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Człowiek nie jest istotą napędzaną popędami,  

ale pociąganą przez wartości .   

Victor Emmanuel Frankl 
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Mgr Ewa Grażyna Skóra 
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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 

 

Seksualność człowieka jako mężczyzny i kobiety  

na tle Starego Testamentu 

 

Wprowadzenie 

 

Zarówno mężczyzna jak i niewiasta mają swój udział w dziele Bożym poprzez 

powoływanie do życia potomstwa, wynika to z opisów stworzenia człowieka znajdujących 

się w Księdze Rodzaju. Człowiek w Starym Testamencie zostaje przedstawiony jako istota 

płciowa, której seksualność zawiera się w samej jego naturze. W Biblii Hebrajskiej znajduje 

się wiele odniesień do seksualności człowieka, której aspekty zarówno pozytywne jak i nega-

tywne były regulowane przez prawo, jak również zwyczaje społeczeństwa starożytnego 

Izraela. Opis stworzenia człowieka zamieszczony na początku Księgi Rodzaju jest 

fundamentalnym tekstem, na podstawie którego można wnioskować i opisać seksualność 

człowieka. Z aktu stworzenia wynika również podział płci oraz zadania wynikające z niego. 

W tekście Pisma Świętego w opisie seksualności człowieka oraz we fragmentach 

dotyczących samych aktów czy też działań seksualnych stosowane są wyrażenia 

eufemistyczne i opisowe narracje. Poniższy artykuł powstał w oparciu o pracę magisterską 

autorki pt.: Specyfika aktów seksualnych. Egzegeza wybranych tekstów w Starym Testamencie. Ma 

on za zadanie przedstawić człowieka jako płeć męską i żeńską, jako mężczyznę i niewiastę,  

a także przybliżyć seksualność człowieka i terminologię powiązaną z działaniami 

seksualnymi w Starym Testamencie. Ponadto celem artykułu jest ukazanie 

komplementarności kobiety i mężczyzny. 

 

1. Płciowość – płeć męska i żeńska 

 

W obu fragmentach (Rdz 1,1-2,3 i Rdz 2,4-25) w oryginalnym tekście Biblii 

Hebrajskiej występuje słowo ’adam jego analiza będzie stanowiła początek do wstępnych 

zagadnień dotyczących mężczyzny i kobiety w kontekście stworzenia (Bedford, 1992, s. 62-

64). Etymologia tego słowa jest wieloznaczna. Słowo ’adam, często jest łączone z rdzeniem 

oznaczającym kolor czerwony. W języku akadyjskim oznacza „krew, czerwona szata, 

odzież” oraz „czarna krew”. Język aramejski, słowo to i inne pokrewne terminy tłumaczy 

jako „krew”, zaś w języku hebrajskim jako przysłówek znaczy – „czerwony”, natomiast jako 

czasownik – „być czerwonym”. W języku ugaryckim jako czasownik pojawia się w kilku 

miejscach, gdzie łączony jest z oczyszczaniem, bądź też namaszczaniem ciała, tłumaczone 

jest jako „zaróżowieć, nakładać róż, pąsowieć”. Zazwyczaj słowa ’adam używa się jako 
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wyrazu określającego człowieka (Maass, 1974, s. 75-87). Gra słów zachodząca w Rdz 2,7 

pomiędzy ’adam, „człowiek”, a ’adamah „ziemia” (zob. też Rdz 3,19), wydaje się nie być 

zabiegiem przypadkowym, ponieważ termin ’adam został odniesiony do istoty ludzkiej, 

która została stworzona z ’adamah (Bedford, 1992, s. 62). 

We fragmencie Rdz 1,1-2,3 pojawia się słowo oznaczające zarówno płeć męską, jak  

i „samca” (zakar). Wyraz pojawia się w Starym Testamencie 82 razy i oznacza płeć męską 

zarówno w odniesieniu do istoty ludzkiej, jak i zwierząt. Jako przymiotnik określający istotę 

ludzką zostało użyte 3 razy w Lb 3,40, 3,43 oraz Jr 20,15. Słowo to występuje w innych 

tekstach Starego Testamentu w relacji z wyrazem zakur w tym samym znaczeniu. Nigdzie 

wyraz ten nie jest użyty w kontekście roślin, lub przyrody nieożywionej. Tylko akadyjskie 

słowo odpowiadające hebrajskiemu zakar używane było w relacji z roślinami, kamieniami  

i chmurami. Etymologia słowa zakar "jest trudna do odkrycia, podstawową interpretacją jest 

szukanie związku z „być kształtowanym, spiczasty, ostry”. Podstawą do interpretacji jest 

arabskie słowo, które oznacza zarówno „samca” jak i „penis”. W Ez 16,17 fraza zakar celeme, 

„podobizny ludzkie/ podobizny męskie”, zawiera falliczną symbolikę, ale pokazuje bardziej 

seksualny kontekst wydarzenia, a nie narząd męski: „Wziąwszy ozdobne przedmioty  

z mojego złota i z mojego srebra, które ci dałem, uczyniłaś sobie z nich podobizny ludzkie i 

przed nimi grzeszyłaś nierządem” (Ez 16,17) (Clemens, 1981, s. 82-87). Wyraz zakar 

występuje też na określenie słowa „chłopiec” (Jr 20,15), „pierworodni” (Lb 3,40), w relacji z 

czynnościami homoseksualnymi (Kpł 18,22; 20,13), akt seksualny kobiety z mężczyzną (Lb 

31,17), jako ktoś kto nie może rodzić dziecka (Jr 30,6) (Koehler, Baumgartner i Stamm, 2008, t. 

1, s. 258). 

We fragmencie opisu z Księgi Rodzaju 1,27, Bóg tworzy mężczyznę, wraz z niewiastą 

(nekebah) (tamże, s. 675). Słowo określające niewiastę zawiera rdzeń nkb, został on uznany za 

najbardziej prawdopodobny, ponieważ jest najczęściej używany w języku semickim. W 

arabskim wyraz ten znaczy „dziurawić, robić dziurę”, ale także „oddzielać, wyodrębniać 

przywódcę”. W języku nabatejskim znaczy „dziurkować, mianować”, w akadyjskim -

„deflorować”. W inskrypcjach z Siloam (1,4) wyraz użyty jest w znaczeniu „przebijać na 

wylot”, również „zerwać, złamać”, lub na określenie „tunelu”. Chociaż słowo pojawia się 

także jako „bluźnić” (Kpł 24,11), „być wyznaczonym” (Lb 1,47) (Koehler i in., 2008, t. 1,  

s. 675), to podstawowym znaczeniem słowa nekeb mimo różnych konotacji jest „dziurawić, 

robić dziurę, przedziurawiać” (Clemens, 1981, s. 82-87). Słowo nekebah oznaczające istotę 

ludzką o płci żeńskiej pozostaje w relacji ze słowami wyjaśnionymi wyżej (tamże, s. 82-87).  

 

2.  Człowiek jako mężczyzna (’is) i kobieta (’issa) 

 

Rozróżnienie między człowiekiem jako mężczyzną i kobietą pojawia się w Rdz 2,23. 

Mężczyzna jest określany słowem (’is), kobieta (’issa) (Bratsiotis, 1974, s. 222-233). 

Etymologia słowa ’is jest wieloznaczna. Rdzeniem tego słowa może być wyraz 

oznaczający –„być silnym” (Koehler i in., 2008, t. 1, s. 42-43), lub też inny, którego 
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tłumaczenie nie jest znane np. Prz 18,24 (w Biblii Jerozolimskiej przetłumaczone jako 

„przyjaciel”, w Biblii Jakuba Wujka „mąż przyjaciel”) (tamże, s. 43). W podobnej konotacji 

występują słowa starożytnej południowej Arabii takie jak – „mężczyzna, jeden, który” oraz 

słowa ugaryckie. Istnieje możliwość, iż słowo ’is jest formą podstawową rzeczownika, która 

nie bazuje na innym rdzeniu (Bratsiotis, 1974, s. 222-233). W Starym Testamencie słowo 

mężczyzna występuje w liczbie pojedynczej oraz mnogiej 2160 razy (Koehler i in., 2008, t. 1,  

s. 42).  

Słowo ’is jest używane nie tylko w odniesieniu do mężczyzny, ale także Boga, czy też 

zwierząt. Pojawia się w każdym aspekcie życia człowieka. W porównaniu z innymi 

terminami, które mają podobny wydźwięk, ’is charakteryzuje się bogatym różnorakim 

znaczeniem i może być użyte jako wyraz „mężczyzna”, „mąż” oraz „człowiek”. Pojawiają się 

także inne warianty tego słowa, jeżeli ’is występuje jako paralela, albo synonim odrębnych 

terminów. 

W Starym Testamencie słowo ’is posiada wiele znaczeń. Po pierwsze oznacza 

„mężczyzna”, w odniesieniu do określenia płci jako kontrast do słowa ’issa oznaczającego 

„kobieta” (Koh 6,3), lub na określenie nowonarodzonego dziecka płci męskiej: „Otrzymałam 

mężczyznę od Pana” (Rdz 4,1). Po drugie, na określenie dorosłego mężczyzny w opozycji do 

młodzieńca (Rdz 4,23), lub młodego (1 Sm 17,33), jak również w opozycji do starego 

mężczyzny (1 Sm 2,32f). Po trzecie, aby podkreślić męskie cechy, w przeciwieństwie do cech 

kobiecych, w praktyce wykorzystywanej jako paralela słowa geber oznaczającego 

„mężczyzna” (Jr 22,30; 23,9), lub „odwaga” (1 Sm 4,9; 1 Krl 2,2). Także cechy fizyczne i du-

chowe były określane wyrażeniami ze słowem ’is, tak jak „owłosiony mężczyzna”, w opo-

zycji do „gładki / łysy mężczyzna” (Rdz 27,11), „mężczyzna dużego wzrostu” (Lb 13,32), 

„mężczyzna dobrej prezencji” (1 Sm 16,18). Słowo ’is oznacza także „mąż” (Rdz 29,31; Lb 

30,7: 1 Sm 1,8; 25,19: Jr 29,6; Ez 16,45; Prz 7,19), w kontraście do słowa ’issa, „żona” (Rdz 16,3; 

Kpł 21,7; Lb 30,7; Sdz 13,6) oraz jako paralela do bal, „pan, właściciel” (2 Sm 11,26). Słowo ’is 

wyrażało także „istota ludzka”, gdzie ’is w formie mnogiej było używane zarówno 

w stosunku do mężczyzn jak i kobiet, oraz pojawiało się w różnych obszarach życia 

człowieka: „ludźmi świętymi” (Wj 22,30), „ziemia bez ludzi” jako pustynia (Hi 38,26). 

Ponadto ’is jest używany jako synonim słowa ’adam (Bratsiotis, 1974, s. 222-233). 

Etymologia słowa issa jest również wieloznaczna, rdzenia tego słowa doszukuje się  

w słowie oznaczającym, „być chorym, słabym”, które jest formą podstawową rzeczownika. 

Powiązanie słów ’issa i ’is, które występuje w Rdz 2,23 jest prawdopodobnie interpretacją 

popularnej etymologii, ponieważ ’issa istnieje w relacji ze słowem arabskim oraz ugaryckim, 

które oznaczały także - „kobieta” (tamże, s. 222-233). Słowo ’issa znajduje się w liczbie 

pojedynczej i mnogiej w Starym Testamencie 775 razy (Koehler i in., 2008, t. 1, s. 90). Słowo 

’issa, najczęściej jest używane na określenie jako „kobieta”, bądź „żona”. Słowo ’issa jako 

„kobieta” występuje w kontraście do słowa ’is, „mężczyzna”. Po pierwsze, ’issa określa płeć 

żeńską (Kpł 7,26), a więc „na sposób kobiecy / właściwy kobietom” (Rdz 18,11), „kobieca 

przypadłość” (Rdz 31,35), „miłość kobiety” (2 Sm 1,26). Po drugie, jako przymiotnik w kon-
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strukcjach terminów wyznaczających rangę i charakterystyki: „bogata/wielka kobieta” (2 Krl 

4,8), „nierządnica” (Joz 2,1; 6,22; Jr 3,3), „żona nierządu” (Oz 1,2), „dziwna / obca kobieta” 

(Prz 2,16; 5,3; 5,20; 7,5) „wartościowa kobieta” (Rt 3,11; Prz 12,4; 31,10), kolejnym użyciem 

słowa ’issa, jest użycie go w sensie „każda” (Rt 1,8; 1,9). Następnym znaczeniem ’issa, jest 

użycie tego słowa w sensie „żona” w kontraście do słowa ’is, „mąż”. Należy tutaj podkreślić 

występowanie obok siebie tych słów jako relacji kobiety i mężczyzny w odniesieniu do płci: 

’issa, „narzeczona” (Pwt 22,24), lub „panna młoda” (Rdz 29,21), „(ona) dała mu (swą 

niewolnicę) za żonę” (Rdz 30,4), „wziął ją (dla siebie) za żonę” (Rdz 4,19; 6,2; Wj 21,10),  

„i została jego żoną” (1 Sm 25,43), „żona innego mężczyzny” (Pwt 22,22), „żona męża” (Prz 

6,26), „żona młodości” (Iz 54,6; Prz 5,18), „porzucona żona” (Iz 54,6) (Bratsiotis, 1974, s. 222-

233) oraz na określenie samicy zwierząt (Rdz 7,2; Ez 1,9) ( Koehler i in., 2008, t. 1, s. 90). 

W tłumaczeniach Starego Testamentu na język polski ciekawym przykładem próby 

oddania gry słów ’is i ’issa znajdujących się we fragmencie Rdz 2,23 oraz pokazania 

komplementarności mężczyzny i kobiety jest tłumaczenie Jakuba Wujka: „I rzekł Adam to 

teraz kość z kości moich, ciało z ciała mego: te będą zwać mężyną, bo z męża wzięta jest”, 

również Biblia Warszawska stara się oddać w tłumaczeniu sens oryginalnego tekstu BH: 

„Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie 

się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta”. Biblia Warszawsko – Praska tłumaczy 

słowa ’is i ’issa jako mężczyzna i niewiasta: „ten powiedział: Ta dopiero jest kością z moich 

kości i ciałem z mojego ciała. Będzie się nazywać „niewiasta, gdyż została wzięta z męż-

czyzny”. Biblia Gdańska zachowała w swoim tłumaczeniu znaczenie tekstu hebrajskiego 

używając słów mąż i mężatka: „I rzekł Adam: Toć teraz jest kość z kości moich, i ciało z ciała 

mego; dla tegoż będzie nazwana mężatką, bo ona z męża wzięta jest”. Biblia Brzeska 

podobnie do Biblii Gdańskiej posługuje się terminem mąż i mężatka: „I rzekł Adam: Toć 

teraz jest kość z kości moich, i ciało z ciała mego; dla tegoż będzie nazwana mężatką, bo ona 

z męża wzięta jest”. Również przekład na język angielski Biblii Hebrajskiej stara się 

zachować pierwotne brzmienie tekstu. Biblia New King James tłumaczy następująco 

fragment z Rdz 2,23: „And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: 

she shall be called Woman, because she was taken out of Man”. 

 

3.  Seksualność człowieka na tle teksu Starego Testamentu 

 

 W przeciwieństwie do bogów starożytnych narodów, które sąsiadowały 

z Izraelem, Bóg Izraela istniał od zawsze, nie powstał też w wyniku aktu seksualnego. 

Natomiast w wierzeniach mieszkańców Kanaanu, Mezopotamii i Egiptu, życie seksualne 

bogów, miało swoje odzwierciedlenie w seksualności człowieka. W Starym Testamencie 

zawiera się koncepcja jednego odwiecznego Boga, w której on sam tworzy świat, nie ma 

jednak w niej elementów seksualnych. W Biblii można znaleźć elementy związane z płcią 

człowieka, które są przypisywane Stwórcy (król, ojciec, wojownik, matka, Pani, Mądrość), 

jednakże nie determinują Go jako mężczyznę czy kobietę. Seksualność człowieka wiąże się 



PŁCIOWOŚĆ, SEKSUALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

ISSN 2082-7067  4(20)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

ściśle z aktem stworzenia i jest jednym z jego elementów (Ryken, Wilhoit i Longman III, 

1998, s. 897-898).   

 W Księdze Rodzaju istnieją dwa opisy stworzenia człowieka, w których 

zostaje podkreślona jego seksualność. Pierwszy z nich znajduje się w Rdz 1-2,3, drugi Rdz 

2,4-3,24. Człowiek zostaje stworzony na podobieństwo Boga. Autor podkreśla jednak różnice 

między Stwórcą, a człowiekiem, w przeciwieństwie do Boga człowieka nie stwarza, ale ma 

za zadanie rządzić światem i rozmnażać się. Drugi opis umieszcza człowieka w kontekście 

społecznym. Mężczyzna potrzebuje towarzysza, wiec Bóg stwarza niewiastę, aby jak 

stwierdza mężczyzna, stała się matką dla wszystkich ludzi (Leon-Dufour, 1973, s. 680).  

 W opowieściach Starego Testamentu seksualność człowieka objawia się 

wielokrotnie. W Rdz 2, jest pokazana jako pełna harmonii, jednakże nastawienie do niej 

zmienia się po upadku ludzi, co odzwierciedlają późniejsze teksty biblijne. Po wygnaniu z 

Edenu, niewiasta zostaje oddana pod opiekę mężczyźnie (Rdz 3,16).W niektórych 

przypadkach seksualność kobiet była wykorzystywana przez mężczyzn w osiągnięciu ich 

celów. Tak jak w przypadku Sary, jej uroda pozwoliła przeżyć Abrahamowi, a także dać mu 

utrzymanie u Faraona (Rdz 12,10-20). Także piękność Batszeby była przyczyną 

zainteresowania króla Dawida (2 Sm 11), a atrakcyjność Tamar, spowodowała, że Amnon 

zadał jej gwałt (2 Sm 13). Jednakże istniały kobiety, które potrafiły wykorzystać swoją urodę 

do osiągnięcia swoich celów, tak stało się w przypadku Tamar (Rdz 38) oraz Rut. Ponadto 

seksualność kobiet, mogła być zgubą dla mężczyzn jak w historii Jael (Sdz 4) i Dalili (Sdz 16) 

(Frymer-Kensky, 1992, t. 5, s. 1144). 

 Inną księgą, w której znajdują się fragmenty opowiadające o seksualności 

człowieka jest Pieśń nad Pieśniami. Opisy w niej zawierają obrazy zarówno ciała kobiecego 

jak i męskiego. Kobieta jest porównywana do drzewa palmowego (Pnp 7,9), a jej piersi do 

owoców (Pnp), bądź dwóch koźląt (Pnp 4,5). W pierwszej pieśni, mężczyzna wychwala ciało 

kobiety porównując je do ogrodu (Pnp 4,12-15). Mężczyzna posiada ręce, które są 

porównywane do złotych walców, natomiast tors do rzeźby wytworzonej z kości słoniowej, 

dodatkowo pokrytej szafirami (Pnp 5,14). Księga zawiera też sceny romantyczne i erotyczne 

przykładem takiego tekstu jest scena z kochankiem przychodzącym do domu oblubienicy 

(Pnp 5,4-5) (Ryken i in., 1998, s. 899). 

