypromowanie przez tę 
uczelnię absolwentów, dla których normy moralne chroniące miłość małżeńską  

                                                
34 K. Fedoryka, Nowa definicja zdrowia oraz jej konsekwencje dla rozwoju i pomocy humanitarnej. 
W: Międzynarodowy Kongres O godność macierzyństwa. Warszawa 1998, s. 86-94; Człowiek pytanie 
otwarte. K. Popielski (red.), Lublin 1988. 
35 „Bądźmy świadkami Miłości” debata o priorytetach duszpasterskich w Polsce. Warszawa 2009-
04-27. http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x19695/badzmy-swiadkami-milosci-debata-o-priorytetach-
duszpasterskich-w-polsce/?page=3  
„Bądźmy świadkami Miłości”. Z ks. Ryszardem Podporą dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Kurii 
Metropolitalnej w Lublinie rozmawia Urszula Buglewicz. Niedziela Lubelska, 53, 2010, nr 1 (808), s. 
1. 
Bądźmy świadkami Miłości. Program Duszpasterski na lata 2009-2010. P. Sużyński (red.), Fundacja 
„Opoka.” 
http://kontakt.opoka.org.pl/wspolpraca/patronaty/2465.1,Badzmy_swiadkami_Milosci_Program_D
uszpasterski_na_lata_2009_2010.html 
36 Misja WSKSiM. http://www.wsksim.edu.pl/info.php?id=misja  
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i rodzinną będą oczywistością nie podlegającą samowolnym zmianom przez 
uzurpatorów.  

Szerzenie cywilizacji miłości, prezentacja wartości moralnych i religijnych, 
respektowanie Bożych praw to właściwe warunki życia i rozwoju człowieka 
sprzyjające udanemu tworzeniu małżeństw i rodzin. Wyjątkowo aktualnym zadaniem 
jest upowszechnianie treści zawartych w napisanej przez kardynała Stefana 
Wyszyńskiego Społecznej Krucjacie Miłości. Nieustannego przypominania wymaga 
konieczność stawiania człowieka ponad rzeczą, etyki nad techniką, prawa naturalnego 
nad stanowionym, miłosierdzia nad sprawiedliwością.  

Pożyteczną w kształceniu zdolności do miłości jest lektura książek 
przekazujących wiedzę w tej dziedzinie i sprzyjających formowaniu właściwych 
postaw37. Ochronie miłości małżeńskiej i rodzinnej sprzyja głoszenie prawdy na jej 
temat. Dla ugruntowania własnej wiedzy w tej dziedzinie i umacnianiu prawidłowych 
postaw wskazane jest śledzenie aktualnych dokumentów Kościoła, takich jak: 
Rodzina a ludzka prokreacja38, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie39. Zachętą 
do podejmowania działań na rzecz miłości mogą być słowa Jana Pawła II: „Każdy 
człowiek szuka miłości (…) bo w głębi serca wie, że tylko miłość może go uczynić 
szczęśliwym” (Jan Paweł II, Sopot 1999). Niewystarczalność ludzkich starań na 
drodze ku doskonałej miłości znajduje swe uzupełnienie zyskiwane poprzez modlitwę. 

Jedną z nich jest prośba do Matki Bożej Hodegetrii, przedstawiona  
w zakończeniu encykliki Deus Caritas est:  

 

„Święta Maryjo Matko Boża,  
pokaż nam Jezusa,  
prowadź nas ku Niemu,  
Naucz nas, jak Go poznawać i kochać, 
abyśmy my również mogli stać się zdolni  
do prawdziwej miłości i być źródłami wody żywej 
w spragnionym świecie” (DCE 42). 

                                                
37 Zob. K. Wojtyła. Miłość i odpowiedzialność. Lublin 1982; Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą 
stworzył ich; Chrystus odwołuje się do „początku”. O Jana Pawła II teologii ciała (Jan Paweł II 
naucza 1), T. Styczeń (red.), Lublin 1981; Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich; Chrystus 
odwołuje się do „serca”. O Jana Pawła II teologii ciała (Jan Paweł II naucza 2), T. Styczeń (red.), 
Lublin 1987; Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich; Chrystus odwołuje się do 
zmartwychwstania. O Jana Pawła II teologii ciała (Jan Paweł II naucza 3), T. Styczeń (red.), Lublin 
1998; Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność 
małżeństwa. Watykan 1986; Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich; Sakrament. O Jana 
Pawła II teologii ciała (Jan Paweł II naucza 4), T. Styczeń (red.), Lublin 1998; G. Chapman, Sztuka 
wyrażania miłości w małżeństwie. Jak okazywać miłość, by Twój partner czuł się kochany. 
Warszawa 2003; U. Dudziak, Wychowanie do miłości. Materiały dla nastolatków, ich rodziców i 
nauczycieli. Częstochowa 2002; M. Dziewiecki, Cielesność, płciowość, seksualność. Kielce 2000;  
M. Ryś, O miłości, małżeństwie, rodzinie. Przygotowanie do życia w rodzinie dla młodzieży szkół 
ponadpodstawowych. Warszawa 1998; M. Ryś, Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa 1999; 
W.B. Skrzydlewski, Etyka seksualna. Przemiany i perspektywy. Kraków 1999; W.B. Skrzydlewski, 
Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny. Kraków 1982; W.B. Skrzydlewski, Palące 
problemy seksualności. Kraków 2003; W.B. Skrzydlewski, Seks przedmałżeński – ma sens czy nie? 
Kraków 1999; W.B. Skrzydlewski, Seks, wolność i miłość. Kraków 2001 i inne. 
38 Papieska Rada ds. Rodziny. Rodzina a ludzka prokreacja. Watykan 13 maja 2006. Warszawa 2008. 
39 Konferencja Episkopatu Polski. Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie. Łomża 19 czerwca 2009. 
Tarnów 2009. 
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Służyć ubogim – Europejski Rok Zwalczania 
Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego 

 
 

„Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest królestwo Boże” 
 
Miłość do ubogich, służba ubogim, tak ważna relacja osobista z ubogimi 

widoczna w doświadczeniu Matki Teresy z Kalkuty, Ojca Żelazka, czy choćby  
w codziennej praktyce Mokotowskiego Hospicjum Świętego Krzyża, gdzie każdego 
dnia wydaje się 300 ciepłych posiłków osobom ubogim, bezdomnym, bezrobotnym. 
To ta najważniejsza forma okazywania miłości ubogim, kiedy bezpośrednio stykasz 
się z człowiekiem ubogim, kiedy patrzysz mu w oczy. Jednak ważne są także 
zorganizowane, systemowe metody pomocy ubogim, metody zwalczania ubóstwa  
i wykluczenia społecznego. 

 
W marcu 2000 roku w momencie rozpoczęcia realizacji strategii lizbońskiej 

Rada Europejska zwróciła się do państw członkowskich o podjęcie działań w celu 
wyeliminowania problemu ubóstwa do 2010 roku.  

W roku 2000 w 25 krajach obecnie należących do UE 9% tj. 40 mln ludzi 
dotkniętych było ubóstwem. W 2005 r. na terenie 25 krajów UE 19% tj. ok. 19 mln 
dzieci było zagrożonych ubóstwem. W 2006 r. już 16% tj. 78 mln mieszkańców Unii 
Europejskiej (25) żyło poniżej progu ubóstwa. 

