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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. 