 W Starym Testamencie części ciała, lub określone rzeczy mogą służyć jako 

eufemizmy dla narządów płciowych męskich i żeńskich. Słowo jad posiada wiele znaczeń, w 

Iz 57,8 tłumaczone jest na język polski według. Pisma Świętego Starego i Nowego 

Testamentu (Biblia Tysiąclecia) jako stela (Jankowski, Stachowiak i Romaniuk, 1995, s. 1240), 

jednak można tłumaczyć je w tym fragmencie jako penis, a z hzh jako nieprzyzwoity czyn 

(Koehler i in., 2008, t. 1, s. 367). Kolejnym wyrazem jest basar, podstawowym znaczeniem 

tego słowa jest ciało, jednakże w niektórych przypadkach może oznaczać zarówno genitalia 

męskie (Wj 28,42; Ez 23,20), jak i żeńskie (Pwt 15,19). Wiąże się także z obrzezaniem (Rdz 

17,11, 14, 23-25). Innym słowem jest jared tłumaczone na język polski jako „biodro”. W 

sposób pośredni wskazuje on na siłę rozrodczą mężczyzny, a także dotyka jego honoru. 
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Abraham kazał Józefowi przysięgać na jared, że znajdzie żonę dla Izaaka (Rdz 24,2, 9). Słowo 

to także pojawia się w Rdz 47,29 jako element przysięgi. Oznaczało także źródło życia dla 

potomstwa (Rdz 46,26; Wj 1,5). W 1 Krl 12,10 występuje w tekście, w którym Roboam 

dyskredytuje męskość Salomona „Mały palec mój jest grubszy od bioder ojca mojego” 

(Bandstra, Verhey, 1988, s. 432). Kolejnym tekstem, w którym znajduje się wyrażenie mające 

wydźwięk seksualny jest Rt 3,4 i 3,7. Znajduje się w nim propozycja seksualna, aby Rut 

odkryła miejsce przy nogach Booza (Ryken i in., 1998, s. 899). Podobny sens zawiera 

fragment Pieśni Debory Sdz 5,27. Także Sefora w rytuale obrzezania dotknęła „nóg” 

Mojżesza (Wj 4,25). W prawie lewiratu krewnemu, który odmówił małżeństwa z wdową, 

zdejmowane były sandały z nóg (dokonywał tego sam, bądź wdowa) po czym zostawał 

publicznie przez wdowę opluty (Pwt 25,5-10; Rt 4,7f). Kolejnym tekstem, gdzie występuje 

ten eufemizm jest Iz 6,2, w którym opisane są serafiny zasłaniające swoje twarze i nogi 

skrzydłami, także w Wj 20,26 i Pwt 23,1 jest wspomniane o nie odkrywaniu nagości. Słowo 

regel, może oznaczać także kobiece narządy płciowe (Pwt 28,57). Następnym wyrazem 

określającym narządy płciowe kobiety jest beten tłumaczone jako „łono”, występuje w Rdz 

25,23 i Rdz 38,27 (Bandstra i Verhey, 1988, s. 432-433). Natomiast słowo sed, określające piersi 

znajduje się w Hi 3,12 (jako piersi kobiece), jako część ciała bez wyróżnienia płci (Iz 60,16; 

66,11), w kontekście seksualnym (Oz 2,2; Ez 16,7; 23,3; 23,21) (Bandstra i in., 1988, s. 433). 

Słowem oznaczającym męskie narządy płciowe jest sapkah występuje ono w Pwt 23,2 i jest 

tłumaczone jako „członek” (Koehler i in., 2008, t. 1, s. 585). 

 Strefa seksualna człowieka w starożytnym Izraelu, była powiązana 

bezsprzecznie z jego życiem, stanowiła także o jego czystości i nieczystości kultycznej. 

Kobieta, która urodziła dziecko, nie mogła wejść do świątyni (Kpł 12,6), tak samo kobieta 

podczas menstruacji (Kpł 15,19-30) i mężczyzna, u którego wystąpiła polucja nocna (Kpł 

15,1-17; Pwt 23,11). Stosunek płciowy, także wykluczał ze sprawowania kultu (Kpł 15, 18; Wj 

19,15; 1 Sm 21,5; 2 Sm 11,11), przepis ten w szczególności obowiązywał kapłanów (Wj 20,26; 

28; 42; Pwt 23,2) (Leon-Dufour, 1973, s. 682). W Księdze Kapłańskiej 15,1-33 znajdują się 

regulacje dotyczące nieczystości męskiej i żeńskiej (Strzałkowska, 2006, s. 50-53). Jedna z 

propozycji podziału w/w tekstu wyodrębnia nieczystości męskie: wycieki męskie 

długotrwałe, krótkotrwałe, stosunek płciowy oraz żeńskie: wycieki żeńskie krótkotrwałe, 

stosunek płciowy i wycieki żeńskie długotrwałe (Wenham, 1979, t. 3, s. 217). Inna podaje 

anomalne wycieki męskie, prawidłowe wycieki męskie, stosunek małżeński, prawidłowe 

wycieki żeńskie i anomalne wycieki żeńskie (Milgrom, 1991, t. 3, s. 905). 

Ponadto prawo regulowało także moralność życia seksualnego starożytnego Izraela 

w Księdze Kapłańskiej znajduje się wiele przykładów nie pożądanego życia seksualnego.  

W samym fragmencie Kpł 20,10-21 potępione są: nierząd (także Pwt 22,23-29), akt płciowy z 

kobietą w czasie menstruacji, cudzołóstwo (również Pwt 5,18), kazirodztwo (zob. Pwt 23,1), 

homoseksualizm (zob. Rdz 28,20) i zoofilia (por. Wj 22,18). Kapłani ponadto nie mogli pojąć 

za żonę nierządnicy i rozwódki (Kpł 21,7. 13n) (Milgrom, 1991, t. 3, s. 683).  
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 Małżeństwo było uważane przez autorów biblijnych jako prawidłowy stan 

osób dorosłych (McAfee, 2004, 706). Ponieważ wiązało się z aktem stworzenia Rdz 2,24 

(Frymer-Kensky, 1992, t. 5, 1144) i było traktowane jako dar partnerstwa pomiędzy 

mężczyzną, a kobietą ustanowiony przez Stwórcę (Bandstra i in., 1988, t. 1, s. 434). 

Archetypem pierwszego małżeństwa był związek Adama i Ewy (Ryken, i in., 1998, s. 870). 

Seksualność w związku była podstawą małżeństwa, a akt seksualny potwierdzał założenie 

rodziny. Był małżeńskim prawem kobiety, aby ta rodziła dzieci. Niósł nadzieję, na to, że Bóg 

pobłogosławi związek potomstwem. Jednakże istnieją też zakazy nakazane przez prawo, 

kiedy mężczyzna powinien powstrzymać się od aktów seksualnych, dotyczą one 

przygotowywania się do spotkania z Bogiem (Wj 19,15), lub wojny (1 Sm 21,4). Przykładem 

takiej absencji seksualnej pomiędzy mężem, a żoną jest historia Uriasza i Batszeby (2 Sm 

11,2-13). Także kiedy kobieta była nieczysta, mężczyzna nie mógł z nią współżyć (Bandstra i 

in., 1988, t. 1, s. 434). O ile archetypiczne małżeństwo było monogamiczne, w Starym 

Testamencie istnieją przykłady związków poligamicznych, jak Lameka (Rdz 4,19) (Davidson, 

2007, s. 180-184), który pochodził z odrzuconej linii Kaina, czy też Abrahama (Rdz 16,3), 

któremu z powodu niepłodności żony, niewolnica rodzi dziecko (de Vaux, 2005, s. 34). 

Szczególnym prawem jest lewirat (Pwt 25,5-10). Kiedy umiera jeden z dwóch braci 

mieszkających razem, nie posiadając potomstwa, drugi musi ożenić się z jego żoną, aby 

przedłużyć jego ród. Dziecko z takiego związku jest pełnoprawnym pierworodnym 

zmarłego. Jednakże istnieje możliwość nie wypełnienia tego prawa przez mężczyznę, karą 

za to jest publiczne ośmieszenie go przez wdowę. W Starym Testamencie prawo lewiratu 

została ukazane w dwóch historiach, Tamar i Rut (de Vaux, 2005, s. 47-48). 

Rozwody w starożytnym Izraelu były dozwolone i regulowane prawnie. Jednakże 

formuła zaślubin świadczyła o pragnieniu pozostania w związku do końca życia (Rdz 2,24). 

Dezaprobatę wobec rozwodów można znaleźć także w tekście Starego Testamentu (Ml 2,14-

16). Sam proceder był kosztowny i rzadki. Ponieważ jeśli rozwód nie był konsekwencją 

przewinień seksualnych żony, mężczyzna musiał ponieść jego finansowe konsekwencje. 

Istniały także inne przepisy związane z rozstaniem. Kobieta, która po rozwodzie ponownie 

wyszła za mąż w przypadku śmierci drugiego męża nie mogła powrócić do pierwszego (Pwt 

24,1-4). Mąż musiał dać żonie list rozwodowy, ponieważ w innym przypadku mogłaby 

zostać oskarżona o cudzołóstwo. Dokument zawierał także pozwolenie na wyjście ponownie 

za mąż (Wenham, 2004, s. 691-692).  

Cudzołóstwo w Starym Testamencie oznaczało akt seksualny żonatego mężczyzny, 

bądź zamężnej kobiety z osobą spoza małżeństwa i było potępiane (Frymer-Kensky, 1992,  

t. 5, s. 1144). Pouczenia potępiające cudzołóstwo znajdują się w Prz 5,1-23 i Prz 6,20-7,27. W 

literaturze mądrościowej opisane jest jako czyn wykonywany w ukryciu, gdyż osoby 

uczestniczące w nim mają świadomość czynienia zła (Hi 24,15). Historia Dawida i Batszeby 

jest przykładem utraty autorytetu monarchy przez dopuszczenie się cudzołóstwa (2 Sm 11,1-

5) (Ryken i in., 1998, s. 119). W Starym Testamencie znajduje się nawet ostrzeżenie 

skierowane do mężczyzn, którzy chcą popełnić ten czyn (Prz 6,34-35) (Frymer-Kensky, 1992, 
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t. 5, s. 1144). Prawo starożytnego Izraela zakazujące cudzołóstwa obowiązuje kobietę i męż-

czyznę. Zakaz znajduje się zarówno w tekście Dziesięciu Przykazań (Wj 20,14; Pwt 5,18), jak 

w Prawie Świętości (Kpł 18,20) (Wiseman, 2004, s. 94). Karą za cudzołóstwo z żoną bliźniego 

jest śmierć (Kpł 20,10, Kpł 18,20, Pwt 22,22-24) (Bandstra i in., 1988, t. 1, s. 434). Scenę, która 

oddaje wykonanie wyroku opisano w Pwt 22,23-24. Zdrada w starożytnym Izraelu, 

stanowiła podstawę do uzyskania rozwodu (Pwt 24,1). W przypadku braku dowodów,  

a jedynie podejrzeń męża, kobieta mogła zostać poddana sądowi Bożemu (Lb 5,11-31) 

(Wiseman, 2004, s. 94). 

Dziewictwo w Starym Testamencie wiąże się z czystością osób, nie będących w stanie 

małżeńskim (Rdz 24,16; Est 2,2: Pnp 6,9), jednakże może być traktowane także jako 

niespełnienie i hańba (Ryken i in., 1998, s. 182). Nie istnieje przepis mówiący o męskim 

dziewictwie (Bandstra i in., 1988, t. 1, s. 434). W starożytnym Izraelu było natomiast 

nakazane chronienie kobiet, które były dziewicami. Funkcjonowały przepisy zakazujące 

wykorzystywania seksualnego, a gwałt na dziewicy był piętnowany (Wj 22,16; Lm 5,11) 

(Ryken i in., 1998, s. 182). W świetle prawa mężczyzna, który uwiódł dziewicę musiał 

zaproponował jej ojcu małżeństwo z nią i zapłacić za nią wiano (Wj 22,14-16), oczywiście 

ojciec mógł zadecydować o losie córki inaczej. W Księdze Powtórzonego Prawa istnieje inne 

prawo dotyczące uwiedzenia dziewicy, głowa rodziny miała prawo zażądać 50 szekli od 

mężczyzny i ożenku z ich córką, bez możliwości rozwodu (Pwt 22,28-29) (Frymer-Kensky, 

1992, t. 5, s. 1145). Ponadto istniało prawo według, którego kapłani mogli wziąć sobie za 

żonę wyłącznie dziewicę (Kpł 21,13-14) (Ryken i in., 1998, s. 182). Kolejnym aspektem jest 

dziewictwo panny młodej, każda kobieta musiała zachować je do ślubu. Jeśli mąż 

zobaczyłby, w czasie nocy poślubnej, że jego żona podjęła współżycie przed ślubem, a jej 

rodzice nie mieli by dowodu, że stało się to w noc poślubną, starszyzna miasta miała prawo 

ukamienować kobietę (Pwt 22,13-21) (Bandstra, Verhey, 1988, t. 1, s. 434). W Starym Testa-

mencie istnieją teksty opisujące zarówno rozpacz po utracie dziewictwa: widać na 

przykładzie księżniczki Tamar (2 Sm 13,19), jak i smutek spowodowany trwałym 

dziewictwem (brak współżycia i dzieci), w takiej sytuacji znalazła się córka Jeftego (Sdz 

11,37). Na przykładzie córek Lota (Rdz 19,8) także widać pewną tendencje skierowana na 

posiadanie potomstwa (Ryken i in., 1998, s. 182). 

Kazirodztwo w Pięcioksięgu zostało potępione w Kpł 18,6-18 i Kpł 20,10-21, w tekście 

zostały szczegółowo przedstawione sytuacje, w których akt seksualny osób spokrewnionych 

ze sobą będzie podlegał karze. Mężczyzna nie mógł wejść w seksualne relacje ze swoją 

matką, macochą, siostrą, siostrą przyrodnią, córką, wnuczką, siostrami ojca i matki, żoną 

wujka, żoną brata i żoną syna (Bandstra i in., 1988, t. 1, s. 434). Określonym prawnie 

odstępstwem od tego reguły był lewirat (Frymer-Kensky, 1992, t. 5, s. 1145). Natomiast  

w Starym Testamencie istnieją przykłady nie ustalonego prawnie kazirodztwa. Takim 

przykładem jest historia Lota i jego córek (Rdz 19,30-38), Rubena i Bilhy, konkubiny ojca 

(Rdz 35,22; 49,4), Judy i jego pasierbicy Tamar (Rdz 38) oraz Amona i jego siostry Tamar  

(2 Sm 13) (Bandstra i in., 1988, t. 1, s. 434). 
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W Starym Testamencie znajdują się liczne przykłady prostytucji (nierządu). Za 

hipotezą istnienia prostytucji sakralnej w otoczeniu starożytnego Izraela i Judy przemawiają 

teksty Oz 4,14; Pwt 23,18-19 i Rdz 38,21-22. W tekście biblijnym ten przykład aktywności 

seksualnej ma odnosić się zarówno do mężczyzn i kobiet (1 Krl 14,24; 15,12; 22,47; 2 Krl 23,7; 

Hi 36,14). Z Ksiąg Królewskich wiadomo, że w Judzie istniały świątynne męskie prostytutki 

(1 Krl 14,24), których praktyki były związane z obcymi kultami (1 Krl 14,23), zostali oni 

jednak wyrzuceni w czasie trwającej reformy Asy (1 Krl 15,12) i Jehoszofata (1 Krl 22,47). 

Jednakże użycie tego wyrazu, także może oznaczać personel świątynny, który praktykował 

w Świątyni Jerozolimskiej obce nie jahiwistyczne kulty i dlatego został niej wyrzucony. 

Także fragment Hi 36,14, ponieważ nie jest pełny, nie wystarczy aby potwierdzić hipotezę. 

Tekst Oz 4,11-14 skierowany do kapłanów, prawdopodobnie oznacza, odwrócenie, odejście 

od Boga, a nie korzystanie z usług prostytutek. Inny fragment z Pwt 23,18-19 zawiera 

bezsankcyjne zakazy, które dotyczą zakazu prostytucji sakralnej oraz pozostawianiu 

pieniędzy z nierządu w świątyni (Slawik, 2011, s. 51-59). Mężczyzna nie ponosił 

konsekwencji z korzystania z usług prostytutki (Bandstra, Verhey, 1988, t. 1, s. 434), 

natomiast kobieta będąca nierządnicą była zhańbiona (Rdz 34,31; 1 Krl 22,38) (Bird, 2004,  

s. 630). Księga przysłów opisuje nierządnice jako głośną, zbuntowaną, bezczelną (Prz 

6,26;9,13) (Ryken i in., 1998, s. 592), która zwodzi urokiem mężczyzn i powoduje, że trwonią 

swój majątek (Prz 29,3; 7,10; 23,27) (Bird, 2004, s. 631). Kapłanom prawo zabraniało zarówno 

poślubienia prostytutki (Pwt 23,18), jak też namawiania córki do nierządu (Kpł 19,29). 

Nierząd mógł być karany śmiercią (Rdz 38,24; Pwt 22,20-21; Kpł 21,9) (Bird, 2004, s. 631). 

Istnieją historie trzech kobiet w Starym Testamencie, które nawiązują do prostytucji, Tamar 

(Rdz 38,6-24), Rachab (Joz 2,1-21) i Dalili (Sdz 16). O ile dwie pierwsze są otaczane 

szacunkiem, o tyle Dalila stanowi negatywny przykład nierządnicy z Prz 6,26 (Ryken i in., 

1998, s. 592). 

Gwałt w Starym Testamencie dotyczy tylko nie zamężnych kobiet (Pwt 22,23-29) 

(Bandstra i in., 1988, t. 1, s. 434). W przypadku zaślubionej innemu mężczyźnie kobiecie, jeśli 

inny mężczyzna będzie z nią współżył, zostanie ona ukamienowana za to, że nie krzyczała 

(akt był za obopólną zgodą), a mężczyzna za zadanie gwałtu czyjejś żonie (Pwt 22,23-24) 

(Frymer-Kensky, 1992, t. 5, s. 1145). W historiach biblijnych istnieją różne przykłady tego 

zjawiska. Jednym z nich jest historia Diny, która została zbezczeszczona przez Sychema,  

i której bracia wzięli za to odwet (Rdz 34,2), kolejną gwałt na żonie Lewity i jej śmierć (Sdz 

19) oraz gwałt, którego dopuścił się Amon na swojej siostrze Tamar (2 Sm 13,1-21). Podobny 

wydźwięk, na temat przemocy seksualnej znajduje się w księgach prorockich (Iz 13,16; Lm 

5,11; Za 14,2) (Ryken i in., 1998, s. 238). 

W Starym Testamencie wszystkie zachowania seksualne, które nie prowadziły do 

prokreacji były zakazane, wśród nich znajdują się praktyki homoseksualne, transwestytyzm 

i zoofilia. W Kpł 18,22 oraz 22,13 znajdują się rozporządzenia zabraniające aktów 

seksualnych pomiędzy mężczyznami. Karą za nie przestrzeganie tego prawa była śmierć 

(Kpł 20,13), połączona z wyrzuceniem ze społeczności (Kpł 18,29). Karą za zoofilie także była 
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śmierć, zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn (Kpł 18,23;20,16) (Davidson, 2007,  

s. 149-155). Ponadto prawo zabraniało transwestytyzmu, obu płciom: „Kobieta nie będzie 

nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety; gdyż każdy, kto tak postępuje, 

obrzydły jest dla Pana, Boga swego”. (Pwt 22,5) (Davidson, 2007, s. 171).  

Kolejnym aspektem związanym z seksualnością człowieka jest niepłodność. 

Symbolizuje ona brak Bożego błogosławieństwa, ponieważ dotyczy podstawowej funkcji 

człowieka, płodności, która gwarantuje posiadanie potomstwa. W ogrodzie Eden, kiedy Bóg 

karze człowieka, kobieca płodność staje się źródłem cierpienia i bólu (Ryken i in., 1998,  

s. 584). Brak potomstwa stoi w sprzeczności z planem Bożym, jest złem, dlatego też Abraham 

rozpaczał, kiedy jego żona nie mogła mieć dzieci (Rdz 15,2). Natomiast Sara zaczęła z zaz-

drości pogardzać swoją niewolnicą, Hagar ponieważ ta była płodna. (Rdz 16,4). Kolejną 

niepłodną niewiastą jest Rachela, która błagała męża, o to aby stała się płodną, dodając 

„inaczej przyjdzie mi umrzeć”. Jednakże dla Jakuba Bóg sprawił, że była niepłodną (Rdz 

30,2) tak więc tylko On mógł ją uzdrowić (Rdz 29, 31; 30,22). Z niemożnością posiadania 

potomstwa kobiety radziły sobie dając mężowi jedną ze swoich niewolnic. Takim 

przykładem jest historia Sary (Rdz 30,3-6), która nie posiadała żadnego potomstwa i Lei (Rdz 

30,9-13), która po urodzeniu czwórki dzieci przestała rodzić. Także niepłodny mężczyzna, 

nadając przybranym synom takie same prawa jak rodzonym ratuje się przed brakiem 

potomstwa. Jedynym, który jest w stanie zaradzić w pełni niepłodności jest Stwórca. Bóg 

pozwala urodzić synów niepłodnym kobietom, Sarze (Rdz 11,30; 16,1), Rebece (Rdz 25,21)  

i Racheli (Rdz 29,31). Wypełniając przy tym daną obietnicę (Wj 23,26) (Leon-Dufour, 1973,  

s. 70). Psalm 113,9 opisuje wielką radość kobiety niepłodnej, która zaszła w ciążę. Także 

Izajasz 54,1 przedstawia entuzjazm kobiety, która odkrywa, że jest brzemienna (Ryken i in., 

1998, s. 584). Innym wyrazem braku posiadania potomstwa jest bezpłodność mężczyzn, 

eunuchów, która bezpośrednio wiązała się z kultem. Nie mogli oni składać ofiar (Kpł 21,20), 

co powodowało wykluczenie ich ze społeczności, w której żyli (Leon-Dufour, 1973, s. 71). 

 

4.  Terminologia działań seksualnych w Starym Testamencie 

 

W tej części artykułu zostaną przedstawione i zanalizowane najczęściej występujące 

w Starym Testamencie terminy powiązane z działaniami seksualnymi oraz określające 

czynności seksualne. W Starym Testamencie nie istnieją pojedyncze słowa, ani stwierdzenia, 

które w sposób dosłowny nazywałyby seksualne zachowania, czy też akty seksualne. 