Zatem, mimo podejmowanych działań zaradczych problem pogłębia się,  
a szczególnie boleśnie dotyka dzieci. 

 
W rezolucji z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie oceny realiów społecznych 

Parlament Europejski zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia spójności społecznej 
i wyeliminowania problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Uznał, że działania w 
tym kierunku winny stać się politycznym priorytetem Unii Europejskiej. Rezolucją tą 
PE wsparł zamiar Komisji Europejskiej ogłoszenia roku 2010 Rokiem Walki z 
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Był to wyraz zaniepokojenia faktem, że aż 78 
mln osób w Unii Europejskiej zagrożonych jest ubóstwem, a 19 mln spośród nich to 
dzieci. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest ubóstwo długotrwałe  
i wielogeneracyjne, któremu towarzyszy ograniczony dostęp do usług, w szczególności 
zdrowotnych i edukacyjnych. 

 
Strategia lizbońska przyjęta w 2000 roku wśród swych celów zawarła działania 

na rzecz większej spójności społecznej. Tymczasem ostatnie badania wskazują na 
powiększanie się rozwarstwienia dochodowego i wzrost odsetka osób dotkniętych 
ubóstwem. Stąd rok 2010, który miał być zwieńczeniem procesu eliminowania 
problemu ubóstwa w Unii Europejskiej, stanie się raczej rokiem intensyfikacji 
działań, mających na celu ograniczanie tego zjawiska. 
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Główną przyczyną głębokiego ubóstwa jest bezrobocie, zaś przyczyną ubóstwa 
płytkiego, ale szerokiego są niskie płace nie wystarczające na utrzymanie rodziny 
nawet na bardzo skromnym poziomie. 

 
Zwalczanie ubóstwa nie może ograniczać się tylko do krajów UE, ale zgodnie  

z milenijnymi celami rozwoju ONZ powinno obejmować zobowiązania UE wobec 
innych krajów poza jej granicami (17 października Międzynarodowym Dniem Walki  
z Ubóstwem ogłoszonym przez ONZ). 

 
Na wiele aspektów i przyczyn pojawiania się zjawiska ubóstwa zwraca uwagę 

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego  
i Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym (2010), w szczególności na dochody i poziom życia, dostęp do usług 
zdrowotnych, edukacyjnych, do systemów opieki socjalnej, godnych warunków 
mieszkaniowych, możliwości godzenia życia rodzinnego z zawodowym, 
odpowiedniego zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji, uczestnictwa w inicjatywach 
obywatelskich. 

 
Wymaga to systemu koordynacji i współpracy. Zatem zapobieganie ubóstwu  

i zwalczanie go wymaga wielowymiarowych strategii na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym. Winny one zapewnić równowagę między wzrostem 
gospodarczym a celami społecznymi. Ubóstwo jest główną, choć nie jedyną przyczyną 
wykluczenia społecznego, nie tylko eliminującą jednostkę z działań i rozwoju 
wspólnoty, ale ograniczającą jej osobiste szanse rozwoju. 

 
Agenda społeczna 2005 – 2010 kładzie nacisk na propagowanie społecznego 

wymiaru wzrostu gospodarczego, na solidarność społeczną i międzypokoleniową  
i integrację społeczeństwa. 

Wskazuje na szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym: 
- dzieci, 
- osoby wcześnie kończące naukę, 
- osoby samotnie wychowujące dzieci, 
- duże rodziny (wielodzietne, z jednym żywicielem), 
- ludzi młodych o znacznej trudności w pozyskaniu zatrudnienia,  
- kobiety (większa trudność zatrudnienia, niższe płace), 
- osoby starsze, 
- osoby niepełnosprawne lub przewlekle i obłożnie chore i ich opiekunów, 
- mniejszości etniczne, 
- bezrobotnych, w szczególności długotrwale bezrobotnych, 
- ofiary przemocy, 
- osoby uzależnione (alkohol, narkotyki, hazard). 
 
Podstawową kwestią jest nie tylko wspieranie ubogich, ale przede wszystkim 

danie im szansy wyjścia z ubóstwa głównie poprzez zatrudnienie wysokiej jakości  
i możliwość podnoszenia kwalifikacji, a także zwalczanie dyskryminacji.  

 
Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym powinien 

przyczynić się do poprawy koordynacji pomiędzy programami istniejącymi i nowymi 
inicjatywami w zakresie ochrony socjalnej i integracji społecznej. 
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Choć rozwiązania kwestii społecznych zgodnie z zasadą pomocniczości 

podlegają prawu krajowemu, jednak według Sprawozdania w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku 
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) określenie priorytetów na 
poziomie krajowym i ich wdrażanie winno być monitorowane przez Komisję, gdyż 
właściwa koordynacja podejmowanych działań na wszystkich szczeblach stanowi  
o skuteczności kampanii.  

 
Dokument ten zwraca uwagę na uznanie prawa osób ubogich do szacunku 

(uwrażliwienie opinii społecznej). Także na wspólną odpowiedzialność publiczną za 
integrację społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniu. Istotne jest uczestnictwo  
w programach osób, które mają bezpośrednie lub pośrednie doświadczenia związane 
z ubóstwem.  

Promowanie bardziej spójnego społeczeństwa winno uświadomić wspólne 
korzyści z ograniczania wykluczenia społecznego. 

Proponowane działania: 
- spotkania i wydarzenia na szczeblu wspólnotowym i krajowym, 
- kampanie informacyjne, promocyjne i edukacyjne na szczeblu wspólnotowym 

i krajowym, 
- sondaże i badania w skali wspólnotowej i krajowej i opracowanie 

wielowymiarowych wskaźników porównawczych.  
 
Posłowie PE oczekiwali uwzględnienia w dokumencie zagrożeń, wynikających  

z ubóstwa i wykluczenia społecznego. Zarówno w poprawkach jak i w debacie 
sugerowali położenie nacisku na współpracę z osobami bezpośrednio pracującymi  
z ludźmi żyjącymi w ubóstwie. Dokument miał zobowiązywać Komisję do dzielenia się 
z nimi zebranymi informacjami i udostępniania tych informacji opinii publicznej.  

 
W celu realizacji programu Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem  

i Wykluczeniem Społecznym każde państwo członkowskie ustanawia krajowy organ 
wykonawczy odpowiedzialny za organizację i koordynację działań na szczeblu 
krajowym, a także za wybór i zgłoszenie działań do finansowania ze środków Unii 
Europejskiej. Organ ten winien współpracować z szerokim gronem zainteresowanych 
stron, a także z parlamentami narodowymi oraz partnerami społecznymi i władzami 
regionalnymi i lokalnymi, tworzącymi ciało doradcze.  

 
Działania o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym mogą być 

współfinansowane z budżetu UE do poziomu 50%. Decyzje w tej kwestii podejmuje 
Komisja na wniosek krajowych organów wykonawczych. Środki przeznaczone na 
realizację celów ogłoszonego Roku Europejskiego wynoszą 17 mln EUR, z czego kwota 
6,5 mln EUR przeznaczona była na okres do 31 grudnia 2009 (działania 
przygotowawcze, prefinansowanie). Krajowy organ wykonawczy miał przedstawić 
jeden łączny wniosek o finansowanie wspólnotowe. Wniosek o przyznanie dotacji 
winien zawierać opis krajowego programu i priorytetów Europejskiego Roku oraz 
działania proponowane do finansowania i ich budżet.  

 
W trakcie realizacji celów Roku Europejskiego przewiduje się współpracę  

z Radą Europy, Międzynarodową Organizacją Pracy, Organizacją Narodów 
Zjednoczonych i innymi instytucjami i agencjami Unii Europejskiej. 
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Spotkania i wydarzenia na poziomie wspólnoty winny podnieść poziom 
świadomości w kwestiach ubóstwa i wykluczenia społecznego i ułatwić opracowanie 
środków i praktyk wzmacniających pozycję społeczną osób i uwrażliwiających 
instytucje na wielowymiarowość aspektów ubóstwa (dostęp do zatrudnienia, 
właściwych warunków mieszkaniowych, ochrony socjalnej, wsparcia rodziny, usług 
zdrowotnych i socjalnych). Winny im towarzyszyć kampanie medialne. Krajowe 
organy wykonawcze winny wspierać inicjatywy placówek oświatowych, organizacji 
pozarządowych i charytatywnych. 

 
W roku 2009 miał być przeprowadzony sondaż opinii publicznej na temat 

polityki zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, zwalczaniu ich oraz ew. 
korekt systemów ochrony socjalnej. Jego wyniki winny być przedstawione na 
konferencji inaugurującej Europejski Rok. Sondaż ten nie powinien ograniczać się 
tylko do granic Unii Europejskiej – w zglobalizowanym świecie eliminacja ubóstwa  
w krajach UE powiązana jest ze zwalczaniem ubóstwa w krajach trzecich. Warto 
dostrzec, że skrajne ubóstwo przyczynia się do nie respektowania praw 
podstawowych. W szczególności dotyczy to praw dziecka. Tak więc zwalczanie 
ubóstwa dzieci, ubóstwa wielogeneracyjnego, ubóstwa dużych rodzin, ubóstwa dzieci 
w domach dziecka potraktowane będzie ze szczególną uwagą.  

 
Dla nas szczególnie niepokojący jest problem ubóstwa dzieci polskich. Według 

Raportu OECD „Poprawa sytuacji dzieci” opracowanego przez dr Simon Chapple na 
tle 30 krajów OECD sytuacja materialna dzieci polskich wygląda bardzo źle, zajmuje 
28 pozycję. Pod względem przeciętnego dochodu rodzin Polska znajduje się na 27 
pozycji, pod względem ubóstwa dzieci na 28 pozycji. Poziom zagęszczenia w domu 
jest w Polsce największy. Wydatki na dzieci skumulowane przez cały okres 
dzieciństwa najniższe są w Polsce i w Meksyku. Relatywnie za mało wydaje się na 
dzieci małe, kiedy kompensacja możliwości jest mniej kosztowna i przynosi lepsze 
efekty, niż w przypadku dzieci starszych. Relatywnie zbyt dużo wydaje się na badania 
prenatalne ogólne, a zbyt mało na ukierunkowane na grupy ryzyka (problemy 
genetyczne, rodziny patologiczne, rodziny ubogie – zagrożenia związane z ew. 
niedożywieniem). Pod względem dzietności Polska zajmuje w OECD 24 miejsce. 
Dziwi zatem tak ograniczone wspieranie przez państwo rodzin i dzieci. 

 
Niesłychanym zjawiskiem są dziś coraz częstsze w naszym kraju fakty karania 

dzieci za ubóstwo rodziców. Stwierdzenie ubóstwa w rodzinie przez pracowników 
socjalnych prowadzi niejednokrotnie do decyzji sądowych o przekazaniu dziecka do 
domu dziecka. Ze zranieniem uczuć dziecka nikt się nie liczy. A tymczasem pomoc 
finansowa dla rodziny dziecka byłaby mniej kosztowna, niż miejsce w placówce 
opiekuńczej. 

 
Nie akceptowalne jest ubóstwo osób pracujących, których zarobki nie 

wystarczają na utrzymanie rodziny (opinia Komisji Europejskiej w sprawie 
sprawiedliwych pensji (COM (1993). Rynek pracy winien sprzyjać integracji oferując 
wynagrodzenia godziwe.  

 
Strategia lizbońska kładła nacisk na powiązanie pomiędzy ubóstwem  

a brakami kwalifikacyjnymi uniemożliwiającymi podjęcie pracy bądź też pracę 
wyższej jakości i o wyższym wynagrodzeniu. Stąd w Sprawozdaniu w sprawie wniosku 
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dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku 
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) nacisk położono na 
wyeliminowanie nierówności w kształceniu i szkoleniu, w tym umiejętności 
informatycznych. Także nacisk na dostęp do odpowiednich zasobów i usług, w tym 
przyzwoitych warunków mieszkaniowych, opieki zdrowotnej i ochrony socjalnej, ale 
także dostęp do kultury i rekreacji.  

 
Szczególnie drastyczny charakter ma ubóstwo osób i rodzin dotkniętych 

bezdomnością, sytuacja rodzin z dziećmi eksmitowanych na bruk z powodu braku 
środków na opłacenie czynszu. Tu poszukiwanie rozwiązań prawnych – systemowych 
jak i działań okresowych – kryzysowych jest szczególnie ważne (Oświadczenie PE  
z dnia 22 kwietnia 2008 w sprawie rozwiązania kwestii bezdomności ulicznej 
P6_TA(2008)0163).  

 
Innym problemem jest ubóstwo imigrantów i mniejszości etnicznych, gdzie 

różnice kulturowe, nieznajomość języka, utrudniona adaptacja socjalna bywają 
przyczyną ubóstwa nawet osób o wysokich kwalifikacjach. 

 
Parlament Europejski zgłosił do przedstawionego przez Komisję wniosku 66 

poprawek, przedłożonych przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
(Sprawozdawca: Marie Panayotopoulos – Cassiotou) i 12 poprawek przedłożonych 
przez Komisję Spraw Kobiet i Równouprawnienia (Sprawozdawca: Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, opinia). PE uznał, że akceptuje cele i wyraża poparcie dla 
przedstawionego wniosku. Poprawki głównie doprecyzowały, uszczegółowiały  
i rozszerzały zapisy wniosku.  

 
Pomiędzy wnioskiem a stanowiskiem Parlamentu nie było kolizji. Osiągnięto 

też porozumienie pomiędzy PE a Radą. Zatem dokument został przyjęty w pierwszym 
czytaniu (decyzja PE i Rady 1098/2008/WE).  

 
Jednak problem szerzenia się ubóstwa, wzrostu rozwarstwienia społecznego, 

szczególnie ubóstwa dzieci i ubóstwa wielogeneracyjnego na tyle zaniepokoił 
Parlament, że podjął on pracę nad dokumentem z własnej inicjatywy. Było to 
Sprawozdanie w sprawie propagowania integracji społecznej i walki z ubóstwem,  
w tym ubóstwem dzieci, w UE (2008/2034(INI)), dokument przygotowany przez 
Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczynią była Gabriele Zimmer. 
Komisją Opiniodawczą była Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia, a jej 
sprawozdawczynią Anna Zaborska. 