Możemy natomiast znaleźć liczne eufemizmy, które pokazują stosunek autorów do 

cielesności i seksualności człowieka (Harrison, 1980, t. 3, s. 248). 

 

a) “kochać” (’hb) 

 

Słowo ’hb jest tłumaczone jako „kochać” i występuje zarówno w języku hebrajskim, 

aramejskim, egipskim i arabskim (Koehler i in., 2008, t. 1, s. 18). W języku egipskim słowo 
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„kochać” (mry) łączyło się z sercem (lb) i było przeciwieństwem nienawiści. Mogło 

występować zarówno w kontekście seksualnym (małżeńskim), przyjacielskim, jak i rodzin-

nym. Wyrażało relacje między władcą, a jego poddanymi lub między królem, a bóstwem 

(Bergman, t. 1, s. 99-100). W Mezopotamii słowo „kochać” (ki-dg) mogło oznaczać miłość  

w małżeństwie, między przyjaciółmi, ale też miłość do świątyni. Język akadyjski wyraz 

„miłość” używał dla oddania relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi, małżonkami, a także 

miłość wzajemną króla i poddanych (Haldar, t. 1, s. 101). W Starym Testamencie ’ahab (lub 

’aheb) było używane w wielu różnych zdarzeniach. W języku hebrajskim w koniugacji 

prostej: qal pojawia się 140 razy (Wallis, t. 1, s. 102), można tłumaczyć je w następujący 

sposób: „lubić”, „kochać”, „sprawiedliwość”, „przekupstwo”, „kochać Boga”, „Bóg 

kocha”,,„lubić coś robić”, „przyjaciel”, „tak jak on lubi”, „lubić coś”, „umiłowany”, 

„ukochana żona”, „z miłością”, w koniugacji nif: „kochający”, w koniugacji pi: „kochanek”, 

„flirtować”, w koniugacji hif: „zaskarbić sobie sympatię” (Koehler i in., 2008, t. 1, s. 18). 

Słowo ’hb, może opisywać uczucie pomiędzy osobami różnej płci (Izaak i Rebeka Rdz 

24,67, Jakub i Rachela, 29, 18-30; Lea i Jakub, 29,32, Sychem i Dina 34,3, Samson i jedna  

z córek Filistyńczyków Sdz 14,16; Samson i Dalila 16,4; 16,15, Elkan i Anna, 1 Sm 1,5, Mikal  

i Dawid 18,20, Amnon i Tamar 2 Sm 13,1-4), sam związek małżeński (Oz 3,1), relacje 

pomiędzy ojcem, a synem (Rdz 22,2; 25,28; 37,3; 44,20; Prz 13,24), między matką, a dzieckiem 

(Rdz 25,28), pasierbicą i macochą (Rt 4,15), relacje przyjacielskie pomiędzy mężczyznami 

(Saul i Dawid, 1 Sm 16,21; Jonatan i Dawid 18,1-3; 20,17; 2 Sm 1,26), nauczycielem i uczniem 

(Prz 9,8), sługą i mistrzem (Wj 21,50; Pwt 15,16), pomiędzy ludźmi, a ich przywódcą 

militarnym (1 Sm 18,16-22) (Wallis, t. 1, s. 104). Wreszcie występuje na określenie relacji 

między ludźmi, a Bogiem (Pwt 10,12; 11,13-22; 19,9; 30,6; Joz 22,5; 23,11; Jr 2,2). W kontekście 

seksualnym, słowo ’hb, występuje na określenie pozytywnej relacji w małżeństwie (Rdz 

24,67; 29,18; 29, 20; 29, 30; Sdz 14,16; 16,4; 16, 15) (tamże, t. 1, s. 107). 

 

b) „w kierunku” (el) 

 

Podstawowym znaczeniem słowa el jest „w kierunku”. Wyraz ten występuje z czyn-

nościami oraz zdarzeniami, które wiążą się z określeniem kierunku (Kpł 1,16; Rdz 2,19, Iz 

8,22, Rdz 16,11; Rdz 18,7), 2 Krl 13,15), a także kierunek do czegoś (Lb 12,8; Lm 4,17), „aż do” 

(Jr 51,9; Hi 40,23), w (Jon 1,5; Rdz 23,19), „w odniesieniu do” (Kpł 18,18; Lm 3,41) i „ze 

względu na” (2 Sm 1,24; 1 Krl 19,1). 

W kontekście seksualnym występuje ze słowem bo’ (ba’) i oznacza zbliżać się do 

kobiety (Sara mówi do Abrahama, aby zbliżył się do niewolnicy, Rdz 16,2), lub ze słowem 

zanah, wtedy jest tłumaczone jako uprawiać nierząd (Lb 25,1) (Koehler i in., 2008, t. 1, s. 49). 
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c) “wejść przez” (ba’) 

 

Słowo ba’ występuje 2550 razy w Starym Testamencie i znaczy „wejść przez”, 

występuje także w języku ugaryckim, fenickim, w języku południowo arabskim występuje 

w znaczeniu seksualnym (wejść), w akadyjskim jako „iść sobie”, a w arabskim jako 

„wracać”. W koniugacji prostej: qal słowo ba’, możemy tłumaczyć w następujący sposób: 

„wejść (do domu, do miasta, do świątyni, do pałacu), mieć wstęp, przenikać, wprowadzić 

(pannę młodą w dniu zaślubin), wspólne mieszkanie, przyjść (do), otrzymywać (żniwo, 

wynagrodzenia, drewno), przynieść (jakąś rzecz), podejść pod, najść na kogoś, wypełnić się, 

wrócić do domu, zrobić wypad i zwinąć obóz, przyjście Boga (epifania)”, w koniugacji hif: 

„przynosić, prowadzić do, sprowadzić, wprowadzić, sprowadzić jako żonę, wpuszczać 

(wodę), sprowadzić armię z pola walki, otrzymać, zobowiązać przysięgą, zaprzysiąc kogoś, 

postawić przed sądem, prowadzić spór, zabrać (komuś), przynieść (ofiarę), wypełnić 

(przyrzeczenie), składać ofiarę, sprowadzić winę na, zaspokoić pragnienia, skłaniać się ku”, 

w koniugacji hof; „być przyniesionym (dar, ludzie, pieniądze na świątynię, naczynia 

niesione do Babilonu, ktoś wpadający do grobu), być przyniesionym z, być przyniesionym 

(ofiary), być włożonym w (do)”, w koniugacji qal; „okazać komuś pogardę, być 

wyrozumiałym, lekceważyć” (Koehler i in., 2008, t. 1, s. 108-110).  

W kontekście seksualnym ba’ występuje ze słowem ’el i oznacza zbliżać się do 

kobiety. Sara mówi do Abrahama, aby „zbliżył” się do niewolnicy (Rdz 16,2). Rachela 

namawia Jakuba aby ten „zbliżył” się do Bilhy (Rdz 30,3). Onan „zbliża” się do Tamar (Rdz 

38,9). Także Józef jest oskarżany przez żonę Egipcjanina, że się do niej „zbliżył” (Rdz 39,17). 

 

d) „odsłonić” (glh) 

 

Słowo glh jest tłumaczone jako „odsłonić” według. Pisma Świętego Starego i Nowego 

Testamentu (Biblia Tysiąclecia) (Jankowski i in.,1995) i występuje zarówno w języku 

hebrajskim, ugaryckim, „przeniknąć, pójść do”, akadyjskim, „iść (udać się) na wygnanie”, 

fenickim, „odkryć”, aramejskim „otworzyć się, ogłosić, emigrować” i arabskim – „wyjaśniać, 

stawać się jasnym, emigrować” W języku hebrajskim możemy tłumaczyć je w następujący 

sposób: w koniugacji prostej: qal „odkrywać”, „obnażać”, „zostawić”, „zniknąć”, „iść na 

wygnanie”, w koniugacji nif: „narażać się”, „być narażonym”, „zjawić się”, „ogłoszona 

informacja”, w koniugacji pi: „wyjawić”, „ujawniać”, „spać z”, w koniugacji pu: „nie 

skrywana”, „otwarta”, w koniugacji hif: „deportować””, w koniugacji hof: „być 

wypędzonym””, w koniugacji hitp: „narażać się”, „stawać się oczywistym”.  

W kontekście seksualnym występuje na określenie intymnych części ciała ( Wj 20,26; 

Iz 47,3; Ez 16,36. 57; 23,29; Ez 21,29; Oz 7,1; Prz 26,26; Hi 38,17), jako stosunek seksualny (ze 

swoją matką Kpł 18,7; Ez 22,10, ciotką Kpł 20,20, żoną swojego brata Kpł 20,21), a także Pwt 
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23,1 oraz 27,20, „spanie z” Kpł 18,6-19; 20,11.17-10; Jr 11,20; 20,12 i Ps 119,22 (Koehler i in., 

2008, t. 1, s. 181-182). 

 

e) poznać (jada) 

 

Słowo jada swój rdzeń „poznać” zachowało we wszystkich semickich językach,  

z drobnymi modyfikacjami w języku akadyjskim, ugaryckim i etiopskim. Współcześnie 

możemy wyraz ten znaleźć wśród dialektów południowej Arabii, języku fenickim, 

aramejskim, u chrześcijańskich Palestyńczyków, Syryjczyków. Neoegipski przymiotnik- 

„mądry” jest zapożyczony z zachodnio semickiego imiesłowu, egipskie – „poznać” jest 

fonologicznym ekwiwalentem semickiego jada (Boterweck i in., 1986, t. 5, s. 448-481). 

Etymologia rdzenia słowa jada nie jest jasna, trudno określić znaczenie tego słowa, 

ponieważ zależy ono od kontekstu (tamże, s. 448-481). W koniugacji prostej: qal słowo jada, 

możemy tłumaczyć w następujący sposób: „zauważyć, usłyszeć o czymś, dowiedzieć się, 

poznać (przez obserwację i refleksję), troszczyć się o, znać, kopulować, zatroszczyć się  

o kogoś, uznać, wiedzieć, mieć zrozumienie”, w koniugacji nif: „dać się poznać, objawić się, 

być widzialnym, stać się znanym, być odkrytym, być znanym, uświadomić sobie, dojść do 

zrozumienia”, w koniugacji pi: „dać poznać”, w koniugacji pu: „znajomy, powiernik, to, co 

jest znane”, w koniugacji hif: „dać komuś o czymś znać, powiadomić, poinformować, 

powiadomić kogoś, uczyć”, w koniugacji hof: „być wiadomym, uświadomić sobie”,  

w koniugacji hitp: „dać się poznać” (Koehler i in., 2008, t. 1, s. 370-372).  

Słowo jada pojawia się jako eufemizm dla stosunku seksualnego pomiędzy 

mężczyzną i kobietą w Rdz 4,1; 17,25; 38,26; Sdz 19,25; 1 Sm 1,19; 1 Krl 1,4, dla stosunku 

seksualnego pomiędzy kobietą i mężczyzną Rdz 19,8; Sdz 11,39; 21,11; Lb 31,17; 31,35 oraz 

dla określenia aktu homoseksualnego Rdz 19,5; Sdz 19,22 ( Boterweck i in., 1986, t. 5, s. 448-

481).  

 

f) „wziąć” (lks) 

 

Słowo lkh jest tłumaczone jako „wziąć” i występuje zarówno w języku 

hebrajskim,ugaryckim, akadyjskim, fenickim, moabickim, aramejskim i arabskim – „wziąć”, 

„pożyczyć”. Słowo to pojawia się 939 razy w Starym Testamencie (Seebass, 1996, t. 8, s. 16-

21). W języku hebrajskim w koniugacji prostej: qal słowo lkh możemy tłumaczyć 

w następujący sposób: „wziąć”, „złapać”, „zatrzymać”, „wziąć ze sobą”, „akceptować”, 

„otrzymywać”, „nabywać”, „podjąć”, „sprowadzać”, „przynosić”, „wziąć jako swoją 

własność”, „wziąć za żonę”, „zabrać”, „usunąć kogoś”, „zaakceptować poniżenie”, „chwytać 

słowa, zrozumieć przesłanie”, „kobieta łapie mężczyznę”, „serce porywa człowieka”, w 

koniugacji nif: „być zabranym”, „być dostarczonym”, „być przyniesionym”, w koniugacji 

pu: „być wziętym”, „być dostarczonym”, „być przyniesionym”, w koniugacji hitp: 

„przerywane błyski” (Koehler i in., 2008, t. 1, s. 502-503).  
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Słowo lkh, występuje w opisie „wzięcia” kobiety za żonę i jest terminem technicznym 

określającym małżeństwo (Rdz 4,19; 11,29; 20,21; 24,3). Jednakże istnieją także przypadki, 

kiedy mężczyzna „wziął” (lkh) kobietę przed czasem, jak w historii Dawida i Batszeby (2 Sm 

11,4) (Seebass, 1996, t. 8, s. 19). 

 

g) „zbliżać się” (ngs) 

 

Słowo ngs jest tłumaczone jako „zbliżać się” i występuje zarówno w języku 

hebrajskim, jak i ugaryckim, kananejskim (porwać) i akadyjskim (odejść). Słowo to pojawia 

się 84 razy w Starym Testamencie (Ringgren, 1998, t. 9, s. 215-219). W koniugacji prostej: qal 

słowo ngs, możemy tłumaczyć w następujący sposób: „wystąpić na przód, zbliżyć się, 

zbliżać się, przybliżać się do, obcować (mieć stosunek seksualny) z kobietą, zbliżać się do, 

podchodzić do, być złączonym z, (w kontekście prawnym) zwracać się do, (w sensie 

wojskowym) posuwać się na przód, nacierać”, w koniugacji nif: „zbliżać się, podchodzić, iść 

do sądu, przystąpić do walki, podejść pod miasto, podejść pod mur miejski”, w koniugacji 

hif; „przynieść, przyprowadzić (w kontekście świeckim: ludzi, społeczność, dar, danina, 

naczynia, metafizycznym: obchodzić, celebrować), (w procesie prawnym) przyprowadzić, 

dostarczyć, (w kontekście kultowym) przynieść, złożyć (ofiary)”, w koniugacji hof; „być 

zakutym, być złożonym”, w koniugacji hitp; „przystąpić”.  

W kontekście seksualnym występuje w Wj 19,15  (Koehler i in., 2008, t. 1, s. 630-631).  

 

h) „zbliżyć się” (krb) 

 

Słowo krb ma wielorakie znaczenie, jednak głownie występuje jako „zbliżyć się” i jest 

związane z motywacją do bycia blisko, albo przebywania blisko osób, miejsc, przedmiotów, 

wiąże się z intencjami wrogimi oraz seksualnymi. Występuje także w języku akadyjskim, 

jako określenie aktu seksualnego, natomiast w ugaryckim i syryjskim było używane jako 

„poświęcenie”, lub „służenie” (Gane i Milgrom, 2004, t. 13, 136). W koniugacji prostej: qal 

słowo krb, możemy tłumaczyć w następujący sposób: „przybliżyć, zbliżyć się (o ostatecznych 

terminach, datach, wydarzeniach), zbliżać się, nadchodzić, (o osobie) przyjść bliżej do, 

wstępować do (w kulcie), przyjść (do Boga), zbliżać się na proces sądowy, inne ( zbliżyć się, 

powstrzymaj siebie samego, napadać na)”, w koniugacji nif: „podejść bliżej, przyjść do, 

wstępować do (do Bogów, zgodnie z waszymi klanami)”, w koniugacji pi: „przyprowadzać 

(pi: dot. sytuacji największej bliskości)”, hif: (dot. pokrewnego zbliżenia - symbolicznie), 

„przedkładać, zaopatrzyć, zbliżyć do siebie kawałki drewna, pozwolić się zbliżyć  

(w określeniu Boga do pobożnego), zbliżyć się, mieć właśnie coś zrobić”, w koniugacji hif: 

„przyprowadzać, brać, przynosić, prezentować, złożyć ofiarę, przyprowadzić, sprawić, że 

podchodzi do, postępować, być blisko zrobienia czegoś” (Koehler i in., 2008, t. 2, s. 193-194). 
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W kontekście seksualnym występuje na określenie wykonywania seksualnych 

podchodów do kobiety (Rdz 20,4; Kpł 18,6.14.19; 20,16; Pwt 22,14; Iz 8,3; Ez 18,6), lub do 

zwierzęcia (Kpł 20,16) (Gane i in., 2004, t. 13, 193). 

 

i) „położyć się” (rba) 

 

Słowo rba jest tłumaczone jako „położyć się” i występuje zarówno w języku 

hebrajskim, akadyjskim, aramejskim i arabskim „leżeć”. Słowo to pojawia się 24 razy 

w Starym Testamencie (Waschke, 2004, t. 13, s. 298-304). W języku hebrajskim w koniugacji 

prostej: qal słowo rba możemy tłumaczyć w następujący sposób: „spocząć”, „odpocząć”, 

„obcować””, w koniugacji hif: „łączyć gatunki”, „krzyżować”.  

Jako określenie aktu seksualnego występuje w Kpł 18,23 i 20,16 (Koehler i in., 2008,  

t. 2, s. 232). 

 

j) „spać z kimś”, „być zgwałconym” (sgl) 

 

Słowo sgl posiada niepewną etymologię. Termin ten jest wulgaryzmem określającym 

akt seksualny, dlatego też w tekstach z Qumran zastępowane jest słowem skb (Koehler i in., 

2008, t. 2, s. 420-421). W Biblii Tysiąclecia tłumaczenie tego słowa pochodzącego z Pwt 28,30 

brzmi: „Zaręczysz się z kobietą, a kto inny ją posiądzie”, Iz13,16 „ich domy będą 

splądrowane, a żony – zgwałcone”, Za 14,2 „kobiety zhańbione”, Jr 3,2 „na którym nie 

dopuszczałaś się nierządu, bezcześciłaś ziemię swym nierządem i swą przewrotnością”.  

W języku hebrajskim w koniugacji prostej: qal słowo sgl możemy tłumaczyć w następujący 

sposób: „spać z (kimś)”, w koniugacji nif: „być zgwałconym”, w koniugacji pu: „być 

zgwałconym” (tamże, t. 2, s. 420-421). 

 

k) „położyć się, leżeć” (skb) 

 

Słowo skb jest tłumaczone jako „położyć się”, „leżeć” i występuje zarówno w języku 

hebrajskim, fenickim „leżeć”, „spocząć na wieki”, „umrzeć”, ugaryckim„ leżeć”, „położyć 

się”, etiopskim „położony”, akadyjskim „położyć się, „leżeć spokojnie”, „odpoczywać” 

(Koehler i in., 2008, t. 2, s. 475), „leżeć, aby odpocząć”, „spać” (Beuken, 2004, t. 14, s. 659-671). 

Słowo to pojawia się 212 razy w Starym Testamencie (tamże, t. 14, s. 659-671). W języku 

hebrajskim w koniugacji prostej: qal słowo skb można przetłumaczyć w następujący sposób: 

„położyć się, leżeć” (zarówno w odniesieniu do zwierząt, jak i ludzi), położyć się spać, „leżeć 

chory”, położyć się i odbyć stosunek seksualny, o umarłych – „ci którzy spoczywają  

w grobie”, „leżeć w kurzu, albo „na kurzu”, „na ziemi”, w koniugacji nif: „zlegnąć”,  

w koniugacji pu: „zlegnąć z”, w koniugacji hif: „ leżeć”, wylać”, w koniugacji hof: „ 

położony, leżeć”, „położyć się”, „położony, by odpocząć w śmierci” (Koehler i in., 2008, t. 2, 

s. 475-476).  
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W sensie seksualnym występuje 55 razy w Starym Testamencie. Pojawia się 

w Księdze Wyjścia w odniesieniu do „obcowania” z dziewicą (22,15), bądź ze zwierzęciem 

(22,18); w kontekście współżycia kobiety i mężczyzny oraz nieczystości związanej z aktem 

(Kpł 15,18; 15,33); czy innych przepisów związanych ze sferą seksualną (Kpł 18,22; 19,20; 

20,11-13.18.20; Lb 5,13.19; Pwt 22,22.23.25.28.29); w złorzeczeniach (Pwt 27,20.21.22.23), jako 

anormalne akty seksualne (Rdz 19,32.33.34.35; 26,10;35,22;39,7.10.12.14; 1 Sm 2,22; 2 Sm 11,4; 

Jr 3,2; Ez 23,8), jako „obrzydliwość” (Rdz 34,2.7; 2 Sm 12,11; 13,11.14) oraz w innych 

przypadkach (Pwt 28,30; Iz 13,16; Za 14,2) (Beuken, 2004, t. 14, s. 663).  