 
Dokumentem, stymulującym aktywność Parlamentu w związku z problemem 

ubóstwa, był Komunikat Komisji Europejskiej Do Rady, Parlamentu Europejskiego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, 
Modernizacja ochrony socjalnej na rzecz większej sprawiedliwości społecznej  
i spójności gospodarczej: dalsze propagowanie aktywnej integracji osób najbardziej 
oddalonych od rynku pracy. Fakt, że co piąta osoba w krajach UE żyje  
w niezadowalających warunkach mieszkaniowych, 10% żyje w rodzinach, w których 
nikt nie pracuje, odsetek przedwcześnie kończących naukę przekracza 15%, są tym 
bardziej niepokojące, że dane te pochodzą z okresu intensywnego rozwoju 
gospodarczego przed kryzysem finansowym, co oznacza, że dziś sytuacja może być 
znacznie gorsza.  
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Poczynione wówczas konsultacje wskazują, że zalecenie Rady nr 92/441/EEG  
z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnych kryteriów dotyczących 
wystarczających środków i pomocy społecznej w systemach ochrony socjalnej jest 
wciąż instrumentem odniesienia dla polityki UE w stosunku do ubóstwa  
i wykluczenia społecznego. Wyjaśnianie kryteriów i narzędzi statystycznych winno 
umożliwić stosowanie ich jako porównywalnych wskaźników we wprowadzaniu  
i badaniu systemów dochodów minimalnych.  

Zwracano też uwagę na zależność efektywności aktywnej integracji od 
występowania synergii pomiędzy jej różnymi elementami: wspieranie dochodów, 
korzystna sytuacja na rynku pracy, lepszy dostęp do usług (unikanie „syndromu drzwi 
obrotowych”).  

Pomoc powinna być tak udzielana, by nie uzależniać, ale kreować potrzebę 
uzyskania samodzielności ekonomicznej. Zarazem konieczny jest jej monitoring, 
ponieważ zdarza się, że udzielana jest dopiero w warunkach zagrożenia ubóstwem.  

W Polsce dla dużych rodzin kryterium przyznawania pomocy niejednokrotnie 
było poniżej minimum egzystencjalnego. 

Warto pamiętać, że 8% pracowników w UE dotkniętych jest ubóstwem. Zatem 
sama możliwość podjęcia pracy nie wystarcza, by się przed nim uchronić.  

Na fakt ten zwracali uwagę partnerzy społeczni (organizacje pracodawców  
i związki zawodowe), którzy przygotowali własny program działań wobec grup  
w sytuacji niekorzystnej na rynku pracy oraz przeprowadzenia analizy kluczowych 
wyzwań w tym zakresie (ramowe porozumienie w zakresie integracji grup  
w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, doskonalenia zawodowego, uczenia się przez 
całe życie). Podkreślali też potrzebę koordynacji z innymi programami, albowiem 
„proces reintegracji w społeczeństwie nie zatrzymuje się u drzwi przedsiębiorstwa”. 

 
Główną odpowiedzialność za określenie i finansowanie polityki zabezpieczenia 

osób najbardziej oddalonych od rynku pracy ponoszą władze krajowe i lokalne  
i wykreowany przez nie system usług socjalnych. Organizacje pozarządowe, będące 
emanacją społeczeństwa obywatelskiego reprezentują i wspierają osoby znajdujące się 
w niekorzystnej sytuacji. Wielką wagę ma podmiotowe traktowanie beneficjentów, 
aktywizacja ich środowisk w procesie wychodzenia z ubóstwa.  

 
Konieczne jest współdziałanie w obszarach: 
- minimalne dochody gwarantowane, 
- aktywne środki wspierające na rynku pracy, 
- usługi socjalne. 
W zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia sprzymierzeńcem jest integracja rynków 

pracy. Uzgodnienia państw członkowskich co do wspierania w początkowym stadium 
nowego zatrudnienia pracowników młodocianych, których okres bezrobocia nie 
przekroczył 6 miesięcy i pracowników dorosłych , których okres bezrobocia nie 
przekroczył 12 miesięcy winny przyczynić się do ograniczenia liczby długotrwale 
bezrobotnych (w zamierzeniu do roku 2010 liczba ich winna obniżyć się o 25%). 

Dostrzeżono też nowe zagrożenia, w szczególności zmiany demograficzne, 
niosące ze sobą problemy na rynku pracy (w przyszłości niedobory pracowników), 
niewydolność systemów emerytalnych, wzrost zapotrzebowania na usługi socjalne dla 
osób starszych.  
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Komisja widzi potrzebę pogłębienia otwartej metody koordynacji poprzez 
przyjęcie wspólnych zasad, monitorowanie ich wdrażania i ocenę przy respektowaniu 
zasady pomocniczości.  

 
Główne, nadal aktualne elementy zalecenia z 1992 roku: 
„- uznanie podstawowego prawa osoby do wystarczających zasobów i pomocy 

społecznej pozwalających żyć w sposób odpowiadający zasadzie poszanowania 
godności ludzkiej, 

- sprawienie, by uznawanie tego prawa podlegało wspólnym zasadom, co 
dotyczy m.in. aktywnej zdolności do pracy i szkoleń zawodowych dla osób, których 
wiek, zdrowie i sytuacja rodzinna pozwalają na taką aktywną zdolność lub,  
w stosownych przypadkach, by podlegało środkom integracji społeczno-ekonomicznej 
w przypadku innych osób, 

- stosowanie tego prawa zgodnie z praktycznymi wytycznymi, wskazującymi  
w szczególności, że definicja kwoty środków uważanych za wystarczające do 
zaspokojenia podstawowych potrzeb tak, by zapewnić poszanowanie godności 
ludzkiej, powinna odnosić się do właściwych wskaźników, takich jak na przykład dane 
statystyczne dotyczące przeciętnego dochodu do dyspozycji, konsumpcji gospodarstw 
domowych, minimalnego wynagrodzenia, czy poziomu cen. Należy uzgodnić 
okresowy przegląd tych kwot w oparciu o te wskaźniki, tak by potrzeby były  
w dalszym ciągu zaspokajane.”  

 
Poza wczesną identyfikacją potrzeb i pomocą w uzyskaniu pracy, 

poradnictwem i szkoleniami, tj. działaniami wobec konkretnych osób dotkniętych 
bezrobociem, niezbędne jest podejmowanie działań o charakterze generalnym, np. 
przegląd rozwiązań zachęcających i zniechęcających do podjęcia pracy (system 
podatkowy, kryterium uzyskiwania świadczeń socjalnych i ich wysokość, zachęty 
finansowe dla pracodawców, odpowiednie prawo pracy i prawo 
antydyskryminacyjne), by rynek pracy mógł wywierać pozytywny wpływ na 
ograniczenie wykluczenia społecznego.  

 
Lepszy dostęp do usług socjalnych, zgodnie z otwartą metodą koordynacji 

określają zasady: 
„- dostępności usług, na którą składa się zarówno łatwość dostępu (w sensie 

niewielkich odległości geograficznych i fizycznej dostępności, na przykład  
w przypadku osób niepełnosprawnych), jak i przystępność w odniesieniu do 
możliwości finansowych, 

- jakości usług, na którą składają się: zaangażowanie użytkowników; 
monitorowanie, ocena działań i dzielenie się najlepszymi praktykami; inwestowanie 
w kapitał ludzki; warunki pracy; zasady równości, zarówno w przypadku polityki 
rekrutacji, jak i świadczenia usług; koordynacja i integracja usług; oraz odpowiednia 
infrastruktura fizyczna, w szczególności w odniesieniu do mieszkań czynszowych.” 

 
Poza systemami ubezpieczeń społecznych, ustawowo gwarantowaną ochroną 

zdrowia i usługami użyteczności publicznej realizowane są poprzez: 
„- wsparcie dla osób zmagających się z osobistymi wyzwaniami lub kryzysami 

(takimi jak bezrobocie, nadmierne zadłużenie, uzależnienie od narkotyków lub rozpad 
rodziny); 

- działania, których celem jest zapewnienie, że zainteresowane osoby będą  
w stanie ponownie całkowicie zintegrować się ze społeczeństwem i rynkiem pracy 
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(takie jak rehabilitacja, kursy językowe dla imigrantów, szkolenia zawodowe  
i reintegracja) i zapewnienie dostępu do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi; 

- działania mające na celu integrację osób chorujących lub będących 
niepełnosprawnymi przez długi czas; 

- mieszkania czynszowe.” 
 
Komisja Europejska zamierza:  
- monitorować wdrażanie wspólnych zasad, 
- intensyfikować współpracę z partnerami społecznymi, 
- poprzez EFS wpływać na zwiększanie dostępności rynku pracy, 
- poprzez program PROGRESS wspierać sieć obserwatorów (monitorowanie 

najlepszych praktyk), 
- współpracować z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.  
 
Parlament Europejski w oparciu o ten Komunikat, jak i oba zalecenia, tj.: 
- zalecenie Rady nr 92/441/EWEDŁUG z dnia 24 czerwca 1992 roku w sprawie 

wspólnych kryteriów dotyczących wystarczających środków i pomocy społecznej  
w systemach ochrony socjalnej,  

- zalecenie Rady nr 92/442/EWEDŁUG z dnia 27 lipca 1992 roku w sprawie 
konwergencji celów ochrony socjalnej i polityk 

i szereg wysłuchań przeprowadzonych w Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych przyjął Sprawozdanie Gabriele Zimmer.  

 
Zasadnicze przesłanie tego dokumentu, to uznanie, że zwalczanie ubóstwa 

winno być elementem całościowej strategii integracji społecznej opartej o filary:  
- polityka dochodowa „odporna na ubóstwo” (przede wszystkim nie generująca 

ubóstwa), 
- aktywne rynki pracy, 
- lepszy dostęp do usług publicznych, 
- udział osób dotkniętych ubóstwem w opracowywaniu tej strategii, 
- działania antydyskryminacyjne. 
 
W odniesieniu do wezwania Rady Europejskiej z 7 – 9 grudnia 2000 roku  

z Nicei skierowanego do wszystkich państw członkowskich o zagwarantowanie 
minimalnego dochodu, aby ich obywatele mogli żyć w sposób nie uchybiający 
godności człowieka, należy zauważyć, że nie wszystkie kraje dostosowały swe systemy 
polityki dochodowej i ochrony socjalnej do przyjętego celu. 31 mln pracowników 
(15%) otrzymuje skrajnie niskie zarobki, a 8% osób pracujących żyje w ubóstwie.  

Kryteria pomiaru ubóstwa w krajach Unii wymagają ujednolicenia. 
Dokument zwraca uwagę na  
- ryzyko ubóstwa kobiet, 
- udział władz lokalnych w zapewnieniu usług użyteczności publicznej, 
- konieczność inwestowania w dzieci i młodzież i działań interwencyjnych  

w celu „przerwania pasma niedostatku”, 
- wagę dostępu do ochrony zdrowia, edukacji, odpowiednich warunków 

mieszkaniowych, 
- rosnące rozwarstwienie dochodowe (dochody 20% najzamożniejszych 

mieszkańców UE są pięciokrotnie wyższe niż pozostałych 80% mieszkańców), 
- problemy osób niepełnosprawnych, szczególnie na rynku pracy.  
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- problemy osób opuszczających zakłady karne.  
 
Sugeruje stosowanie: 
- wsparcia dochodu, 
- subsydiowanego zatrudnienia, 
- otwartości rynków pracy, 
- doskonalenia zawodowego i uczenia się przez całe życie, 
- większej dostępności usług socjalnych. 
 
Istotną jego część stanowią zapisy dotyczące likwidacji ubóstwa dzieci: 
- zapewnienia bezpieczeństwa materialnego, 
- zapewnienia dostępu do usług zdrowotnych, edukacyjnych, socjalnych, 
- wspierania rodzin w wykonywaniu obowiązków rodzicielskich, 
- wspierania dużych rodzin (finansowo i ich żywicieli na rynku pracy), 
- zapobiegania ubóstwu wielogeneracyjnemu, 
- wspierania dzieci imigrantów i dzieci z mniejszości etnicznych, 
- uznania roli rodzin dla dobrobytu i rozwoju dzieci, 
- opieki nad dziećmi ulicy, 
- zwalczania handlu dziećmi. 
 
Parlament Europejski w tej rezolucji wzywa Komisję Europejską do 

doskonalenia wskaźników odniesienia i monitorowania w otwartej metodzie 
koordynacji, ustanowienia wspólnych wskaźników i zebrania porównywalnych 
danych. Oczekuje też aktywności Eurostatu w tym zakresie. 

 
Dla nas szczególnie przykry jest fakt, że Polska jest w dokumencie wymieniana 

jako kraj o najwyższym poziomie ubóstwa dzieci (dwukrotnie wyższa jest stopa 
ubóstwa dzieci w Polsce niż przeciętna w Unii Europejskiej).  

 
W podsumowaniu PE wzywa państwa członkowskie do obniżenia poziomu 

ubóstwa dzieci o 50% do roku 2012 i przywołuje swą rezolucję, zobowiązującą 
państwa członkowskie do rozwiązania problemu dzieci ulicy do 2015 roku jako 
dokument wymagający pilnych działań. 

 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przyjęła projekt Sprawozdania  

w sprawie propagowania integracji społecznej i walki z ubóstwem, w tym ubóstwem 
dzieci, w UE przygotowany przez Gabriele Zimmer 46 głosami za przy 2 głosach 
sprzeciwu i braku osób wstrzymujących się od głosu. W komisji opiniodawczej tj. 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia opinia przygotowana przez Annę Zaborską 
została przyjęta 23 głosami przy 3 wstrzymujących się, bez głosów sprzeciwu. Do 
sprawozdania zgłoszono ponad 200 poprawek wzbogacających jego zawartość. Treść 
sprawozdania nie była kontrowersyjna. Wypracowano 40 poprawek 
kompromisowych. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Parlament 9.10.2008 w 
jednym głosowaniu. Przed rozpatrzeniem sprawozdania Parlament przyjął zmianę 
regulaminu PE. Zmiana ta wprowadziła uproszczony tryb przyjmowania sprawozdań 
z własnej inicjatywy. Oznacza to ograniczenie debaty do krótkiej prezentacji projektu 
dokumentu przez posła – sprawozdawcę i głosowanie tylko tekstu pierwotnego 
sprawozdania bez rozpatrywania poprawek. W ten sposób zmarnowano pracę  
w Komisjach nad poprawkami, także pracę nad poprawkami kompromisowymi,  
a w rezultacie przyjęto dokument gorszej jakości, czemu sprawozdawczyni dała wyraz 
w swym wystąpieniu na obradach plenarnych 8.10.2008. Niestety, Parlament, 
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ograniczając własne prawa do decydowania o kształcie przyjmowanych dokumentów, 
nie przewidział nawet okresu przejściowego, w czasie którego sprawozdania 
przygotowane przed wprowadzeniem zmian w regulaminie można byłoby rozpatrzyć 
w starym trybie.  