W Starym Testamencie pojawia się także słowo skbh. Być może jest formą wyrazu skb, 

oznacza ono wypływ nasienia, współżycie z kobietą (Lb 5,20), zwierzęciem (Kpł 18,23; 20,15), 

obcowanie cielesne (Kpł 18,20) (Koehler i in., 2008, t. 2, s. 476-477). 

 

l) „nagość” (arom/eirom) 

 

Nagość arom pojawia się już w opisie stworzenia. Nagości  doświadczyli w Edenie 

mężczyzna i niewiasta, ale wtedy nagość im nie przeszkadzała im (Rdz 2,25). Sam termin 

występuje także przy opisie stanu niemowlęctwa (Hi 1,21; Oz 2,3), biedy (HI 22,6; 24,7; 10; 

26,6; Iz 58,7) i ekstazy proroków (1 Sm 19,24; Iz 20,2-4). Termin eirom, także określa nagość  

i pojawia się w Rdz 3,7.10; Ez 16,7; 18,7.16 B.L. (Bandstra i Verhey, 1988, s. 433). 

Nagość związana z seksualnością człowieka określana jest terminem erewah. 

Odkrycie nagości kogoś łączy się z wyeksponowaniem intymnych części ciała człowieka 

(Kpł 18,6-23). Związane jest także z przyniesieniem komuś wstydu, jak w przypadku Hama  

i Abrahama (Rdz 9,23) (tamże, 1988, s. 433). 

 

Podsumowanie 

 

Człowiek w Starym Testamencie został ukazany jako istota płciowa, której 

seksualność zawiera się w samej jego naturze. W Księdze Rodzaju 1,23 została podkreślona 

seksualność człowieka jako płci męskiej (zakar) i żeńskiej (nekebah). Stwórca udzielił ludziom 

błogosławieństwa płodności, co podkreśla rolę prokreacji w całym kontekście stworzenia. 

Ponieważ człowiek został powołany do życia na obraz Boga dostał także zadanie 

sprawowania kontroli i władzy na ziemi. W drugim opisie stworzenia Rdz 2,4-3,24 człowiek 

jest ukazany w relacjach społecznych. Jego samotność powoduje powołanie przez Boga dla 

niego towarzyszki. Z części ciała człowieka ’is (mężczyzny) powstaje partnerka dla niego - 

’issa (niewiasta). Nadanie przez mężczyznę imienia niewieście potwierdza ścisłe relacje, 

które ich łączą. Zostaje też podkreślona wspólna natura kobiety i mężczyzny, różnice płci, a 

także ich wzajemne zależności.  

W tekstach Starego Testamentu seksualność człowieka pojawia się wielokrotnie. 

Chociaż w Rdz 2, pokazana jest jako pełna harmonia pomiędzy mężczyzna, a niewiastą, to 

jednak po upadku ludzi staje się daleką od Bożego ideału. Przykłady braku harmonii 
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i nadużyć seksualnych znajdują się w późniejszych tekstach biblijnych. Dlatego seksualność 

człowieka tak jak wszystkie sfery życiu była regulowana przez prawo. O ile małżeństwo  

w starożytnym Izraelu było uważane jako prawidłowy stan osób dorosłych, ponieważ 

wiązało się z aktem stworzenia Rdz 2,24 i było traktowane jako dar partnerstwa pomiędzy 

mężczyzną, a kobietą ustanowiony przez Stwórcę, to w Księdze Kapłańskiej znajduje się 

wiele przykładów nie pożądanego życia seksualnego. W tej księdze potępione są: nierząd, 

akt płciowy z kobietą w czasie menstruacji, cudzołóstwo, kazirodztwo, homoseksualizm  

i zoofilia. W Starym Testamencie wszystkie zachowania seksualne, które nie prowadziły do 

prokreacji były zakazane.  

Wnioski, które nasuwają się dzięki przybliżeniu terminologii określającej człowieka 

w Księdze Rodzaju potwierdzają, to że jest istotą płciową. Pokazują rolę prokreacji oraz 

mężczyzny i kobiety w wypełnianiu słów Boga Stwórcy. Natomiast przedstawiona 

terminologia Starego Testamentu, dotycząca działań seksualnych, pozwala zobaczyć 

bogactwo eufemizmów określających działania seksualne i akty seksualne zawarte w tekście 

Biblii Hebrajskiej. 

Analiza tekstów Starego Testamentu oraz terminologii w nich występujących ukazuje 

całościowy obraz stosunku autorów biblijnych do seksualności człowieka. Pokazuje szeroki 

wachlarz słownictwa używanego w celu opisania aktów seksualnych i intymnych części 

ciała. Biblijni autorzy odnosząc się do pierwotnej roli człowieka jaką była prokreacja, ukazali 

jej pozytywne wyobrażenia, jak i te negatywne, które miały miejsce w wyniku konsekwencji 

grzechu i wygnania z Edenu.  
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Wymiary płciowości –  analiza wieloaspektowa 

 

Wstęp 

 

Trzeba jasno ukazywać, że miłość to troska o dobro drugiego człowieka, stałe 

postępowanie z myślą o tym, umiejętność zrobienia czegoś dla niego, choćby to wymagało 

od nas ofiary. Przeżywając miłość człowiek powinien stawać się lepszy. 

Każde życie ludzkie od chwili poczęcia do śmierci jest święte (KKK 2319)1, ponieważ 

od początku domaga się stwórczego działania Boga i pozostaje na zawsze w specjalnym 

odniesieniu do Stwórcy, swego jedynego celu (KKK 2258). Życie jest fundamentalną 

wartością. Bierze ono początek z życia rodziców. Rodzice dzielą się swoim życiem z dziec-

kiem. W tej perspektywie układ płciowy zwany rozrodczym jest źródłem życia. Takie 

spojrzenie na płciowość sprzyja uświadamianiu sobie wielkiej odpowiedzialności związanej 

z działaniem płciowym. 

Dla ludzi wierzących wartości takie jak: rodzina, małżeństwo, miłość i życie ludzkie 

zawsze mają odniesienie do najwyższej – Boga, który jest Stwórcą, Ojcem, źródłem wszelkiej 

miłości i istnienia. Dla ludzi prawdziwie religijnie żyjących i myślących, nie będzie trudną 

rzeczą pokazanie, jak dalece rzeczywistość życia w Bogu, odwieczne ojcostwo, dzieło 

stworzenia odbijają się w funkcjonowaniu rodziny i małżeństwa przez miłość i rodzenie. 

 

1. Definicje, pojęcie, istota płciowości człowieka 

 

1.1. Integralna koncepcja człowieka i jego cielesności 

 

Personalistyczna koncepcja płciowości jest możliwa tylko na gruncie integralnej wizji 

człowieka w kontekście właściwej antropologii, która ma wymiar moralny i nie ogranicza się 

do ukazywania tego, kim człowiek jest, ale także kim powinien być oraz stawać się (LP 46). 

                                                 
1 Wykaz skrótów: 

DV – Dominum et Vivificantem, 

FC – Familiaris Consortio, 

Ga – List do Galatów, 

KKK – Katechizm Kościoła Katolickiego, 

KDK – Konstytucja duszpasterska o Kościele, 

1 Kor – Pierwszy List do Koryntian, 

2 Kor – Drugi List do Koryntian, 

 

Mt – Ewangelia według Świętego Mateusza, 

PDV – Pastores Dabo Vobis, 

Ps – Psalm, 

Rdz – Księga Rodzaju, 

RH – Redemptor Homonis, 

VS – Veritatis Splendor, 
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Konieczność uwzględnienia antropologicznego fundamentu jest tym większa, im 

bardziej obecnie próbuje się w oparciu o zastaną sytuację moralną w dziedzinie płciowości 

dorabiać sztuczne zasady. Fakty nie stanowią kryterium osądu moralnego czynów ludzkich. 

Sobór Watykański II wypowiadając się na tematy odpowiedzialnego rodzicielstwa podał 

zasadę, która odnosi się do całej perspektywy postępowania w dziedzinie płciowości: 

moralny jego charakter nie zależy wyłącznie od samej szczerej intencji i oceny motywów, ale 

musi być określony w świetle obiektywnych kryteriów, uwzględniających naturę osoby 

ludzkiej i jej czyny (DV 9). 

W nawiązaniu do współczesnej kultury, która poważnie zniekształca lub zatraca 

prawdziwe znaczenie ludzkiej płciowości, gdyż pozbawia ją zasadniczego odniesienia do 

osoby, Jan Paweł II zwraca uwagę na konieczność odniesienia jej do fundamentu 

antropologicznego. Dlatego Kościół uważa za swoją naglącą i niezastąpioną misję 

ukazywanie płciowości jako wartości i zadania całej osoby ludzkiej – mężczyzny i kobiety – 

stworzonych na obraz Boga. Chodzi o podkreślenie, że ona jest całemu człowiekowi zadana 

oraz głębsze odszukanie tego, co kryje się za określeniem „cała osoba ludzka” (KDK 51). 

Apel o integralną wizję osoby ludzkiej jest jednym z najczęściej dzisiaj powtarzanych 

wezwań Kościoła a w szczególności Jana Pawła II. Wiąże się to z tym, że wiele 

współczesnych wizji człowieka i życia ludzkiego a także propozycji rozwiązywania 

problemów ludzkich w wymiarze indywidualnym i społecznym ma charakter redukcyjny, 

ograniczony do jednego lub kilku wymiarów człowieczeństwa. Jedną z przyczyn jest fakt, że 

nauki o człowieku, ulegając stopniowo coraz większej specjalizacji, traktują wycinkowo, 

koncentrują się na jednym z aspektów. To samo w sobie nie jest złe, ale staje się 

niebezpieczne, gdy przedstawiciele tych dyscyplin lub ci, którzy korzystają z ich dorobku, 

przekraczając swoje kompetencje, próbują swoją aspektową wizję człowieka ukazywać jako 

wszystko to, co można stwierdzić o człowieku. W odniesieniu do ludzkiej płciowości, wkład 

biofizjologii, psychologii, seksuologii, medycyny jest znaczący i ważny, ale niepozwalający 

w żadnej mierze na jej integralną wizję (FC 32). 

Najważniejsze jest przedstawienie jedności duchowo–cielesnej człowieka a jedno-

cześnie podkreślenie znaczenia samej cielesności dla jego osobowej egzystencji.  

W perspektywie Objawienia chrześcijańskiego personalistyczna koncepcja somy jest 

określana także jako teologia ciała. Uwzględnia ona dogłębną jedność istoty ludzkiej. 

Człowiek nie jest sumą (prostym złożeniem) duszy i ciała a istotą duchową i zarazem 

cielesną, ale uznanie obydwu wymiarów człowieczeństwa samo w sobie nie wystarcza, by 

traktować integralnie koncepcję człowieka. Konieczne jest podkreślenie ich jedności, co Jan 

Paweł II zwykł wyrażać w dwu uzupełniających się określeniach, że człowiek jest duszą 

ucieleśnioną albo też ciałem uduchowionym (RH 42). 

W ramach tej jedności osoba jest określana i kierowana nade wszystko przez wymiar 

duchowy. W tym sensie człowiek jest zawsze osobą, jednostką wyróżniającą się od innych, 

odrębnym „ja” od pierwszego do ostatniego momentu swego życia, także wtedy, kiedy nie 

jest tego świadomy. Duchowy wymiar osoby stanowią rozum i wola, sumienie moralne, 
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relacje społeczne (zdolność do dialogu interpersonalnego – nawet w sensie jedynie 

potencjalności) oraz transcendencja. Ostatni wymiar jest szczególnie ważny dla życia 

moralnego: prawdziwy humanizm to ten, który zwraca się ku najwyższemu Bogu przez 

uznanie zadania będącego naszym powołaniem i naprawdę kształtującego życie ludzkie. 

Człowiek nie jest dla siebie normą ostateczną, ale tym, kim być powinien staje się wówczas, 

gdy przekracza samego siebie, według prawdziwego powiedzenia B. Pascala: człowiek 

przerasta człowieka. (Wróblewski, 2013). 

Z integralnej wizji człowieka wynika spojrzenie na jego cielesność. Jedność osoby 

prowadzi także do głębszego rozumienia harmonii cielesności. Człowiek nie jest tylko 

złożonością organów i części organizmu cielesnego oraz systemów składających się na nią. 

Organizm ludzki stanowi ścisłą jedność i zależność między poszczególnymi strukturami  

i funkcjami. Stąd też ciało ludzkie nie może być uważane tylko za zespół tkanek, narządów  

i funkcji oceniane na równi ze zwierzęcym, jest bowiem częścią istotną osoby, która przez 

owo ciało objawia się i wyraża. Kościół przestrzega przed skrajnie biologicznym 

przecenianiem ciała. Stąd etyka wzywa do troski o ciało, nakazuje staranie o jego 

wzmocnienie i ochronę, ale odrzuca kult ciała i jego ubóstwienie (DV 3). 

W świetle chrześcijańskiej wizji człowieka, jego integralności, ciało ludzkie zasługuje 

na najwyższe zainteresowanie, uwagę i pełną troski opiekę. Człowiek nie może lekceważyć 

swego życia cielesnego, ale powinien je szanować. Chrześcijanin odwołuje się do naturalnej 

godności ciała ludzkiego oraz prawdy o Wcieleniu a także Zmartwychwstaniu. Dlatego 

teologia ciała oznacza ukazywanie znaczenia ludzkiego ciała w strukturze osobowego 

podmiotu zawsze w perspektywie tajemnicy Słowa Wcielonego w odniesieniu do Chrystusa 

i prawdy o Jego Zmartwychwstaniu. Według Jana Pawła II przez to, że Bóg (Słowo) stał się 

Ciałem, ciało weszło głównymi drzwiami do Teologii (nauki o Bogu). Jest to jednocześnie 

nawiązanie do myśli Soboru Watykańskiego II, iż tajemnica człowieka wyjaśniana jest  

w  Słowie Wcielonym (RH 32) (Fijałkowski, 2007). 

Pełna wizja miłości małżeńskiej i płciowości nie byłaby możliwa bez odczytania 

prawdy o ludzkiej cielesności. Perspektywa chrześcijańska jest ogromnie pomocna, bo 

pozwala na pogłębione poczucie sensu ciała w jego męskości i kobiecości z wyraźnym 

podkreśleniem oblubieńczego i rodzicielskiego sensu. Jan Paweł II stwierdza, że 

współczesna biofizjologia może udzielać wielu trafnych informacji na temat ludzkiego 

seksualizmu, jednakże wiedzę o osobowej godności ludzkiego ciała i płci trzeba czerpać  

z dodatkowych źródeł. Stąd konieczne jest ukazanie znaczenia ciała w strukturze osoby oraz 

w sferze intersubiektywności, zwłaszcza w relacji mężczyzny i kobiety. Z tej perspektywy 

można wznieść się ponad to, co o płciowości ludzkiej może powiedzieć biofizjologia. (KDK 

22). 

Teologia ciała odwołuje się w punkcie wyjścia do biblijnej wizji cielesności a Pismo 

Święte ukazuje ją w dwu zasadniczych perspektywach: stworzenia i zbawienia. Stary 

Testament podkreśla, że cały człowiek jest stworzony przez Boga: bo Ty ukształtowałeś 

nerki moje, ustanowiłeś mnie w żywocie matki mojej. Sławię Ciebie, bo dziwnie i cudownie 
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jestem utworzony, wspaniałe są Twoje dzieła a dusza moja wie to dobrze. Nietajne były 

Tobie moje kości, kiedy tworzyłem się w miejscu skrytym, zawiązywałem się w głębinach 

Ziemi. Mój zarodek oczy Twoje widziały i w Księdze Twojej były zapisane wszystkie dni, 

które będą, zanim pierwszy z nich nastał (Ps 139, 13–16). W tych słowach objawia się 

pozytywna wizja ludzkiej cielesności, bo jej twórcą jest Bóg. 

Święty Paweł pisze, iż wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. ja 

niczemu nie oddam się w niewolę. Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś 

unicestwi jedno i drugie. Ciało nie jest dla rozpusty lecz dla Pana a Pan dla Ciała. Bóg zaś  

i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Ciała nasze są członkami 

Chrystusa. Ciało jest świątynią Ducha Świętego, który w nas jest a którego mamy od Boga  

i już nie należymy do samych siebie. Za wielką cenę zostaliśmy nabyci. Chwalmy Boga  

w naszym ciele. (1 Kor 6, 12–15a, 19 - 20). 

W świetle tego tekstu można odczytać najważniejszy aspekt teologii ciała: jest ono  

w pełni włączone w rzeczywistość zbawienia, którą dokonał Jezus Chrystus a kontynuuje ją 

Duch Święty. Człowiek zbawiony nie należy do siebie a tym samym nie może uważać swego 

ciała jako jedynie „swoją własność, jest ono dla Pana. Chrześcijanin jest złączony ze swym 

Panem przez wymiar duchowy oraz swą cielesność. Ciało ma znaczenie antropologiczne  

i teologiczne, ponieważ w kontekście prawdy o Wcieleniu jest częścią Ciała Chrystusa, 

świątynią Ducha Świętego, który uświęca całego człowieka. Według Apostoła chrześcijanin 

ma chwalić Boga w swoim ciele. Teologiczna wizja ludzkiej cielesności znajduje swój wyraz 

także w odniesieniu do tajemnicy Paschalnej. Świadomość ceny, jaką zapłacił Chrystus przez 

swoją mękę i śmierć na Krzyżu za nas wszystkich, powinna przypominać prawdziwą 

godność  ciała a jednocześnie stanowić wezwanie do poświęcenia i ofiary, aby ludzka 

cielesność była znakiem obecności Boga (Zwoliński, 2006). 

Dokument Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego Wytyczne wychowawcze  

w odniesieniu do ludzkiej miłości stwierdza, że w chrześcijańskiej wizji człowieka szczególną 

rolę przyznaje się ciału, ponieważ ono przyczynia się do odsłonięcia sensu życia i powołania 

ludzkiego. Cielesność jest bowiem specyficznym sposobem istnienia i działania, właściwym 

ludzkiemu duchowi. Dokument ten zawiera zasadnicze elementy nauki Jana Pawła II  

o znaczeniu cielesności i wskazuje na 4 aspekty: antropologiczne oraz teologiczne znaczenie 

ciała i ukazuje je jako znak miłości oraz płodności.  

Antropologiczne znaczenie odnosi się do tego, że ciało objawia człowieka, wyraża 

osobę i jest w ten sposób pierwszym przekazem informacji Boga do człowieka, tzn. o jego 

istocie i powołaniu. Stąd ciało może być nazwane „pierwotnym sakramentem”, znakiem, 

który człowiek otrzymuje od Boga po to, aby lepiej zrozumiał Jego plan w stosunku do siebie 

samego: ono bowiem i tylko ono zdolne jest uczynić widzialnym to, co niewidzialne: 

duchowe i Boże. Ono zostało stworzone po to, aby przenosić w widzialną rzeczywistość 

świata ukrytą w Bogu odwieczną tajemnicę, aby być jej znakiem, przez swą męską/kobiecą 

widzialność w ekonomii prawdy i miłości, której źródło jest w Nim. Tylko przez udział  
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w świętości Boga i jej wyrażanie, ludzkie ciało może być do końca sakramentem 

(Fijałkowski, 2007). 

Prawda o tym, że ciało wyraża osobę ma istotne znaczenie antropologiczne. Ten 

wymiar ma ogromną wartość dla koncepcji ludzkiej płciowości. W świetle prawdy, że ciało 

wyraża osobę, można zrozumieć do końca personalistyczny wymiar płciowości. Według 

Jana Pawła II cielesność i płciowość nie utożsamiają się bez reszty. Jakkolwiek ciało ludzkie 

w swej normalnej konstytucji zawsze nosi w sobie znamiona płci, jest z natury męskie lub 

kobiece, to fakt, że człowiek jest ciałem jako jednym z troistości elementów całości, wchodzi 

w strukturę osobowego podmiotu w znaczeniu bardziej podstawowym niż fakt, że jest on  

w swej somatycznej konstytucji jako człowiek mężczyzną lub kobietą (Semen, 2008). 

Teologiczne znaczenie ciała wskazuje na fundamentalne odniesienie do Boga jako 

Stwórcy i Zbawiciela. Ten aspekt został podkreślony przez odniesienie do prawdy o tym, że 

Bóg jest Stwórcą całego człowieka (i ciała) i ciało „jest dla Pana”. W Wytycznych 

wychowawczych… napisano, iż ciało przyczynia się do objawienia Boga i Jego miłości 

stwórczej, ponieważ wyraża charakter człowieka jako istoty stworzonej, jego uzależnienie od 

podstawowego daru. Jan Paweł II wskazuje na ścisły związek obydwu wymiarów: 

antropologicznego i teologicznego. Ludzkie ciało może być w pełni odczytane tylko  

w pespektywie stwórczej. Teologia ciała (od początku związana ze stworzeniem człowieka 

na obraz Boży) i płci (męskości i kobiecości). 