(Zgłoszone przeze mnie poprawki dotyczące sytuacji rodzin wielodzietnych 
zostały przyjęte dzięki temu, że zgłoszone na odpowiednio wczesnym etapie prac 
zostały uznane przez sprawozdawczynię jako autopoprawki i włączone do 
bazowego tekstu sprawozdania). 

 
 

W opracowaniu wykorzystano dokumenty:  
 

- 1) Sprawozdanie w sprawie propagowania integracji społecznej i walki z ubóstwem, 
w tym ubóstwem dzieci, w UE (2008/2034(INI)), Sprawozdawca: Gabriele 
Zimmer A6-0364/2008 z 23.9.2008   

 
- 2) Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego 

i Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym (2010), (COM(2007)0797-C6-0469/2007-2007/0278(COD)) 
Sprawozdawca: Marie Panayotopoulos-Cassiotou A6-0173/2008 z 8.5.2008 

 
- 3) Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Rezolucja 

legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) 
(COM(2007)0797-C6-0469/2007-2007/0278(COD)) (Procedura współ-
decyzji: pierwsze czytanie) P6_TA(2008)0286 

 
- 4) Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomicznego i Komitetu Regionów „Odnowione zobowiązanie na 
rzecz europejskiego modelu społecznego: Udoskonalenie otwartej metody 
koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i integracji społecznej”, Komisja 
Wspólnot Europejskich COM(2008)418 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 
2.7.2008  

 
- 5) Komunikat Komisji Europejskiej Do Rady, Parlamentu Europejskiego, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, 
Modernizacja ochrony socjalnej na rzecz większej sprawiedliwości społecznej i 
spójności gospodarczej: dalsze propagowanie aktywnej integracji osób 
najbardziej oddalonych od rynku pracy, Komisja Wspólnot Europejskich 
KOM(2007) 620 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 17.10.2007  

 
- 6) Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWEDŁUG) nr 
1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i 
do członków ich rodzin przemieszczających się po Wspólnocie oraz 
rozporządzenie Rady (EWEDŁUG) nr 574/72 określające procedurę wdrażania 
rozporządzenia (EWEDŁUG) nr 1408/71 (COM(2004)0830-C6-0002/2005-



              ISSN 2082-7067  4(4)2010 KWARTALNIK NAUKOWY  

2004/0284(COD)), sprawozdawca: Patrizia Toia, A6-0293/2005, wersja 
ostateczna, 11.10.2005 

 
- 7) Sprawozdanie w sprawie odnowionej agendy społecznej (2008/2330(INI)), 

sprawozdawca: Jose Albino Silva Peneda, A6-0241/2009, 3.4.2009  
 
- 8) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie odnowionej 

agendy społecznej (2008/2330(INI)), P6_TA(2009)0370  
 
- 9) Przygotowanie szczytu dotyczącego zatrudnienia – Europejski Fundusz 

Dostosowania do Globalizacji – Odnowiona agenda społeczna – Aktywna 
integracja osób wykluczonych z rynku pracy (debata), wystąpienie Ewy 
Tomaszewskiej (UEN) – 1 min., 5.5.2009  

 
- 10) Sprawozdanie w sprawie gospodarki społecznej (2008/2250(INI)), 

sprawozdawca: Patrizia Toia, A6-0015/2009, 26.1.2009 
 
- 11) „Poprawa sytuacji dzieci”, Dr Simon Chapple, Wydział Polityki Społecznej 

OECD, 20.01.2010 
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prof. dr hab. Anna Doboszyńska 
Uniwersytet Medyczny 
Warszawa 
 

 

W służbie umierającym 

 

“Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona 
 godzina na wszystkie sprawy pod niebem: 

Jest czas rodzenia i czas umierania…” 
Księga Koheleta 

 

Po 30 latach codziennej pracy w szpitalu i ponad 20 latach pracy  
w Warszawskim Hospicjum Społecznym, codziennym badaniu chorych, rozmowach  
z nimi, wypisywaniu ich do domu, towarzyszeniu tym, którzy zdrowieją i tym, którzy 
umierają, uważam, że to, że mogłam być z nimi wtedy, gdy umierali, jest dla mnie 
niezwykłym darem. Niektórzy umierają szybko, cicho i niepostrzeżenie, niektórzy 
mają sporo czasu na przygotowanie, targują się jeszcze o kolejne dni, albo lata,  
o doczekanie do ślubu wnuczki, do matury syna…  nie zawsze im się to udaje. 

Kilka, kilkanaście sytuacji pamiętam jako niezwykłe, o niektórych z nich 
chciałam opowiedzieć.  

Elżbieta – młoda, czterdziestokilkuletnia kobieta umierająca na raka płuc, 
papierosy paliła długo i dużo, troskliwy mąż, dwoje małych dzieci. Któregoś dnia, gdy 
wychodziłam zmęczona po dyżurze, zatrzymała mnie przy swoim łóżku mówiąc… „ty 
się za mnie módl, ty się za mnie módl żebym nie cierpiała” nie byłyśmy wtedy po 
imieniu, zdziwiła mnie i forma i treść tej prośby, ale też i wrażenie było mocne. Wtedy 
nie byłam blisko kościoła, ale ta prośba ciężko chorej kobiety, która wiedziała że 
umiera, spowodowała że zaczęłam się za nią modlić. Spędzałam z Elżbietą coraz 
więcej czasu, wiedziałam, że jakoś jest jej potrzebna moja obecność, rozmowy, żarty, 
jakieś banalne opowieści o moim życiu i o mojej rodzinie. Ta znajomość stała się 
bardzo bliska, serdeczna i niezwykle intensywna. To było na początku mojej pracy 
zawodowej, w latach osiemdziesiątych, pisałam wtedy doktorat, który miałam 
przedstawić na zjeździe w Amsterdamie. Nie miałam pieniędzy na wyjazd, nie miałam 
paszportu, trzeba było załatwić wizę i mieszkanie. Praca została przyjęta do 
prezentacji, mogłam więc liczyć na stypendium dla młodych naukowców, mieszkanie 
załatwił ktoś ze znajomych, a w pozostałych formalnościach pomógł mi mąż Elżbiety. 
Wyjeżdżałam więc na międzynarodowy kongres, co z jednej strony było wielkim 
przeżyciem, zwłaszcza w tamtych czasach, ale wyjeżdżałam z niepokojem, że Elżbieta 
w tym czasie może umrzeć, a z pewnością, że to są jej ostatnie dni. Przed wyjazdem 
siedziałam u niej jak zwykle po zakończonej pracy, wtedy powiedziała mi żebym 
jechała spokojnie, że na mnie poczeka. Jednak wyjeżdżałam z niepokojem,  
z Amsterdamu dzwoniłam do domu Elżbiety, rozmawiałam z córką, która niewiele 
wiedziała o stanie matki. Po kilku dniach, wieczorem wróciłam do Polski, następnego 
dnia poszłam do pracy, zajrzałam do Elżbiety, która leżała sama w pokoju, ale akurat 
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siostry zmieniały jej pościel, zobaczyła mnie w uchylonych drzwiach i tylko kiwnęła 
głową na powitanie. Weszłam do jej pokoju za pół godziny, już nie żyła.  