Wskazując na trzeci aspekt teologii ciała, Jan Paweł II szeroko opisuje prawdę o tym, że  

wyraża ono powołanie człowieka do miłości w kontekście komunii osób, problemu 

komunikacji interpersonalnej, oblubieńczego sensu oraz problemu poznania. Ciało o tyle,  

o ile jest seksualne, wyraża powołanie człowieka do wzajemności, tzn. miłości i wzajemnego 

daru z siebie. 

W kontekście komunii osób, którą Jan Paweł II nazywa „wcieloną”, można lepiej 

zrozumieć, że chodzi o wzajemnie dopełniające się sposoby „bycia ciałem” i zarazem 

człowiekiem jako dwa komplementarne wymiary samoświadomości i samostanowienia oraz  

poczucia sensu somy. Kobiecość odnajduje siebie w obliczu męskości zaś męskość 

potwierdza się przez kobiecość. Ta osobotwórcza a nie tylko osobowościowa funkcja płci 

wskazuje jak głęboko człowiek przy swej duchowej samotności, jedyności i niepo-

wtarzalności ukonstytuowany jest przez ciało jako ten lub ta. 

Takie spojrzenie na sens ciała w kontekście komunii osób sprawia, że człowiek wznosi 

się ponad powierzchowne odczytanie ludzkiej seksualności. Ta perspektywa nie pozwala na 

ujmowanie rzeczywistości ciała i płci poza pełnym wymiarem człowieka także w odnie-

sieniu do prawdy, że człowiek jest powołany do miłości jako daru z siebie i przyjęcia go od 

drugiego. To samo można stwierdzić o znaczeniu ciała odczytywanym w kontekście 

międzyosobowej komunikacji. Ciało ludzkie pełni rolę niezastąpioną a jednocześnie 

nieporównywalną z żadnymi środkami relacyjnymi. Wyraża bowiem wprost osobę w całym 

jej ontycznym i egzystencjonalnym wymiarze, pozwala na wyrażenie zewnętrzne tego 
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wszystkiego, co konstytuuje osobę od wewnątrz człowieka i w ten sposób pozwala mu 

wchodzić w relacje z innymi. 

Jednym z najgłębszych sposobów ukazania ciała jako znaku miłości jest wskazanie na 

oblubieńczy sens w kontekście hermeneutyki daru. Zdolność do daru z siebie i przyjęcie go 

od drugiego wskazuje na jeden z najważniejszych aspektów egzystencji osobowej: być  

z kimś i dla kogoś. Na tej drodze potwierdza się nierozdzielność osoby z ciałem-płcią. 

Komunia osób powstaje ze wzajemności obdarowywania. Chodzi o konkretne dary oraz 

fundamentalną postawę osoby, która sama w sobie chce być darem dla drugiej. W ten 

sposób ciało wyrażające kobiecość jest dla męskości, a męskość dla kobiecości (Meissner, 

1999). 

Ciało ludzkie i jego płciowość – męskość i kobiecość – jest w tajemnicy stworzenia 

źródłem płodności i prokreacji tak, jak w porządku natury. Jest w nim od początku zawarta 

właściwość oblubieńcza czyli zdolność wyrażania miłości, w której człowiek–osoba staje się 

darem i spełnia sens swego istnienia i bytowania. 

Ukazanie ciała jako znaku miłości potrzebuje dopełnienia przez to, że jest ono także 

znakiem płodności. Wytyczne wychowania… wskazują na istotę znaczenia ciała ludzkiego - 

ciało wzywa mężczyznę i kobietę do spełnienia ich podstawowego powołania, tzn. 

płodności. Odczytanie znaczenia w tym ujęciu oznacza, że męskość i kobiecość znajduje 

swoje spełnienie w macierzyństwie i ojcostwie. Kobieta staje wówczas wobec mężczyzny 

jako matka i podmiot nowego ludzkiego życia, które w niej się poczyna i rozwija i z niej 

rodzi się na świat. 

W perspektywie rodzicielstwa ujawnia się odmienna w stosunku do mężczyzny 

konstytucja cielesna kobiety przez inną na zewnątrz budowę ciała. Zasadne jest szczególne 

wyakcentowanie funkcji macierzyństwa, która dogłębnie przenika w strukturę ciała kobiety. 

Macierzyństwo ujawnia ją do wewnątrz jako szczególną potencjalność całego ustroju 

kobiecego, który ze stwórczą precyzją służy poczęciu i urodzeniu człowieka za sprawą 

mężczyzny. Dzięki tej zdolności przekazywania życia mężczyzna i kobieta mogą rozpoznać 

siebie w kimś trzecim tzn. w swoim dziecku. Jednocześnie ten aspekt odniesiony do 

zasadniczej perspektywy teologicznej pozwala zrozumieć mężczyźnie i kobiecie, że ich 

rodzicielstwo jest jedynie funkcją prokreacyjną, ponieważ prawdziwym Dawcą życia jest 

Bóg (stąd procreare – stwarzać w zastępstwie) (Zwoliński, 2006). 

Wszystkie aspekty spojrzenia na ciało trzeba zawsze ostatecznie odnosić do jedności 

duchowo–cielesnej, tzn. integralnej wizji osoby ludzkiej. Bez jej zrozumienia powstaje 

pokusa oskarżenia o argumentację biologiczną i naturalistyczną w zakresie norm moralnych 

odnoszących się do ludzkiej cielesności. Niektórzy teologowie zarzucają, że uznanie za 

moralnie niedopuszczalne praktyk, takich jak: antykoncepcja, bezpośrednia sterylizacja, 

masturbacja, współżycie przedmałżeńskie, stosunki homoseksualne a także sztuczne 

zapłodnienie wyrasta z naturalistycznej koncepcji aktu płciowego, która nie docenia 

rozumności i wolności człowieka ani kulturowych uwarunkowań każdej normy moralnej. 

Według tych poglądów tzw. skłonności naturalne wskazują co najwyżej ogólny kierunek 
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właściwego postępowania nie mogąc przesądzać o moralnej ocenie konkretnych ludzkich 

czynów, osadzonych w złożonych sytuacjach (VS 47). 

Według Jana Pawła II należy szukać odpowiedzi, jakie miejsce zajmuje ludzkie ciało 

szczególnie wyraźnie w odniesieniu do prawa naturalnego. Odrzuca on takie rozumienie 

ludzkiej wolności, które prowadzi do traktowania ciała człowieka jako surowca, 

pozbawionego znaczeń i wartości moralnych, dopóki ona nie ukształtuje go według 

własnego zamysłu. W konsekwencji natura ludzka i ciało jawią się jako wstępne dane 

(przesłanki) dla wyborów dokonywanych przez wolność, materialnie niezbędne, ale 

zewnętrzne wobec osoby, podmiotu i ludzkiego działania. Taka teoria jest niezgodna  

z prawdą o człowieku i jego wolności, gdyż sprzeciwia się nauczaniu Kościoła o duchowo–

cielesnej jedności ludzkiej istoty. Przypomina o więzi łączącej rozum i wolną wolę ze 

wszystkimi cielesnymi i zmysłowymi aspektami. Cała osoba zostaje powierzona samej sobie 

i w jedności duszy i ciała jest podmiotem własnych aktów moralnych. Prowadzona przez 

światło rozumu i wspomagana  cnotą odkrywa we własnym ciele znaki, które są 

zapowiedzią daru z siebie zgodnie z mądrym zamysłem Stwórcy. W świetle prawdy  

o godności ludzkiej osoby, którą należy afirmować dla niej samej, rozum jest w stanie ocenić 

jaką wartość moralną mają określone dobra, ku którym osoba odczuwa naturalną skłonność. 

Personalistyczna wizja ludzkiej egzystencji, w którą włączone jest ciało prowadzi do 

takiejż interpretacji ludzkiej płciowości. Człowiek bowiem nie tyle ma seks, co jest istotą 

seksualną, gdyż w całym swym jestestwie jest mężczyzną lub kobietą. 

 

1.2. Istota ludzkiej płciowości 

 

Personalistyczna koncepcja płciowości odwołuje się do integralnej wizji człowieka  

i dotyczy zawsze osoby w całym bogactwie jej natury, którą trzeba odczytywać w świetle 

nadprzyrodzonego obdarowania i powołania. Jest widziana w perspektywie prawdy, że to 

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Zatem płciowość jest darem Boga. 

Według Jana Pawła II ludzkiej płciowości nie można zamykać do jednego 

popędowego wymiaru. Nie może być sprowadzona do płaszczyzny czysto somatycznej a jej 

działania nie można ujmować wyłącznie wedle kategorii popędu. Na płaszczyźnie ludzkiej  

i w relacjach międzyosobowych powinna być widziana jako zdolność do miłości i przekra-

czania samotności człowieka. Wiąże się to z tym, iż ciało ludzkie jest zdolne mocą 

bezinteresownego daru o charakterze osobowym przekroczyć czysto fizyczny wymiar 

płciowości, wznieść się ponad fizyczną męskość i kobiecość. Człowiek nie może odrzucić 

tego istotnego wymiaru swego człowieczeństwa, ale powinien go odczytać w perspektywie 

stworzenia a tym samym obdarowania: Męskość lub kobiecość czyli płeć jest pierwotnym 

znakiem obdarowania stwórczego a równocześnie uświadomionego przez człowieka 

pierwotnie przeżytego daru. Z takim znaczeniem płeć wchodzi do teologii ciała (FC 5). 

Płciowość jest podstawowym współczynnikiem osobowości, jednym ze sposobów jej 

istnienia, ujawniania, porozumienia z innymi, odczuwania, wyrażania i przeżywania miłości 
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ludzkiej. Na tym tle można rozpatrywać poszczególne płaszczyzny jej przezywania, zawsze 

jednak z podkreśleniem wzajemnego, stałego ich powiązania w ramach spełniania się. 

Płciowość określa mężczyznę i kobietę w płaszczyźnie fizycznej, psychicznej i duchowej, 

znacząc każde z nich odmiennym wyrazem. Człowiek jest jednością duchowo–cielesną  

i w tej zjednoczonej całości jest powołany do miłości. Jeśli dusza wyraża się przez ciało,  

a ciało jest formowane przez nieśmiertelnego ducha, to soma ludzka uczestniczy także  

w powołaniu do miłości. 

 

1.2.1. Integralna koncepcja płciowości 

 

Pełne rozumienie ludzkiej płciowości oznacza, że nie można sprowadzić jej do 

rzeczywistości czysto cielesnej. Obejmuje ona człowieka w całej głębi jego bytu jako osobę. 

Płciowość przenika całą egzystencję ludzką. Jest się bowiem mężczyzną lub kobietą w całości 

swej egzystencji, także w odniesieniu do sposobu myślenia, chcenia, decydowania, działania, 

pracy. 

Płciowość dotyka bytu ludzkiego w całej jego głębi, centrum osobowym: tam, gdzie 

rodzi się osoba. Nie może być traktowana jako dodatek, element marginalny ludzkiego życia 

lecz powinna być ukazywana jako istotny wymiar osobowy. W tym zawiera się zasadnicza 

różnica między płciowością człowieka a zwierzęcia (Semen, 2008). 

Według Jana Pawła II płciowość przez którą mężczyzna i kobieta oddają się sobie 

wzajemnie we właściwych i wyłącznych aktach małżeńskich nie jest zjawiskiem czysto 

biologicznym, lecz dotyczy wewnętrznej istoty ludzkiej. Urzeczywistnia się ona w sposób 

prawdziwie ludzki tylko wtedy, gdy stanowi integralną część miłości, którą mężczyzna  

i kobieta wiążą się ze sobą do śmierci. Całkowity dar z ciała byłby zakłamaniem, jeśliby nie 

był znakiem i owocem pełnego oddania osobowego, w którym jest obecna cała osoba 

również w wymiarze doczesnym. Jeżeli człowiek zastrzega coś dla siebie lub rezerwuje sobie 

możliwość zmiany decyzji, to nie oddaje się całkowicie. Jedynym miejscem umożliwiającym 

osiągnięcie tego w prawdzie jest małżeństwo. Jak wynika z tego określenia, płciowość 

ludzka powinna być zawsze ujmowana w potrójnej perspektywie: w odniesieniu do osoby 

ludzkiej (jej godności), bo czerpie swoją pełną wartość; miłości, bo tylko pełne oddanie w 

takim duchu nadaje sens wymiarowi cielesnemu; małżeństwa, bo bez trwałej więzi całkowite 

oddanie nie byłoby możliwe (FC 11). 

Ta wizja płciowości jest głęboko personalistyczna przez odniesienie do osoby, miłości  

i małżeństwa oraz podkreślenie jej charakteru relacyjnego. Powołanie do miłości ma 

charakter osobowy, dlatego ukierunkowanie na nią i zintegrowanie z nią czyni ją 

prawdziwie ludzką. Nie negując jej wymiaru biologicznego i psychicznego urzeczywistnia 

się w pełni bezinteresownie czyli w darze siebie (a nie tylko ciała) i przyjęciu go od drugiego 

człowieka (KKK 2361). 

To ścisłe powiązanie miłości i płciowości jest jednym z fundamentalnych wyzna-

czników chrześcijańskiej koncepcji płciowości, która powołana jest do wyrażenia wartości, 
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którym odpowiadają specyficzne wymogi moralne: ukierunkowana na międzyosobowy 

dialog przyczynia się do pełnej dojrzałości człowieka, otwierając go na dar samego siebie  

w miłości, związana w porządku stworzenia z płodnością i przekazywaniem życia, 

powołana do wierności wewnętrznej celowości. Miłość i płodność w całej rozciągłości nadają 

znaczenie i wartość płciowości, które jedna w drugiej się mieści i jedna drugą przyzywa, 

i dlatego nie mogą być rozważane oddzielnie ani przeciwstawnie. 

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego, który przeciwstawiając się redukcyjnemu 

podejściu do ludzkiej płciowości wskazuje, że wywiera ona wpływ na wszystkie sfery osoby 

ludzkiej w jedności jej ciała i duszy. Dotyczy uczuciowości, zdolności do miłości oraz 

prokreacji i umiejętności nawiązywania łączności z drugim człowiekiem (Meissner, 1999). 

Określając płciowość jako zdolność podkreśla się, że jest ona całością (kompleksem) 

dyspozycji człowieka (typu anatomicznego, fizjologiczno–funkcjonalnego i psychicznego). 

Te dyspozycje dają człowiekowi określone możliwości realizacji, wyrażają jednocześnie jego 

skłonności i dążenia. Tego rodzaju tendencje, jeśli staną się uświadomione, mogą być 

określane w kategorii potrzeb. 

Dla zrozumienia istoty ludzkiej płciowości nie jest najważniejsze odkrycie jej jako 

zdolności, dążenia i potrzeby, ale fundamentalnego celu, jakim jest wzajemne obdarowanie 

miłością. Dlatego ważne staje się odniesienie płciowości do zdolności ofiarnej daru z siebie. 

Człowiek wówczas nie żąda miłości od drugiej osoby, ale chce mu ofiarować swoją. Samo to 

nie wystarcza: chodzi o zdolność przyjęcia daru od drugiej osoby, gdyż tylko wówczas jest 

możliwe wzajemne oddanie się sobie. 

Płciowość jako zdolność do wzajemnego obdarowania się osób i przyjęcia ich może 

być przeżywana na różnych płaszczyznach (wymiarach). Dlatego pełne zrozumienie 

oznacza uwzględnienie wszystkich poziomów. Personalistyczna koncepcja płciowości 

oznacza, że trzeba widzieć jej trzy istotne wymiary: cielesny (fizyczny, biologiczny, 

widzialny), uczuciowy (emocjonalny, psychiczny, osobowy, afektywny) oraz duchowy 

(transcendentalny, niematerialny, niewidzialny). 

 

1.2.2. Cielesny wymiar płciowości 

 

Płciowość cielesna jest zdolnością, tendencją, potrzebą kobiety i mężczyzny do 

korzystania z tych źródeł przeżyć fizycznych, które istnieją w nich w ramach możliwości 

wzajemnego ukazywania sobie miłości i przekazywania życia. 

Jest ona wspólna ze światem zwierzęcym w swej warstwie czysto fizycznej. Ale na tej 

płaszczyźnie można zauważyć różnice. U zwierząt płciowość ma na celu jedynie 

podtrzymanie i zachowanie gatunku. U człowieka, oprócz tego także wyrażenie i świad-

czenie o wzajemnej miłości, uzewnętrznienie, ucieleśnienie wewnętrznej jedności 

małżonków. Wynika z tego, że użycie płciowości cielesnej jako rozrywki i zabawy, źródła 

przyjemności jest nadużyciem, wypaczeniem sprowadzającym obydwie osoby do poziomu 

zwierzęcego. Stąd fizyczna płaszczyzna przeżywania jedności małżeńskiej nie może być 
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oderwana od kontekstu miłości jako wzajemnego obdarowania, gdyż wówczas traciłaby swe 

prawdziwe znaczenie i byłaby wyrazem egoizmu i jedynie szukania przyjemności (PDV 3). 

U zwierząt to, co instynktowne, popędowe oznacza równocześnie to, co naturalne.  

U człowieka popędowe nie zawsze i nie ze wszystkim utożsamia się z tym, co naturalne. 

Zwierzę nie posiada rozumu i dlatego ma wdrukowaną samoregulację w zakresie zachowań 

seksualnych jako utrwaloną oraz instynktowną, dla człowieka naturalne jest kierowanie się 

rozumem i wolą. Człowiek może działać popędowo, ale nie dzięki niemu, gdyż ostatecznie 

powinien kierować się rozumem i sercem w połączonej harmonii. 

Wskazuje to na konieczność włączenia płciowości cielesnej w działanie całego 

człowieka jako osoby. Tylko taka integracja może pozwolić zachować ludzki charakter tego 

wymiaru. Jeśli działanie seksualne na tej płaszczyźnie ma być prawdziwie włączone w życie 

ludzkie, to wymaga ono określonego stanu, w którym dwie kochające się osoby będą mogły 

dzielić ze sobą doświadczenie seksualne na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej oraz 

duchowej. 

 

1.2.3. Uczuciowy (afektywny) wymiar płciowości 

 

Ten poziom ludzkiej płciowości wskazuje na spotkanie się kobiety i mężczyzny na 

płaszczyźnie emocjonalnej: jest ona globalną skłonnością mężczyzny do kobiety i kobiety do 

mężczyzny a zarazem potrzebą mężczyzny do szczególnego zainteresowania się kobietą  

i odwrotnie, co ma charakter zaangażowania uczuciowego. Dlatego ważne jest rozumienie 

ludzkiej emocjonalności, która jest stanem równowagi lub nierównowagi wewnętrznej w 

człowieku jako rezultatu urzeczywistnienia lub nie swoich dążeń i zamierzeń jak również 

reakcji negatywnych/pozytywnych. 

W sferze ludzkiej uczuciowości nie wszystkie stany mają jednakową jakość. Różni je 

napięcie oraz czas ich trwania. Z uproszczeniem można wyróżnić trzy podstawowe jej typy: 

emocje, uczucia i namiętności. Emocje są to takie stany, które objawiają się w człowieku 

niespodziewanie, ostro w formie napięcia gwałtownego (lęk i gniew). Uczucia (sentymenty) 

są zależne od określonych bodźców, bardziej trwałe, dłuższe czasowo i jednocześnie mniej 

intensywne (sympatie, antypatie, miłość, nienawiść, zazdrość, wstyd). W sensie ogólnym 

namiętności mają charakter intensywny i są długotrwałe, co sprawia, że mają zdolność 

przekształcić (ewentualnie zniekształcić) w człowieku jego odbiór rzeczywistości 

(Fijałkowski, 2007). 

Uczuciowość oznacza zdolność reakcji (zainteresowanie), które odnosi się do całej 

rzeczywistości otaczającej człowieka: świat, rzeczy, osoby, społeczności, Bóg. Wszystkie one 

jawią się jako wartości pociągające lub coś, co powinno się odrzucić. Taki odbiór 

rzeczywistości obecny w całym życiu człowieka wyraża się na płaszczyźnie ludzkiej 

płciowości w odniesieniu do płci przeciwnej. 

Zainteresowanie uczuciowe wynika z odnalezienia w drugiej osobie podobieństwa 

oraz odkrycia jej komplementarności czyli tego, czego osoba zainteresowana nie ma w sobie. 
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Seksualny charakter wiąże się z faktem, że kobieta i mężczyzna są do siebie podobni  

w swoim człowieczeństwie a jednocześnie nawzajem się uzupełniają (Wróblewski, 2013). 

Mężczyzna rozpoznając w kobiecie swą partnerkę życiową uznaje jej istotową jedność: 

ta jest kością z mojej kości i ciałem z mego ciała (Rdz 2, 23). Jednocześnie wie, że potrzebuje 

dopełnienia w kobiecie, bo nie znalazł nikogo, kto mógłby być jego partnerem życiowym 

pośród pozostałych istot żyjących – jak na to wskazuje całość opisu stworzeni człowieka – 

nie wyraża się całkowicie w mężczyźnie ani w kobiecie, ale w parze ludzkiej znajduje swą 

konkretyzację od początku – od chwili stworzenia – w istnieniu dwu płci, bo mężczyzną  

i niewiastą stworzył ich Bóg (Rdz 1, 27). 

Świat uczuciowy mężczyzny i kobiety wiąże się z uwarunkowaniami biologicznymi  

i cielesnym wymiarem płciowości. Przez relacje międzyosobowe uczuciowość ludzka może 

stać się w pełni dojrzała i prawdziwie służyć wzajemnemu obdarowywaniu. 

Na płaszczyźnie płciowości afektywnej istnieje koncentracja zainteresowania na 

drugiej osobie o charakterze egocentrycznym (kim jest drugi człowiek dla mnie? interesuję 

się nim, bo go potrzebuję, bez niego trudno mi żyć). Ma ona swoje stadia (etapy), które 

jednocześnie stanowią możliwość wyboru. 

W tego rodzaju procesie można wyróżnić trzy stadia: fizyczne, typiczne oraz 

rzeczywiste (osobowe). W pierwszym człowiek interesuje się osobami płci przeciwnej  

w sposób niedojrzały, koncentruje się jedynie na atrakcyjności fizycznej wybranej osoby i na 

tym etapie trudno pisać o wyborze o charakterze prawdziwie osobowym a ponadto jest on 

krótkotrwały i charakteryzujący się częstymi zmianami zainteresowań. W drugim następuje 

selekcja zainteresowań przez poszukiwanie określonych typów mężczyzny lub kobiety, ale 

nadal jest on taki, który nie może rokować stałości, gdyż zawsze po jakimś czasie można 

spotkać kogoś, kto jest bardziej atrakcyjny w określonej grupie osób. Na etapie rzeczywistym 

możliwy jest wybór konkretnej osoby w odniesieniu do jej przymiotów i cech, w tym także 

wewnętrznych i dotyczy poznanego człowieka, z którym chce się dzielić całe życie  

w wymiarze czasowym i w odniesieniu do wszystkich płaszczyzn codzienności, czemu 

towarzyszy przekonanie, że trzeba będzie go nieustannie ponawiać przez całe życie, 

ponieważ droga jedności się rozpoczęła (Tamże). 

Na ostatnim etapie możliwe jest odnalezienie się partnerów na płaszczyźnie osobowej, 

chociaż istnieje niebezpieczeństwo zatrzymania się na egocentrycznej perspektywie 

wybrania drugiej osoby dla siebie. W wielu sytuacjach zaangażowania uczuciowego nie 

dochodzi do wyboru rzeczywistego, co jest potwierdzeniem braku prawdziwej dojrzałości 

emocjonalnej. Ludzie zatrzymują się na wcześniejszych stadiach i dlatego łatwo rezygnują  

z uczucia na rzecz rzekomo bardziej atrakcyjnego. 

To szczególne zainteresowanie drugą osobą określa się mianem zakochania. Ten 

bardzo istotny moment na drodze rozwoju ku pełnemu przeżywaniu miłości nie może być 

utożsamiany z wartością osobową. Zakochanie jest potrzebne jako początek drogi tworzenia 

pełnej jedności kobiety i mężczyzny w małżeństwie, ale na jego bazie nie można stworzyć 

trwałego związku. Potrzebne jest dopełnienie o osobowy wymiar bycia mężczyzną i kobietą. 
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1.2.4. Duchowy (personalny) wymiar płciowości 

 

Ten wymiar płciowości wskazuje, że jest ona rzeczywistością pozaosobową. O ile  

w związku z płaszczyzną cielesną można stwierdzić, że człowiek ma płciowość, to  

w kontekście osoby jest on istotą płciową. Jest to przeżywanie w całym swym jestestwie, 

zwłaszcza na płaszczyźnie duchowej swojej męskości bądź kobiecości. Płciowość duchowa 

utożsamia się ze zdolnością do miłości (Semen, 2008). 

Płciowość ludzka jest zakorzeniona w osobowym „ja” każdego człowieka, nie jest 

tylko grą sił popędowych oraz wyrazem jego uczuciowości, ale zakorzenieniem w człowieku 

jako osobie. Widać różnice między światem ludzkim a zwierzęcym. U zwierząt płciowość 

jest słabo ekspresyjna (mało wyrażająca się), bo zwierzę nie ma wymiaru duchowego 

(wnętrza), który mógłby się na drodze seksualnej ujawnić. U człowieka natomiast 

aktualizacja płciowości cielesnej i uczuciowej nie może być zdana na łaskę popędów, ale 

powinna być wyrazem i sposobem ujawnienia się jednej osoby w jej oddaniu się drugiej. 

Płciowość osobowa jest istotnym wymiarem człowieka a każda aktualizacja 

płaszczyzny cielesnej i uczuciowej powinna być wyrazem świadomego, osobowego i wolne-

go aktu miłości jako wzajemny dar z siebie. Tylko w ten sposób człowiek może prawdziwie 

oddać całego siebie a nie swoje ciało czy uczuciowe zainteresowanie. 

Człowiek jako osoba nie może nigdy pozwolić sobie na to, aby był jedynie 

prowadzony przez popędy i uczucia. Uwarunkowania popędowo–uczuciowe na 

płaszczyźnie płciowości są bardzo mocne. Człowiek powinien pozostać osobą, kimś 

świadomym i wolnym a właściwie zintegrowany w swej osobowości może swoimi siłami 

duchowymi (rozumnością i wolnością) zapanować nad emocjami i popędami, że pozwoli 

mu to uniknąć stanów frustracji. 

Jeśli frustracje w sferze popędowo–uczuciowej są nie do uniknięcia na niektórych 

etapach ludzkiego rozwoju (szczególnie w młodości), to lepiej jest działać w czasowej 

popędowej lub uczuciowej niż znaleźć się w zniekształconym stanie osobowym. Frustracje 

na płaszczyźnie niezaspokojonego popędu czy uczuciowości nie trwają długo, bo napięcia te 

szybko przemijają. Ponadto człowiek nie może zaspokoić w pełni swoich pragnień i potrzeb 

w tym zakresie a pojedyncze nie mogą być absolutyzowane. Człowiek jako osoba ma prawo 

do przeżywania swej pełni, ale ta nie powstaje z zaspokojenia poszczególnych chceń 

ludzkich (Zwoliński, 2006). 

Wzajemne oddanie się osób na płaszczyźnie cielesnej i uczuciowej powinno być 

ukierunkowane na spotkanie budujące najgłębszą wspólnotę osobową. Stosunek cielesno– 

uczuciowy ma wyrażać wspólnotę wewnętrzną dwojga kochających się osób oraz powinien 

ją rozwijać i pogłębiać. Na płaszczyźnie osobowej nie można cofnąć swego oddania drugiej 

osobie, gdyż wówczas nie byłoby ono prawdziwe. Dwoje ludzi po zbliżeniu cielesnym 

rozdzielają się w sensie cielesnym, ale nie powinni rozdzielać się duchowo, przeciwnie – 

głębiej budować swoją międzyosobową jedność. Niestety, w wielu małżeństwach życie 
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seksualne nie pogłębia integracji personalnej, bo zatrzymuje się jedynie na poszukiwaniu 

egoistycznej przyjemności (Tamże). 

Płciowość osobowa nie może być odrzucona, jeśli człowiek ma w pełni zrealizować 

swoje życiowe powołanie. Nie może wyrzec się tego faktu, że jako osoba jest mężczyzną albo 

kobietą. Wszelkie ludzkie odniesienia zewnętrzne są zawsze zabarwione tą rzeczywistością  

i odnalezienie własnej tożsamości na płaszczyźnie płciowości osobowej jest jednym  

z ważniejszych elementów realizacji swego celu i sensu. 

Człowiekowi może wystarczyć spełnienie się w jego seksualności jedynie na tej 

płaszczyźnie z pominięciem aktualizacji płciowości cielesnej oraz emocjonalnej. Chodzi  

o najgłębsze spotkanie miłości, w której człowiek odkrywa wezwanie do pełnego oddania 

siebie Osobowemu Bogu. Oznacza to, że w ślubie czystości i celibacie człowiek przez wybór 

osobowego oddania Bogu nie rezygnuje z własnej płciowości bycia mężczyzną i kobietą, 

czyni dzieła jako mężczyzna lub kobieta, a nie osoba bezpłciowa. 

 

2. Rola wychowania w kształtowaniu płciowości 

 

2.1. Przekazywanie życia 

 

Pierwszą i podstawową funkcją płci jest przekazywanie życia. Zróżnicowanie płci jest 

podporządkowane tej zdolności. Wszystko co żyje, ma ją. Jest to jedna z właściwości 

ustrojów żywych. Życie bywa przekazywane na sposób zwany wegetatywnym lub 

bezpłciowym albo generatywnym, tzn. płciowym. Przez rozmnażanie wegetatywne rozumie 

się wytwarzanie przez ustrój macierzysty potomnego bądź rozwój ustroju potomnego  

z części macierzystego (bulwy ziemniaka, rozmnóżki czosnku, gałązki wierzby) albo jednej 

komórki macierzystego (zarodniki). Rozmnażanie generatywne polega na przygotowaniu 

przez ustrój macierzysty (rodzicielski) dwu komórek rozrodczych (gamet), które po 

połączeniu się (tzw. kopulacji) dają początek nowej istocie tego samego gatunku. Komórki 

mogą być przygotowywane przez jeden ustrój macierzysty i wówczas u roślin jest to 

jednopienność a u zwierząt obojnactwo lub przez dwa zróżnicowane pod względem 

płciowym ustroje rodzicielskie a wówczas u roślin jest to dwupienność a u człowieka  

i w świecie zwierzęcym rozdzielnopłciowość (Nagórny, 2005). 

Przekazywanie życia, które jest istotną funkcją płciowości wykracza u człowieka poza 

zakres czynności biologicznych. Ma ono wymiar osobowy. Przez to określenie rozumie się 

fakt, że para ludzka, która przekazuje życie, dotyczy istot, które są w stanie wiedzieć co 

czynią, wolnych a zatem odpowiedzialnych za swoje działanie. Prawidłowe działanie 

płciowe jako podejmowane przez dwie osoby wiąże się z powinnością wzajemnego liczenia 

się z przysługującymi im prawami. Osoby te winne są sobie wzajemnie miłość również  

w działaniu płciowym. Osobowy wymiar przekazywania życia oznacza, że istoty te są 

osobami oraz istota, której życie zostaje przekazane jest osobą. Przekazanie życia jest 

wejściem człowieka w stwórcze działanie Boga, ponieważ ta osoba, której rodzice przekazują 
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życie otrzymuje nieśmiertelną duszę od Boga. Dziecko jest jednocześnie bytem z rodziców  

i umiłowanym przez Najwyższego stworzeniem.  

Mężczyzna jest to człowiek, który może być ojcem, kobieta zaś matką. Ma to w życiu 

istotne znaczenie. Wszyscy żyjemy dlatego, że życie nam zostało przekazane przez naszych 

rodziców (Tamże). Istota dotyczy celu rozwoju psychoseksualnego, jakim jest życie rodzinne 

i pobudza do refleksji nad konsekwencjami zachowań płciowych ludzi. 

 

2.2. Podmiotowe funkcje płciowości 

 

Mężczyzna i kobieta różnią się budową ciała, czynnościami, uczuciami, doznaniami. 

Każdy człowiek własną płciowość przeżywa, ustosunkowuje się do niej, bo ma ona istotne 

znaczenie dla całego życia. Funkcje płciowości dla każdego z osobna (podmiotowe) są tym 

terenem, na którym uzewnętrznia się zaburzenie ładu w relacjach płciowych człowieka. 

Ujawnia się w sposób dramatyczny i bolesny owo rozdarcie życia wewnętrznego. Jest tak 

dlatego, że w dziedzinie uczuć i doznań płciowych człowiek łatwo i nader często podlega 

uzależnieniu, nie mniej bolesnemu niż od alkoholu czy środków odurzających. Mężczyźnie 

grozi to, że uzależni się od doznań płciowych. W tym wypadku zbliżenia małżeńskie będzie 

on podejmował ze względu na potrzebę odczuwania jako nieodpartą. Taka postawa męża 

rani uczucia żony (Semen, 2008). 

Natomiast u kobiet przeważa silne uzależnienie od bodźców hamujących. W Polsce 2/3 

kobiet zgłasza w ankietach brak zainteresowania życiem płciowym w małżeństwie. Na ogół 

nie podejmuje się opisu tych problemów, a są one bardzo bolesne dla żony oraz męża. Ta 

powszechna obojętność seksualna kobiet jest źródłem wielu konfliktów między małżonkami. 

Obojętność jest poważną przyczyną braku zrozumienia dla naturalnych metod 

planowania rodzicielstwa. Jeżeli kobieta odnosi się z niechęcią do współżycia płciowego, to 

problem antykoncepcji przedstawiany jest lekceważąco w pytaniu: Dlaczego z gumką nie 

wolno, a bez gumki wolno?, podczas gdy dana osoba wolałaby w ogóle nie podejmować 

współżycia, które dla niej jest tylko uciążliwą powinnością, obarczoną lękiem o zajście  

w ciążę. Dla męża postawa żony trudna jest do zrozumienia. Jeżeli należy do tych mężczyzn, 

którzy chcieliby coś żonie przez zbliżenie małżeńskie wyrazić, to nikt mu nie powiedział, jak 

uczynić zbliżenie znakiem czy wyrazem miłości i wzajemności uczuć oraz w jaki sposób 

wydobyć z niego gest pełen sensu. Toteż nie potrafi tego zrobić. Frustracja żony 

oddziaływuje na męża i przekonuje go o tym, że jako mężczyzna się nie sprawdza. W tym 

warunkach małżeństwo staje się gehenną, zalegalizowaną prostytucją (Tołstoj). Gdyby 

małżeństwu znajdującemu się w takim położeniu ktoś pomógł, uniknęłoby ono wielu 

cierpień. Niestety małżonkowie krępują się do kogoś zwrócić z prośbą o pomoc a niewiele 

jest osób, które umiałyby im pomóc, kierując się należytą wiedzą, życzliwością, 

uszanowaniem dla ich uczuć i cenionego przez nich porządku moralnego.  
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2.3. Tworzenie więzi społecznych 

 

Następną rolą płciowości jest tworzenie więzi społecznych. Społeczeństwo nie jest 

anonimową resztą ludzi, ale ma strukturę: tworzą je różnorodne grupy. Podstawowym 

elementem jest małżeństwo i zbudowana na nim rodzina. We wszystkich 

międzynarodowych dokumentach i uchwałach konstytucyjnych rodzina jest określana jako 

trwała wspólnota mężczyzny, kobiety i ich dzieci, będąca podstawowym elementem 

(komórka) społeczeństwa. Spotykamy się współcześnie z próbami podważenia takiej 

definicji rodziny. Jak dotąd te próby pozostały bez skutku w społecznościach o permi-

sywnych poglądach (Nagórny, 2005). 

Więź między mężczyzną a kobietą łącząca parę ludzką obdarzona płcią jest zdolna do 

przekazywania życia. Według Piusa XII społeczeństwo i Kościół w swoim istnieniu zależą 

od płodnego małżeństwa. To jest przyczyną, dla której żadne społeczeństwo zainteresowane 

swoją egzystencją i przetrwaniem nie może uznać relacji homoseksualnych jako 

równoważnych czy alternatywnych w odniesieniu do heteroseksualnych, które są w istocie 

aseksualne i nie mają żadnego odniesienia do podstawowej funkcji płciowości jaką jest 

przekazywanie życia. Te relacje nie wzbogacają społeczeństwa, nic nie przekażą i nie 

zostawią a są jedynie formą szukania doznań płciowych. Związek między parą o tenden-

cjach homoseksualnych nie jest społecznotwórczy. Chodzi o wskazanie ważnej funkcji 

płciowości, jaką jest przyczynianie się do istnienia społeczeństwa, kształtowania jego 

struktury przez tworzenie więzi międzyosobowych, co do których ludzie pragną, aby były 

one trwałe i wyłączne, co nie jest możliwe dla nikogo, kto jest zniewolony 

uzależnieniem/wypaczeniem. 

Więzi w grupie rodzinnej mają charakter płciowy. Dzieci otrzymują życie dzięki 

zbliżeniom płciowym rodziców. Inne więzi łączą ojca oraz matkę z synem i  córką. We 

wzajemnych odniesieniach rodzeństwa nie jest bez znaczenia płeć dzieci. Istnienie więzi i ich 

charakter są istotne dla rozwoju młodzieży i harmonijnego życia w rodzinie. Liczne 

patologiczne zjawiska występujące w rodzinach są związane z zaburzeniami w więziach 

międzyosobowych. Istnieją kierunki psychologiczne, które starają się wyprowadzać rodzinę 

z sytuacji kryzysowych przez analizę zaburzeń i kształtowanie prawidłowych więzi. 

Osłabienie więzi emocjonalnej między mężem a żoną ma ścisły związek z zabu-

rzeniami płciowymi między nimi i nie jest zjawiskiem rzadkim. Dla wielu kobiet zbliżenie 

małżeńskie nie ma żadnego znaczenia, jest uciążliwością, którą żona znosi bardziej z litości 

dla męża niż z potrzeby uczuciowej. W tych wypadkach zdarza się, że żona utraciwszy więź 

emocjonalną z mężem znajduje sobie kompensację z dziećmi. Te dzieci (czy dziecko, 

zwłaszcza syn) stają się partnerami emocjonalnymi matki zamiast męża. Jest to zjawisko 

bardzo niekorzystne dla rozwoju psychoseksualnego dzieci. W tym położeniu mąż, 

zwłaszcza jeśli sam w sposób infantylny odnosi się do życia płciowego traktując je przede 

wszystkim jako źródło doznań, czuje się odsunięty na bok, co jest powodem ucieczki  
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w alkohol. W wielu rodzinach mąż zdradza żonę uciekając w alkohol a żona zdradza męża 

nawiązując kompensacyjną więź uczuciową z dziećmi. Wyraz zdrada użyto w znaczeniu 

przenośnym.  

Jest to bardzo delikatny problem, dlatego rzadko się o tych sprawach pisze i z opo-

rami słucha się tego, o ile jest mówione. Dopóki nie pomożemy małżeństwom być i czuć się 

w całej prawdzie jednością, dopóty pomoc im świadczona będzie polegała na uczeniu 

technik seksualnych albo potwierdzaniu norm etycznych, których wartość i piękno 

pozostaną przed nimi ukryte a zatem nie będą przekonywujące i pomocne w kształtowaniu 

głębokich więzi, które powinny łączyć męża i żonę (Tamże). 

 

2.4. Potrzeba sensu i wyrażania emocji w życiu płciowym 

 

Kolejne znaczenie płciowości to jej rola jako środka komunikowania się między 

osobami. Człowiek jest istotą, która się porozumiewa z innymi ludźmi za pomocą mowy, ale 

rozumie też gesty czyli czynności, które coś znaczą, posługuje się znakami i symbolami, 

potrzebuje sensu w swoim życiu i poszukuje go w działaniu płciowym. Gdy używamy 

gesty, chcemy coś zakomunikować innym ludziom. Analizując akt płciowy stwierdzamy 

trzy rzeczywistości (Meissner, 1999): 

 działanie jednoczy dwie osoby: mężczyznę i kobietę, 

 zjednoczenie dokonuje się przez zespolenie narządów układu rozrodczego, 

 w akcie płciowym mężczyzna przenika w głąb ciała kobiety. 

Jeśli zatem współżycie płciowe ma być gestem i coś znaczyć, to:  

 gdy dwie osoby jednoczą się ze sobą cieleśnie w ścisły sposób, to powinny je łączyć 

najgłębsze więzi, które stwarza tylko małżeństwo. Poza małżeństwem zbliżenie 

płciowe jest kłamstwem, bo nie stoi żadna rzeczywista jedność osobowa, nie jest ona 

znakiem jedności między nimi. Jest pozbawione sensu. Działania płciowe, które nie 

są wyrazem prawdziwej i głębokiej więzi wynikają z chęci poszukiwania przeżyć 

płciowych, fascynujących ale przemijających i pustych. Druga osoba jest traktowana 

i czuje się jako służąca uzyskaniu zadowolenia płciowego przez partnera/partnerkę. 