 
Babcia Basia, mama sąsiadów i przyjaciół, niezwykle spokojna, dobra 

delikatna, nigdy nie chciała nikomu przeszkadzać, przyjechała mając 95 lat do 
Warszawy z Poznania, dwie córki, troje wnuków, dziesięcioro prawnuków. Od kilku 
tygodni słabła, więcej spała, mniej jadła, Marysia, córka u której mieszkała, robiła 
wszystko, żeby matka żyła jak najdłużej, ale też żeby nie cierpiała, a ja będąc u mojej 
mamy, piętro wyżej, zaglądałam tam często, upewniając rodzinę, że wszystko co 
możliwe i konieczne w opiece nad matką, jest zrobione. Babcia Basia gasła, jak 
świeca, dopalał się promyk jej życia, to określenie najlepiej oddaje jej umieranie. 
Marysia zadbała żeby był ksiądz, który przychodził co tydzień, później przychodził też 
do mojej mamy. W wigilię 2009 rano wstąpiłam do sąsiadów, chora umiera, takie 
miałam przekonanie, jadąc do miasta zadzwoniłam do Marysi mówiąc, że jeśli ktoś 
chce się z Babcią Basią pożegnać to trzeba żeby już przyszedł. „To już?” spytała 
Marysia, potwierdziłam że tak. Jak wróciłam do mamy, okazało się, że zeszła do 
sąsiadów odmówić ze wszystkimi różaniec, że był ksiądz Michał, są obie córki, 
przyszedł wnuk z najstarszymi córkami, że są obie wnuczki z mężami. Babcia Basia 
umarła. We własnym, domu we własnym łóżku w otoczeniu najbliższych, w dniu 
kiedy wszyscy spokojnie mogli się zebrać, żeby się z nią pożegnać, w Wigilię Bożego 
Narodzenia. 

 
Pan Józef. Żona, Marianna, zmarła na ciężką postać przewlekłej obturacyjnej 

choroby płuc, w domu kilka dni przed śmiercią Jana Pawła. Pan Józef przez jakiś czas 
dzielnie sobie radził mieszkając z jedną z córek, która pracowała i rano wychodziła z 
domu, a po południu wracała. Razem z córkami zięciem i wnukiem jeździli na 
wakacje, w czasie kolejnego wyjazdu pan Józef zgubił się i nie mógł znaleźć drogi do 
domu, później wychodził z domu w którym mieszkał od wielu lat i też nie trafiał  
z powrotem, kilka razy miał utratę przytomności. Jego stan stale się pogarszał, ale 
jeszcze poznawał bliskich i zawsze się cieszył kiedy przychodziłam. Ostatnie miesiące 
nie wstawał z łóżka, obie córki dyżurowały przy nim na zmianę, w końcu konieczna 
była opiekunka. Córki zapewniły choremu wszystko co konieczne, łóżko szpitalne, 
materac przeciwodleżynowy, całodzienną opiekę, troskliwą, dobrą lekarkę  
z przychodni. Mnie poprosiły o wizytę, bo tata kaszlał i gorzej oddychał. Zbadałam 
chorego, posiedziałam, porozmawiałam z córkami, które naradzały się jak zaplanować 
opiekę nad tatą w czasie ferii, które już się zaczynały, poradziłam żeby jednak nie 
planowały wyjazdu, zadzwoniłam też do lekarki, która chorego widywała codziennie, 
ustaliłyśmy plan postępowania, ale miałam wrażenie, że widzę pana Józefa ostatni 
raz. Wieczorem córka zadzwoniła pytając z płaczem: pani Aniu skąd pani wiedziała, że 
tata umiera. 

 
Pani Julianna. Córka, lekarka, po raz pierwszy mnie do niej poprosiła jak 

mama skończyła już sto lat, źle się czuła, kaszlała miała gorączkę. Zebrałam wywiady, 
zbadałam pacjentkę, podejrzewałam zapalenie płuc i mówię: „pani Julianno 
chciałabym panią zabrać do szpitala, podejrzewam, że ma pani zapalenie płuc”. Na co 
pani Julianna, z pełną świadomością mówi „wykluczone, proszę mnie leczyć w 
domu”. I tak też było, dostała leki i jej stan stopniowo się poprawiał, a przez następne 
lata, zawsze jak ze zdrowiem pani Julianny było gorzej, proszono mnie o pomoc, 
zawsze też w czasie wizyt była herbata i rozmowy. Zapamiętałam opowiadaną przez 
panią Juliannę ze śmiechem historię o tym jak to mając 35 lat była u lekarza, który ją 
zbadał i powiedział, że ma słabe serce.. Za którymś razem dostałam słoiczek konfitur, 
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które poprzedniego roku, pani Julianna sama robiła. Po wielomiesięcznej przerwie, 
córka zadzwoniła, że mama się źle czuje, poszłam następnego dnia, weszłam do 
pokoju, chora w ciężkim stanie, z trudem oddychała, powiedziałam „dobry wieczór 
pani Julianno”, chora odpowiedziała „ dobry wieczór pani doktor” i umarła. Umarła 
na 3 miesiące przed 110 urodzinami. Nabożeństwo żałobne w kościele Ojców 
Bazylianów, w obrządku greckokatolickim piękne, ze wzruszającym kazaniem 
księdza, który rano w dniu śmierci był u chorej i któremu wtedy powiedziała „Pan Bóg 
mnie woła”. 