Taka sytuacja zachodzi w prostytucji. W prymitywny sposób podchodzą do 

stosunku płciowego niektórzy lekarze podający się za seksuologów, 

 biorąc pod uwagę podstawową funkcję płciowości, jaką jest jej związek z przeka-

zywaniem życia, płciowe zjednoczenie osób każe oczekiwać, że osoby działające 

akceptują siebie wzajemnie jako możliwych rodzicieli. W nauce Kościoła określamy 

to mianem otwartości na rodzicielstwo. Funkcja znaczeniowa płciowości każe 

spojrzeć od innej strony na zjawisko uciekania się do antykoncepcji czy przejawianie 

agresji w stosunku do dziecka do krańcowej jego postaci, jaką jest zamach na jego 

życie przez przerwanie ciąży oraz zadać pytanie co chce wyrazić mąż swojej żonie 

zakładając prezerwatywę zaś żona mężowi przez założenie wkładki domacicznej lub 

zażywając pigułki antykoncepcyjne. Te działania mają znaczenie, coś wyrażają. Nie 
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mogą być wyrazem miłości, skoro wynikają z lęku przed partnerem jako możliwym 

ojcem czy partnerką jako możliwą matką lub własną płciowością. Nie wyrażają 

pozytywnego stosunku do partnera. Również przerwanie ciąży czy domaganie się 

go od żony są wyrazem określonego stosunku małżonków do siebie wzajemnie. 

Zabicie dziecka swojego partnera czy partnerki jest równoznaczne z aktem 

nienawiści do tego człowieka. Istotna różnica między naturalnymi metodami 

planowania rodzicielstwa a antykoncepcją polega na tym, że pierwsze pozwalają na 

zachowanie pełnego sensu współżycia, które może być prawdą. Natomiast, gdy 

małżonkowie uciekają się do antykoncepcji, to ich zbliżenie zawsze jest kłamstwem; 

 fakt, że stosunek płciowy przebiega w ciele kobiety, do którego przenika 

mężczyzna sprawia, że kobieta może go przeżywać jako naruszenie jej integralności 

cielesnej. Istotnie ma się do czynienia z gwałtem natury seksualnej. Zbliżenie płciowe 

łączy wówczas się u kobiety z oporem i lękiem. Tę barierę może pokonać tylko 

świadomość uczuć męża, jego serdeczność, czułość i delikatność oraz prawdziwe 

uczucia ze strony żony. Niestety, większość mężczyzn tego nie rozumie. Jeśli żona 

ani mąż nie potrafią czy nie są zdolni do nadania sensu tej delikatnej dziedzinie życia 

jaką jest płciowość, to pojawi się cierpienie i frustracja ze wszystkimi ujemnymi jej 

następstwami: poczuciem krzywdy, agresją, ucieczką w uzależnienia (filozofia 

rozpaczy). Uwzględnienie znaczeniowej funkcji płciowości pozwala na głębsze 

zrozumienie wierności małżeńskiej i celibatu. Tak, jak działanie płciowe jest wyrazem 

określonej postawy do drugiej osoby, również powstrzymanie się od działania 

płciowego jest ważnym znakiem. Można je porównać z wartością milczenia, które ma 

swoje znaczenie, dotrzymanie tajemnicy, dyskrecja czy oddawanie hołdu zmarłym 

albo warty honorowe. Podobnie jest z milczeniem seksualnym, które przez 

wszystkich jest wysoko cenione. Wierność oznacza niepodejmowanie działania 

płciowego przez kogoś, kto jest związany z jakąś osobą z osobami trzecimi, jest 

wyrazem więzi z kimś najbliższym. Kochające się małżeństwo nie traktuje wierności 

jako nieszczęścia czy okaleczenia, przeciwnie, dochowywanie wierności jest cennym 

wyrazem pełnej dojrzałości danego człowieka i głębi związku, w którym żyje 

(Zwoliński, 2006). Ludzie żyjący w celibacie są okaleczeni, bo nie współżyją płciowo. 

To jest spojrzenie powierzchowne. Powściągliwość płciowa będzie ciężarem dla 

kogoś, kto podjął decyzję życia w celibacie z innych motywów niż wiara. Celibat 

powinien być podejmowany dla Królestwa Niebieskiego (Mt 19, 12). Dla kogoś, kto 

swój wybór celibatu będzie przeżywał jako wyraz więzi z Jezusem, czystość nie jest 

okaleczeniem, przeciwnie, jest bogactwem, podobnie jak w małżeństwie wierność. 

Jeśli ktoś doświadcza niedostatku wiary, to czystość będzie traktowana przez niego 

tylko na sposób negatywny jako pozbawienie możliwości działania płciowego. 
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2.5. Rozdarcie w życiu wewnętrznym 

 

Istotne jest zagadnienie źródeł trudności moralnych w życiu płciowym. 

Psychologowie, psychiatrzy i specjaliści badający psychikę człowieka, jego życie uczuciowe  

i zachowania, (także seksualność), traktują te dziedziny jak inne przedmioty badań. Badacze 

ci ujmują psychiczne życie ludzkie (i seksualne) jako przejaw złożonej, ale wewnętrznie 

spójnej, zwartej rzeczywistości. Działanie człowieka wraz z jego oczywistymi 

sprzecznościami jest traktowane przez nich jako coś naturalnego, podobnie jak traktują oni 

jako naturalne przedmioty swych badań zachowania roślin czy zwierząt. 

Istnieje w ludziach głębokie, nienaturalne rozdarcie. Każdy, kto bada zachowania 

ludzi, dostrzega fakt zaburzeń: ambiwalencję czy ambitendencję w życiu emocjonalnym, 

przejawy zjawisk określanych jako niedojrzałość emocjonalna, psychopatia, tzn. fakt, że 

człowiek jest istotą psychicznie zdezintegrowaną, co się wyraża w skłonności do nieładu  

w działaniu. Ludzie są rozszczepieni i wewnętrznie podzieleni. Otóż terenem tego rozdarcia 

jest życie intelektualne: rozum czyli zdolność do poznawania prawdy, myślenia i rozu-

mowania. W rozumowaniu człowiek jest podatny na popełnianie błędów, fałsz przyjmuje za 

prawdę a  dotknięte jest tym życie moralne. Jeśli chodzi o władzę, którą nazywa się wolą, to 

stwierdza się, że tęskni się za dobrem a jednak czyni się zło. Ludzkie życie emocjonalne jest 

podzielone, uczucia wymykają się spod kontroli rozumu i woli dostarczając motywację dla 

działań moralnie nagannych. Zamiast towarzyszyć dążeniu do poznania prawdy i czynienia 

dobra oraz wspierać je, uczucia ciągną w innym kierunku i stają się przyczyną popadania  

w błędy i czynienia zła. 

Dotyczy to rzeczywistości seksualnej (nietrwałość małżeństwa). Każdy, kto zawiera 

małżeństwo, pragnie gorąco, aby ono trwało w tzw. szczęściu. Ta niespójność w życiu 

psychicznym człowieka prowadzi do absurdu (skłonności do popadania w nałogi, przejawy 

autoagresji wyrażającej się w samookaleczeniu lub samobójstwie, agresji prowadzącej do 

bezwzględnej przemocy, jak przerywanie ciąży czy zbrodnie). Nie tylko my cierpimy  

z powodu, ale ofiarami padają nasi bliźni. Znajduje ono wyraz w życiu społeczności. 

Nauki przyrodnicze oraz humanistyczne dostrzegając te zjawiska nie tłumaczą ich 

sensownie i nie mogą tego uczynić, wyjaśnienie ich bowiem nie jest możliwe na gruncie 

nauk szczegółowych. Musi istnieć przyczyna tego, iż życie psychiczne człowieka stanowiące 

przedmiot badań i opisów nauk szczegółowych przedstawia zdumiewający i trudny do 

zrozumienia zespół sprzecznych dążeń i tendencji. Zrozumienie przyczyn rozdarcia naszego 

życia wewnętrznego jest niemożliwe, jeśli nie weźmiemy pod uwagę nauki o grzechu 

pierworodnym i jego skutkach. Dezintegracja ta jest skutkiem tegoż grzechu. W swej istocie 

jest ona zatem zjawiskiem natury religijnej (Nagórny, 2005). 

Badacze, którzy odkrywają jego przejawy a nie rozumieją jego źródeł, stoją przed 

dwiema możliwościami: muszą przyjąć, że nasza egzystencja uwikłana w sprzeczności jest 

niepojętym absurdem albo są skłonni tę dramatyczną niespójność naszego życia 
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psychicznego i duchowego przypisać ludzkiej naturze. Ten drugi kierunek myślenia jest 

częstszym zjawiskiem, zwłaszcza jeśli chodzi o problemy związane z seksualnością. 

Oba stanowiska są wyrazem pesymistycznego spojrzenia na ludzką egzystencję. 

Pierwsze z nich przyjmowane przez myślicieli egzystencjalistów nie jest optymistycznym 

poglądem na człowieka i jego los. Według tego spojrzenia nasze życie zagubione w sprzecz-

nościach i pozbawione sensu jest egzystencją pełną tragizmu. 

Jeżeli uznamy, że rozdarcie, którego doświadczamy w życiu wewnętrznym jest 

właściwością naszej natury, to rezygnujemy z możliwości rozwoju przyjmując, że jesteśmy 

pozbawieni możliwości zmiany czegokolwiek, jako że trudno zmienić samą naturę. 

Następstwem takiego stanowiska jest zaprzeczenie możliwości kierowania się w postę-

powaniu sumieniem i prawami moralnymi. Żadnego nieładu w działaniu nie będziemy 

uznawali za moralny błąd, ponieważ ten nieporządek będziemy przypisywali naszej 

naturze. Rzecznicy tego stanowiska będą uważali, że nasze seksualne zachowania nie mogą 

być rozumnie sterowane i warunkowane światem moralnych wartości. Wiele osób 

określających się jako seksuologowie przyjmuje ten punkt widzenia przy opisie masturbacji, 

antykoncepcji, homoseksualizmu i zjawisk będących wyrazem dezintegracji życia 

seksualnego. Głoszenie takich poglądów wyrządza ogromną szkodę ludziom i sprowadza 

na bezdroża wychowanie w zakresie życia seksualnego. 

Analizując proces rozwoju człowieka jako istoty obdarzonej płciowością istotne jest 

istnienie duchowego rozdarcia osoby ludzkiej i jego źródło. Przejawia się ono w życiu 

uczuciowym i zachowaniach płciowych. Spotykamy się z brakiem zrozumienia tej 

rzeczywistości, co pociąga za sobą wyciąganie błędnych wniosków odnoszących się do życia 

człowieka. 

Tylko nauka dotycząca szkody i jej skutków, informująca o upadku człowieka i dziele 

odkupienia, obietnicy zbawienia, łasce i powołaniu do świętości, prawie moralnym, grzechu 

i winie, postawie skruchy daje w pełni zwarty i zrozumiały pogląd na godność osoby 

ludzkiej oraz zranioną, ale niezniszczalną jej naturę. Tłumaczy ona bolesne rozdarcie  

w życiu wewnętrznym i ukazuje upragnioną integralność, daje możliwość osiągnięcia jej. 

Religia ma odwagę nazywać rzeczy po imieniu dając możliwość wyzwolenia z tej na pozór 

beznadziejnej i tragicznej sytuacji. Głosi, że zostaliśmy odkupieni i z pomocą Łaski Bożej 

możemy doprowadzić do ładu działanie, choć to nieraz wiele kosztuje. Każda sprawność 

moralna oraz czystość wymaga wysiłku i współpracy (Tamże). 

 

3. Płciowość a dojrzałość osobowościowa 

 

Personalistyczna koncepcja płciowości musi w sposób zasadniczy uwzględniać 

prawdę o dynamicznej strukturze osoby ludzkiej i jej nieustannym rozwoju. Należy to do jej 

istoty i wyznacza fundamentalny kierunek dla określenia zadań na płaszczyźnie etyczno– 

wychowawczej.  
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Dynamizm życia wyrasta z natury ludzkiej: człowiek jest istotą stającą się, rozwijającą 

się we wszystkich wymiarach swego jestestwa. Chodzi o rozwój fizyczny, psychiczny  

i duchowy. Człowiek jest świadomy, że jego rozwój psychiczny i duchowy jest podatny na 

wychowanie, które ostatecznie powinno być samowychowaniem. Chodzi o przyjęcie 

odpowiedzialności za właściwy rozwój swej osobowości we wszystkich jej wymiarach. 

Łączy się to z osobistym wysiłkiem, trudem o charakterze moralnym, ale dojrzewanie 

miłości zależy  od wcześniejszych i aktualnych uwarunkowań środowiska wychowawczego 

(Wróblewski, 2013). 

W dojrzewaniu chodzi o dwie zasadnicze sprawy: właściwą integrację wszystkich 

wymiarów osobowości oraz umiejętność prawidłowego uporządkowania jej poszczególnych 

sfer zgodnie z obiektywną hierarchią wartości tzn. najpełniejszą harmonizację i hierar-

chizację. Bez niej grozi człowiekowi, że niższe sfery jego człowieczeństwa zdominują jego 

życie w taki sposób, że nie będzie on zdolny do pełnej miłości. Dojrzewanie człowieka jest 

przejściem od stanu nieuporządkowanego do uporządkowanego, od tego, co na początku 

jest w stanie niezintegrowanym ku temu, co ukierunkowane na cel a tym samym zdolne do 

scalenia. Miłość jest taką scalającą i integrującą mocą, dzięki której człowiek wzrasta  

i rozwija się we wszystkich swoich wymiarach zmierzając do dojrzałości, która nie jest 

czymś stałym i zamkniętym i zawsze może być ubogacona. Chociaż bazą dojrzewania jest 

dojrzałość fizyczna, to istotniejsza jest emocjonalna a nade wszystko duchowa.  

W odniesieniu do płciowości chodzi o zharmonizowanie poszczególnych wymiarów  

i podporządkowanie sfery cielesno–popędowej i uczuciowej duchowemu aspektowi.  

Dynamizm ludzkiej płciowości wpisuje się w dojrzewanie człowieka do miłości. Miłość 

wzrasta wraz z człowiekiem a prawdziwy rozwój osoby ludzkiej wyraża coraz większą 

zdolność do daru z siebie i przyjęcia daru od drugiego człowieka. Ta zależność jest 

podwójna. Im bardziej rozwija się człowiek jako osoba, tym bardziej jest on zdolny do 

miłości. Człowiek wzrasta przez miłość, której doświadcza od innych oraz tę, która jest jego 

darem. 

Istotne są etapy dojrzewania. Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej płciowości 

podkreślają, że kształtowanie osobowości jest nieustannym procesem i dotyczy to także 

płciowości, rozmaicie przewijającej się w zależności od różnych okresów życiowych. Stąd 

dojrzewanie płciowości jest tylko jednym z elementów całej osobowości człowieka. 

Podstawowe etapy rozwojowe płciowości ludzkiej to: pierwotny instynkt, który na początku 

przejawia się w stanie nieogładzonym, odczuwa następnie świadomość rozdźwięku między 

dobrem a złem, potem z pomocą wychowania uczucia stabilizują się i wzrasta poczucie 

odpowiedzialności. Stopniowo usuwa się egoizm, pojawia się ascetyzm a drugi człowiek jest 

kochany i akceptowany dla niego samego, elementy płciowości scalają się: genitalność, 

erotyzm, caritas i agape jako poszczególne wymiary (poziomy) miłości.  

Istotny jest sens moralny i etyczny ludzkiej płciowości. Chodzi o przyjęcie 

odpowiedzialności za właściwy rozwój swej osobowości we wszystkich jej wymiarach. Jest 
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to związane z wysiłkiem, który jest uwarunkowany jakością środowiska wychowawczego 

(Tamże). 

Odpowiedzialność za rozwój jest wyrazem i ukierunkowaniem miłości. W per-

spektywie chrześcijańskiej jest ona fundamentalną zdolnością osoby i uczestnictwem  

w odwiecznej miłości Boga. Miłość w swym najgłębszym wymiarze ma charakter duchowy, 

ale nie można lekceważyć jej wymiaru emocjonalnego, bo na tej płaszczyźnie dokonuje się 

integracja duchowej i cielesnej sfery życia ludzkiego Dlatego ważna jest dojrzałość 

uczuciowa, która  warunkuje zewnętrzne objawienie wewnętrznej zdolności człowieka.  

Człowiek poznaje i określa siebie, skierowuje swój świat uczuciowy, może afirmować 

sie, kochać, podziwiać, być próżnym, poniżać się, przeżywać kompleksy i lęki. Akceptacja 

lub brak uczuć może odnosić się do relacji człowieka z Bogiem, międzyludzkich i społecz-

nych a także świata materialnego. Człowiek powinien osiągnąć w nich wszystkich stan 

integracji, w której te wymiary i odniesienia ludzkiej osoby znajdą właściwą sobie (zgodną  

z ich naturą) realizację. Na tak rozumiany stan dojrzałości uczuciowej składa się właściwa 

integracja procesów intelektualnych, wolitywnych i uczuciowych oraz konsekwentna 

zdolność do dialogu z całym światem zewnętrznym tak, aby człowiek umiał odnieść swoje 

życie do wszystkich wymiarów Wszechświata i przyjąć to, co pochodzi od zewnętrznej 

rzeczywistości (Tamże). 

Chociaż w życiu człowieka dojrzewanie miłości wiąże się nade wszystko ze zdolnością 

owocnego przyjęcia nadprzyrodzonego obdarowania nią, objawia się ona przez dojrzałość 

uczuciową. Jeśli miłość na płaszczyźnie uczuciowej zostanie niedojrzała lub zablokowana, 

wówczas człowiek nie jest zdolny do objawienia tego daru, który otrzymał od Boga. 

Podobnie dzieje się, kiedy człowiek zatrzyma się wyłącznie na płaszczyźnie uczuciowej i nie 

będzie starał się o integralne jej włączenie we wszystkie wymiary miłości. 

W dzisiejszym świecie można wskazywać na wielość niedojrzałości uczuciowych, 

które prowadzą do zablokowania w pełni odpowiedzialnego podejścia do daru i powołania 

do miłości. Nie można twierdzić o dojrzałej miłości, jeśli życie duchowe człowieka jest 

zdominowane przez uczuciowość lub popędy, które stanowią integralną część życia 

ludzkiego, ale nie może to prowadzić do dominacji tych sfer oraz o rozwoju, jeśli uczucia  

i popędy zostaną zablokowane lub potraktowane autonomicznie czyli w oderwaniu od 

duchowego wymiaru ludzkiej egzystencji. Niedojrzałość może wyrażać się w tym, że 

człowiek jest słaby na płaszczyźnie woli i podporządkowuje się biegowi życia albo jako 

nieśmiały i nadmiernie lękliwy pozwala się zdominować innym ludziom oraz chce 

zapanować nad nimi (niekiedy w sposób gwałtowny i brutalny) i uczynić ich środkami do 

osiągania własnych, egoistycznych celów. Egoizm ludzki jest ogromną przeszkodą na 

drodze dojrzewania miłości, gdyż człowiek jest nastawiony wówczas na branie a nie jest 

zdolny do dawania. Przejawy niedojrzałości mają swoje odniesienie także do życia 

religijnego w postawie wobec Boga. Człowiek gubiąc swój wymiar transcendentalny nie 

potrafi odnaleźć osobistego odniesienia do Boga albo zachowuje się infantylne, wyłącznie 

uczuciowo (domagając się nieustannie zapłaty). 
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Ważna jest dojrzałość uczuciowa, która wskazuje na równowagę we wszystkich 

wymiarach osobowości ludzkiej, gdyż dzięki niej może objawiać się w konkretnym życiu 

dojrzała miłość. Istotne jest roztropne podejście do życia uczuciowego czyli zastanawianie 

się przed podejmowaniem decyzji, odpowiedzialna i konsekwentna jej realizacja z odnie-

sieniem do fundamentalnych celów powołania. Człowiek dojrzały potrafi odróżnić cele od 

środków i tak dobierać je i z nich korzystać, aby to prawdziwie służyło jego rozwojowi. 

Jednym z najważniejszych sprawdzianów jest zdolność do daru z siebie, ale w taki sposób, 

że człowiek nie traci swej osobowej godności. Może to oznaczać zdolność do obrony siebie 

przed próbami uprzedmiotowienia ze strony innych ludzi. Człowiek dojrzały potrafi ustąpić 

uznając rację innych osób i umie być bezkompromisowy, kiedy chodzi o obronę istotnych 

wartości ludzkich, co może oznaczać zdolność do ofiary z siebie w obronie wartości 

najwyższych. 

Aspekty niedojrzałości i dojrzałości uczuciowej wskazują, że nie da się odłączyć 

problemu miłości od kontekstu dojrzałości osoby ludzkiej. Człowiek niedojrzały w podejściu 

do dóbr materialnych zawsze objawi swą ułomność na płaszczyźnie miłości 

międzyosobowej. Dojrzałość uczuciowa jest narzędziem dla ujawnienia się prawidłowych 

postaw miłości. Jeśli  jest ono niesprawne, to dochodzi do zablokowania naturalnych i nad-

przyrodzonych zdolności do daru z siebie i przyjęcia go od drugiego człowieka.  