 
Co oznacza „służba umierającym”? Z medycznego punktu widzenia to działania 

techniczne, leki, które zmniejszają ból, łagodzą duszność, to pokazanie opiekunom, 
rodzinie, jak poić, żeby chory się nie zakrztusił, jak podawać leki, czy też kiedy leki nie 
są już konieczne, jak układać chorego w łóżku, informacja, że potrzebne są pampersy, 
materac przeciwodleżynowy, wózek, pomoc choremu w czasie mycia itd. To często 
jest pomoc poprzez wsparcie rodziny, która chciałaby opiekować się chorym jak 
najlepiej, a potrzebuje właśnie takiej pomocy technicznej. Czasem rodzina nie jest w 
stanie sama zajmować się chorym, czasem chory nie ma żadnej rodziny, wtedy 
konieczna jest pomoc z zewnątrz i często jest to hospicjum domowe lub stacjonarne, 
którego pracownicy etatowi i wolontariusze są przeszkoleni w pielęgnacji i opiece nad 
chorymi oraz w opiece nad rodziną osoby umierającej. Te działania pielęgnacyjno- 
opiekuńcze są bardzo ważne, a sprowadzają się do zmniejszenia cierpienia chorego. 
Ale najważniejsze niezależnie od miejsca pobytu chorego, szpitala, własnego domu 
czy hospicjum stacjonarnego jest bycie z chorym, wysłuchanie tego, co chce 
powiedzieć, czasem trzymanie za rękę, czasem wspólna modlitwa. 
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Abstracts: 
 
The essence of conjugal love. Theological and pastoral aspects - Bronisław 
Mierzwiński 
The basis for the author’s deliberation is the assumption that the richness of the relationship 
between man and woman in marriage cannot be understood without a basic and overall 
element, that is love. The author starts from the analysis of what love is, quoting, John Paul 
II: man cannot live without love. He remains a being that is incomprehensible for himself, 
his life is senseless, if love is not revealed to him, if he does not encounter love, if he does not 
experience it and make it his own. Taking marriage as communio personarum, that is  a 
personal communion of love of man and woman, the author concludes that understanding 
the deepest meaning of marriage and the family requires understanding of the essence of 
conjugal love. The author analyzes the essence of this love, quoting the wealth of Church 
teaching. 
 
 
Conjugal love as a lifetime task - Wanda Półtawska  
The article contains a reflection on love in marriage, supported by experience of the author, 
who worked for over 50 years in marriage counseling service. She analyzes the problem from 
the standpoint of preparation for marriage, understanding the goal and meaning of marriage, 
and the responsibility for making decisions about starting a family. The author refers to the 
call of Pope John Paul II - "Learn to love." The implementation of this call requires above all 
humility and effort. The author shows the ways you can accomplish the task of building a 
beautiful conjugal love, which should be exclusive, total and addressed to only one person. 
Thus, it can be realized by faithfulness. It has to grow constantly. Such love is a gift, so it 
should arouse mutual gratitude. 
 
Love as a psychological basis of conjugal community - Maria Ryś 
The author stresses the importance of love in marriage. She also draws attention to the fact 
that the concept of love is complex, multiple and varied. In psychological terms, love is an 
active, positiveattitude to another person. It is the desire to affirm both the existence of a 
loved one  and his or her development. It is spiritual by nature, because it penetrates into the 
soul of men and makes it possible to see their richness and beauty. Moreover, it has its 
dynamics and development. The relationship of love is the process which consists of certain 
stages. The author analyzes the factors affecting the attitude of love. She starts from the 
patterns taken from the family of origin, personal maturity to getting married, and continues 
by discussing factors affecting the development during marriage. 
 
Temperament, empathy and preferred values of fathers present at birth - 
Agnieszka Gass-Wilczek,  Stanisław Tokarski 
The authors assume that childbirth is one of the most important events in the whole human 
life. It has got not only biological significance, but also it is a complex psychological process. 
Childbirth is a family event and father’s active participation in it is something natural. The 
article presents the results of authors’ own research on understanding the differences in 
selected personality traits between fathers present and absent at the birth. The analyzed 
problem is the question: how two groups of fathers differ in terms of  temperamental 
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differences such as empathy and value system. The following questionnaires were used in the 
study: the Temperament Questionnaire (FCZ-KT) developed by B. Zawadzki and J. Strelau, 
the Questionnaire of Empathic Understanding of Other People (KRE) by A. Węgliński and 
Values Scale (SW) adapted by Brzezinski. The research group (30 respondents) consisted of 
fathers who were present at the birth of their child, and the comparative group (including 30 
respondents) included fathers who have not decided for participation, although they have 
had such an opportunity. The results of this study indicate that fathers present at birth are 
characterized by higher levels of temperamental traits that enable them to take on difficult 
tasks and higher level of empathy than absent fathers. Also the value system differentiates 
these groups of fathers, both in terms of ultimate and instrumental values. 
 
The importance of love for individuals, families and society - Anna Dąbrowska 
The author quoting  A. Maslow, describes love as one of social needs, which may be the need 
of scarcity or - looking through the prism of self-actualization - the need for growth. Love as a 
need of scarcity is characterized by constant quest and striving for it. Positive features that 
are characteristic of a healthy person, such as ability to give the loved one some 
independence, ability to reconcile yourself with lack of love or to love without sacrifice of 
one’s autonomy, depend on satisfying the need of love in the early stages of development The 
author examines what helps and what hinders building love. 
 
Love is not loved!? - Marek Dziewiecki 
The author undertakes an analysis of human love and the love of God. Man is not love and 
that’s why it is so easy to quench human love God loves us even if we do not love him. God 
not only loves us, but He is love. The author seeks an answer to the question - what 
conditions must be met by man to love God and people. Human love motivates one to further 
development. Love requires caution in thinking and perseverance in action, but also 
protection of one’s own freedom. God teaches love. Love of one’s neighbor is just the most 
reliable test which shows if man loves not only his neighbor, but also God and himself. Love 
of one’s neighbor is the best test of love. 
 
The need for protection of conjugal and parental love - Urszula Dudziak 
The author begins the analysis with considering the problem of competences and the 
vocation to love. She t discusses stages of development of the ability to love showing it as a 
process. By presenting ways to express love, she brings closer the concept of G. Chapman, 
that is so-called 5 basic languages of love expressed through: touch, word, time, assistance 
and a gift. If one expresses love in an individual way and in accordance with real desires, he 
or she makes the other person feel loved. The author brings up the issue of protection of 
conjugal and parental love and examines standards for the protection. She also cites the 
results of research carried out for 15 years among high school young people related to the 
changes in their attitudes towards these standards. In the end of the article there is a 
proposal to strengthen educational, catechetical and pastoral influences in this area. 
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To serve the poor - European Year of Combating Poverty and Social Exclusion - 
Ewa Tomaszewska 
The author pays attention to the serious risk of poverty. It applies also to the inhabitants of 
the European Union. Despite preventive measures the problem deepens affecting particularly 
children.  In its resolution of 15 November 2007 the European Parliament drew attention to 
the need to enhance social cohesion, eradication of poverty and social exclusion. The year 
2010 has been declared the Year of Combating Poverty and Social Exclusion. This was an 
expression of concern about the fact that as many as 78 million people in the European 
Union are threatened by poverty and 19 million of them are children. Particularly worrying is 
the long-term poverty and fact that it exists in many generations, with limited access to 
services, particularly health and education. The article cites legislation and guidelines, the 
implementation of which may contribute to the fact that the European Year for Combating 
Poverty and Social Exclusion sensitize public opinion, will contribute to greater public 
responsibility for social inclusion and counteracting exclusion. 
 
In the service of the dying - Anna Doboszyńska 
The author shares her experience of work in hospital (30 years) and in hospice (more than 20 
years). In her discussion she cites examples of unusual situations involving death of seriously 
ill people. She also raises the issue of what it means to "serve the dying", starting with the 
medical actions, then the support for the family of the dying person, both for the one can can 
take care of the sick, and for that which is unable to do it alone. The author emphasizes that 
the most important aid is to be with the patient, listen to him or her and accompany him to 
death, regardless of location, whether it is hospital, home or hospice. 
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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 
 

 