W tradycji teologiczno-moralnej przyjęło się traktować w dwóch zasadniczych 

kierunkach rozwoju doskonalenie ludzkiej miłości. Wskazuje się najpierw, że powinna ona 

się rozwijać od zmysłowej przez emocjonalną do duchowej oraz stawiać się coraz bardziej 

bezinteresowna (jest to przejście od skoncentrowanej na własnym „ja” do prawdziwej. 

Czy ta pierwsza perspektywa rozwoju miłości nie oznacza lekceważenie zmysłowej, 

czy człowiek w życiu ziemskim jest naprawdę zdolny do czysto duchowej miłości? Miłość 

duchowa jest takim rodzajem, w której człowiek kochający zwraca się swoją wolą i sercem 

ku osobie kochanej, poprzedza poznanie o charakterze duchowym, stąd można twierdzić o 

fundamentalnej zależności: im głębsze poznanie, tym głębsza miłość. W tym świetle trzeba 

też odczytywać istotny kierunek wychowywania człowieka, aby był zdolny do niej. Drugi 

rodzaj to miłość zmysłowa, która jest tylko wtedy naprawdę ludzką, gdy nie sprzeciwia się 

fundamentalnemu ukierunkowaniu życia ludzkiego lub jest włączona w ostateczne 

nastawienie na prawdziwe Dobro Powszechne (Meissner, 1999). 

Chociaż te dwie miłości w życiu człowieka różnią się między sobą w sposób 

zasadniczy, to nie są one od siebie oddzielone. One wzajemnie na siebie oddziałują  

a jednocześnie bardzo rzadko (właściwie wcale) nie występują w czystej postaci w relacjach 

międzyludzkich. Kiedy traktuje się o dojrzałej miłości, to mocniej powinna zostać 

dowartościowana ta o charakterze duchowym. Nie może to oznaczać, że sfera zmysłowa ma 

pozostać poza jej przeżywaniem, bo człowiek nie jest tylko istotą duchową. Jeśli można 

przyjąć tradycyjne ujmowanie perspektywy rozwoju miłości, to nigdy w duchu 

neoplatońskim a tym mniej manichejskim (czyli pogardy dla ludzkiej cielesności). 

Prawdziwe uduchowienie powinno się rozumieć jako takie zharmonizowanie wszystkich 
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wymiarów ludzkiej osobowości, aby człowiek całym sobą był zdolny odpowiedzieć Bogu  

i drugiemu człowiekowi na wezwanie miłości. Lepiej wówczas zamiast o uduchowieniu 

ludzkiej miłości traktować o zbawieniu ludzkiej zdolności kochania. Pozwala to głębiej 

spojrzeć na drugi kierunek jej rozwoju.  

Rozróżnienie na miłość skoncentrowaną na własnym „ja” (nie powinno się jej mylić  

z egoizmem) i bezinteresowną opiera się na rozróżnieniu jej przedmiotu. Miłość nastawiona 

na własne „ja” zwana pożądaniem jest taką, w której człowiek zwraca ją ku sobie samemu. 

Kochając kogoś innego czyni to z tego powodu, że przynosi to radość i szczęcie jemu 

samemu. Drugi rodzaj miłości – bezinteresowna – jest zwrócona ku drugiemu (w niej osoba 

kochająca oddaje siebie osobie kochanej). Dobro osoby kochanej jest tym, co kochający 

najbardziej pragnie i szuka a jego własne dobro schodzi na drugi plan. To rozróżnienie nie 

może być utożsamiane z pierwszym. Miłość skoncentrowana na ego nie jest tym samym, co 

zmysłowa ani altruistyczna i nie utożsamia się z duchową zaś  zmysłowa może prowadzić 

do pełnego i całkowitego oddania się z zapomnieniem o sobie a duchowa może być 

wyraźnie egoistyczna i wyrażać się w traktowaniu drugiego człowieka jako środka do 

osiągania celów. 

Każda miłość jest odpowiedzią człowieka na dobro i reakcją na poznaną wartość, 

dlatego jest ona różna w zależności od tego czy jest obecna w osobie kochanej czy nie (do 

nieprzyjaciół). Kiedy człowiek stara się kochać swego nieprzyjaciela, który obiektywnie  

i subiektywnie jest winowajcą, wówczas jest on pozbawiony wartości sam w sobie, ale 

równocześnie jest on nadal wartością, ponieważ jest stworzeniem na obraz i podobieństwo 

Boże. Ten, kto kocha takiego człowieka miłością bezinteresowną widzi w swym 

nieprzyjacielu godność dziecka Bożego i chce go wyzwolić z zagubienia oraz dać mu szansę 

odzyskania utraconych wartości (Tamże). 

Czy miłość, w której człowiek liczy na wzajemność ze strony drugiej osoby  

w małżeństwie nie ma waloru bezinteresowności. Jest ona przeciwieństwem 

skoncentrowania się na sobie. Fakt, że ktoś spodziewa się obdarowania ze strony drugiej 

osoby nie sprzeciwia się bezinteresowności. Można twierdzić o miłości skoncentrowanej na 

sobie samym, kiedy człowiek czując się pozbawiony wartości poszukuje ich wyłącznie dla 

siebie. Jest to prosta droga, aby w imię miłości (ale niedojrzałej) uprzedmiotowić drugą 

osobę. Właściwie pojęta miłość samego siebie nie przeciwstawia się bezinteresownej. Bierze 

ona udział w autentycznym rozwoju drugiej osoby tym bardziej, im przedmiot jej jest cenny 

i bogaty w wartości. Pełniejszy rozwój siebie, ubogacenie w imię miłości uzdalnia człowieka 

do pełniejszego oddania się bezinteresowności. Ceni się osobę, gdyż ona pozwala na 

pełniejszy rozwój siebie, ale jest w tym także chęć poświęcenia się jej dobru.  

Ukazanie dynamicznego charakteru relacji między płciowością a miłością wskazuje, że 

wychowanie seksualne dotyczy miłości. Nie wystarczą normy zewnętrzne, ale powinien być 

ukazany odpowiedni świat motywacji a fundamentem musi być jej wizja jako postawa  

o charakterze osobowym. Każda norma etyki seksualnej powinna być wyprowadzona  

z miłości, ale konieczne jest właściwe jej rozumienie.  
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Zafałszowania uświadamiają jak niełatwy może być proces wychowania do miłości, 

która miałaby moc budowania prawdziwej jedności małżeńskiej. Powoływanie się na miłość 

w sytuacjach życiowych, które wskazują, że faktycznie jej nie ma, paradoksalnie potwierdza, 

że miłość jest jednak tą fundamentalną wartością, za którą ludzie tęsknią i której szukają. 

Możliwość zafałszowania domaga się od człowieka odpowiedzialnego poszukiwania 

obiektywnych kryteriów i znaków rozpoznawczych prawdziwej miłości oraz odnajdywania 

dróg, na których możliwe jest dorastanie. Wychowanie nie może być sprowadzone do 

kształtowania określonego wymiaru w życiu człowieka oraz oznaczać określonej 

płaszczyzny, ale dotyczy całego człowieka. Dlatego wychowanie seksualne nie może 

ograniczać się do przedstawienia informacji z zakresu płciowości cielesnej, fizjologii  

i działania popędu seksualnego, ale powinno być zintegrowane z kształtowaniem pełnej 

osobowości człowieka (Tamże). 

Ponieważ działanie osoby jest świadome, konieczne jest pełne uświadomienie miejsca  

i roli płciowości w życiu człowieka w sposób pozytywny. Ma ono swoje etapy w rozwoju  

i dojrzewaniu dziecka i młodego człowieka. Wychowanie nie może się kończyć na 

uświadamianiu, ale jest ono istotnym warunkiem odpowiedzialnego działania. 

Wychowawcy powinni dobrze zrozumieć zło działania nie w pełni świadomego. Dynamika 

sfery popędowej staje się tym bardziej niebezpieczna i pozostawia negatywne skutki w życiu 

człowieka, im bardziej kierują one działaniem w sposób przez niego nieuświadomiony albo 

nie w pełni uświadomiony. Nie może ono się zamykać do wyjaśnień z dziedziny ludzkiej 

płciowości a tym mniej do informacji o cielesnej jej płaszczyźnie. Tylko wtedy, gdy człowiek 

jest świadomy swego powołania i istoty miłości, może podjąć w pełni odpowiedzialne 

działanie. 

Uświadomienie dotyczy nade wszystko świata wartości, rozpoznania właściwej 

hierarchii, bo tylko w ten sposób człowiek znajdzie odpowiednie miejsce dla płciowości. 

Wychowanie do miłości nie jest jedynie wprowadzeniem w świat wartości zewnętrznych. 

Człowiek musi odkryć w sobie i wyprowadzić z siebie potrzebę miłości i zdolność do niej. 

Miłość jest najwyższą potrzebą człowieka, uniwersalną wartością w jego życiu obejmującą 

wszystkie pozostałe, ale jest też najsłabszą w tym sensie, że potrzeby bliższe, bardziej 

bezpośrednie, zależne od popędów mogą przesłonić ją i przeszkodzić w jej pełnym rozwoju. 

Wychowanie do miłości jest odrzucaniem tego wszystkiego, co przeszkadza rozwojowi, 

nieustanną walką z pokusą zamknięcia się w świecie egoistycznych potrzeb i oczekiwań, 

zepchnięcia na margines spraw, co objawia się w oschłości i fałszywej racjonalizacji spraw 

życiowych. Można je wyrazić w języku personalizmu jako ukształtowanie w człowieku 

zdolności do dialogu z określoną osobą na płaszczyźnie seksualnej. Wówczas oznacza ona, 

że najpierw trzeba tak ukształtować siebie, aby być w pełni osobą rozwijając swoją 

osobowość, bo tylko wówczas możliwy jest dar z siebie a nie z tego, co się posiada. We 

wzajemnym oddaniu możliwe jest stworzenie takiej wspólnoty osób, w której nie dochodzi 

do zagubienia własnej podmiotowości.  
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Przygotowanie siebie do tego, aby być kimś dokonuje się najpierw przez wewnętrzną 

integrację i osiągnięcie równowagi duchowej. Jest to proces całożyciowy, ale człowiek 

powinien być zintegrowany, gdy dokonuje wyboru partnera życiowego. Bez integracji 

wybór będzie jednostronny, oparty jedynie na bazie atrakcyjności fizycznej czy pociągu 

seksualnym. Wbrew przekonaniom nie potrzeba zbyt wiele czasu, aby nauczyć się 

określonych zachowań seksualnych, trzeba natomiast go dużo, aby stać się osobą na tyle 

zintegrowaną i zrównoważoną, by była ona zdolna do harmonii w życiu małżeńskim oraz 

ukształtować w sobie zdolność do poznania o charakterze introspekcyjnym. Chodzi  

o poznanie prawdziwej głębi człowieka. Bez tego niemożliwa jest prawdziwa wymiana 

duchowa na etapie przygotowania do małżeństwa i podczas dokonywania wyboru partnera 

życiowego. Wiele małżeństw zawieranych jest bez tego poznania, stąd częste zaskoczenie 

prawdziwym obliczem duchowym partnera w ramach wspólnego życia (Semen, 2008). 

Potrzeba postawy otwartej, bez której niemożliwe jest w małżeństwie pełne otwarcie 

osoby na osobę. Najgłębiej wyraża się ona przez ofiarę. Tylko człowiek zdolny do daru  

z siebie będzie jednocześnie gotowy do oddania się w miłości na płaszczyźnie seksualnej.  

W przygotowaniu siebie ważne jest ukształtowanie zdolności do przyjęcia daru od drugiej 

osoby. Jest ogromna różnica między postawą brania (zabierania), w której przejawia się 

przekonanie, że coś się komuś należy od otrzymywania (przyjęcia). W miłości małżeńskiej 

nie wystarczy umieć dawać, ale trzeba też potrafić przyjmować oraz wymagać i wzajemnie 

się szanować.  

Człowiek tworzy i rozwija siebie nie dla siebie, ale po to, aby dawać siebie innym. Całe 

życie chrześcijańskie jest rozpięte między być a dawać siebie. Trzeba nieustannie wzrastać, 

aby coraz bardziej dawać siebie. Dar z siebie jest wyrazem miłości i nie jest on w pełni 

możliwy na płaszczyźnie wyłącznie erotycznej, tzn. takiej, która sprowadza się do pociągu 

fizycznego. To, co naprawdę kocha się w miłości erotycznej, to nie druga osoba, ale 

przyjemność, którą drugi człowiek daje. Gdyby w małżeństwie ograniczyć się do tego typu 

miłości, byłoby to świadectwem skrajnej niedojrzałości. Aby dar z siebie był możliwy 

potrzeba miłości, która ma charakter przyjaźni a jeszcze bardziej bezinteresownej, której 

źródłem jest Bóg. Chodzi o miłość, która obejmuje całego człowieka. Odnosi się to do tego, 

który miłuje i jest miłowany. 

Wzajemne oddanie się sobie powinno prowadzić do pełnej jedności oraz budować 

prawdziwą wspólnotę osób. Jest to możliwa tylko na drodze pełnej miłości, która prowadzi 

do takiego oddania, że człowiek nie żyje dla siebie, ale dla osoby, którą kocha. Jest zdolny do 

poświęcenia, cierpienia a nawet umierania dla kochanej osoby. Chodzi nie o krótkotrwały 

kaprys, ale życiowe nastawienie, w którym wszystko jest ukierunkowane na najpełniejszą 

jedność. To wskazuje, jak niełatwy jest proces wychowania do dojrzałej miłości, która ma 

moc budowania prawdziwej jedności małżeńskiej. 

Dla chrześcijanina wychowanie do miłości przybiera rys chrystocentryczny.  

W Chrystusie każdy człowiek wierzący rozpoznaje doskonały obraz miłości Boga  

i człowieka i jednocześnie otrzymuje od Niego moc, aby mógł miłować tak, jak On to czyni. 
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Człowiek który wierzy, że jego zdolność miłości jest darem Boga wie, że otwarcie się na 

drugą osobę bez Chrystusa jest zafałszowaniem chrześcijańskiego sensu miłości i płciowości. 

Dlatego prawdę o tym, że dynamizm życia ludzkiego jest wyznaczony przez miłość, 

człowiek odczytuje w podwójnej perspektywie: naturalnej i nadprzyrodzonej, ma wpisany  

w swoją naturę rozwój we wszystkich wymiarach swej osobowości a dojrzewanie w miłości, 

jeśli jest ona godna tego miana nie ogranicza się jedynie do jednego czy kilku wymiarów, 

lecz jest wyznacznikiem integralnego wzrastania człowieka. Odsłania ją wizja jako 

nadprzyrodzony dar udziału w Miłości Boga i ma charakter holistyczny oraz uniwersalny. 

Jezus obdarowując miłością wzywa jednocześnie, aby Jego wyznawcy przyjęli wszystkich 

ludzi – nawet nieprzyjaciół – jako swoich bliźnich. Miłość zachowując swój uniwersalny 

charakter nie przestaje dotyczyć konkretnego człowieka jako osoby i jest odkrywaniem 

obrazu Boga w każdym człowieku mając wymiar personalistyczny (Tamże). 

W poszukiwaniu dojrzałej miłości ludzie nie mogą nie odwoływać się do 

nadprzyrodzonego obdarowania. W ten sposób uświadamiają sobie, że wychowanie  

i dojrzewanie ma także aspekt pasywny i jest poddaniem się Bogu obecnym w nich oraz 

przyzwolenia, aby Chrystus od wewnątrz formował ich na świadków Jego miłości. Stąd też 

także wtedy, gdy szukają oni naturalnych dróg dojrzewania nie lekceważąc w żadnej mierze 

ludzkiego wysiłku na drogach, powinni ten proces rozpoznać mocą wiary i nadziei, zaufania 

i wzajemnej współpracy. 

 

4. Etyczny wymiar płciowości ludzkiej 

 

Personalistyczna wizja płciowości nie byłaby pełna, gdyby nie został uwzględniony 

jej wymiar etyczny. Osoba ludzka jest ze swej natury istotą moralną obdarowaną sumieniem 

i zdolną do rozpoznawania zasadniczego celu swego życia oraz rozróżniania dobra i zła. 

Skoro płciowość wpisuje się w integralną koncepcję człowieka, to nie może być wyłączona  

z moralnego wymiaru ludzkiej odpowiedzialności. 

Rzeczywistość płci przez swoje najgłębsze zakotwiczenie w osobie ludzkiej 

uczestniczy integralnie w życiowym powołaniu chrześcijańskim. Człowiek został powołany 

przez Boga jako mężczyzna i kobieta. Dotyczy to życia i przekazywania go.  

W duchu personalizmu chrześcijańskiego powołanie człowieka wyrasta z daru 

stworzenia na obraz i podobieństwo Boga, który jest Miłością oraz zbawienia, które jest 

szczególnym wszczepieniem w Chrystusa i udziałem w Jego miłości. Ta prawda o człowieku 

zawiera w sobie wymiar etyczny, bo dar powoduje zobowiązanie. Wołanie „człowieku, stań 

się, kim jesteś” stanowi klucz dla antropologii a ta z kolei podstawę etyki. Nie zadowala się 

ona jedynie opisem kim człowiek jest, ale ukazuje kim powinien być. Taki jest najgłębszy 

sens istoty ludzkiej płciowości w jej męskości i kobiecości. 

Wezwanie Boże wyrasta z daru, dlatego człowiek odczytuje swoje życiowe powołanie 

przez rozpoznanie darów, jakie otrzymał od Boga. W perspektywie stworzenia człowieka 

jako mężczyzny i kobiety płciowość ludzka jawi się jako dar. Głęboko pozytywna wizja 
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płciowości w duchu personalizmu zostaje potwierdzona w kontekście religijnej wizji.  

W chrześcijańskim wymiarze znajduje ona swoje dopełnienie przez odniesienie do 

nadprzyrodzoności obdarowania i życia. 

Tym bardziej trudno zrozumieć dlaczego pozytywna i wzniosła koncepcja płciowości 

odniesiona do głębi powołania nie znajduje akceptacji u wielu ludzi. Niekiedy może to być  

po części wina rodziców i wychowawców, którzy nie zawsze potrafią wpisać swoją refleksję 

o ludzkiej płciowości w perspektywę ogólnożyciowego powołania. Najważniejszym 

problemem pozostaje błędna koncepcja ludzkiej wolności w odniesieniu do życia 

seksualnego (Fijałkowski, 2007). 

Ukazywanie etycznego wymiaru ludzkiej płciowości w punkcie wyjścia powinno 

podkreślać wolność człowieka w stosunku do swego popędu. Tam, gdzie ludzie odrzucają 

normy moralne w dziedzinie płciowości jako rzekomo krępujące ich wolność, paradoksalnie 

potwierdzają swoje podporządkowanie jedynie sile popędu seksualnego stając się jego 

niewolnikami. 

Uznanie fundamentalnej wolności człowieka w stosunku do cielesnego i uczuciowego 

wymiaru płciowości nie jest równoznaczne z odrzuceniem wszelkich uwarunkowań, jakie 

niesie ze sobą płciowe zróżnicowanie biopsychicznej struktury człowieka. Płeć stanowi jeden 

z istotnych czynników warunkujących konkretnie zachowanie się i role społeczne.  

Problem ludzkiej wolności w dziedzinie płciowości wiąże się z właściwym 

ustawieniem tego, co świadome, podświadome i nadświadome we wszelkim działaniu 

człowieka. Determinizmowi nie można przypisywać roli uniwersalnej siły kierowniczej  

w sferze działań rozumnych, tzn. świadomych. Dlatego samo działanie popędu w czło-

wieku, choć może być ślepe i nie do końca uświadomione, jeśli ma stać się czynem osoby, 

powinno być świadome (miejsce na podejmowanie wolnej decyzji). Istotne dla koncepcji 

płciowości jest ukazanie jej duchowego, personalistycznego wymiaru (Wróblewski, 2013). 

Dlatego moralność chrześcijańska uznaje, że człowiek jako osoba czyli ktoś działający 

mocą swej rozumnej natury nie podlega w swoich zachowaniach seksualnych stałemu  

i powszechnemu determinizmowi w taki sposób, aby nie mógł podjąć wolnego i odpowie-

dzialnego działania w miarę swego powołania jako mężczyzna lub kobieta. Popęd seksualny 

wyposaża człowieka w odpowiedni zasób energii witalnych, które rozwijają się w określonej 

mierze na zasadzie niezależnych uwarunkowań typu psychofizjologicznego i tworzą w nim 

zdolność do przeżywania określonych stanów dążeniowych. Z chwilą, kiedy przekroczą one 

próg świadomości, wchodzą pod kontrolę rozumnych władz człowieka i stają się 

przedmiotem wolnego wyboru. 

Według Karola Wojtyły kiedy piszemy o popędzie seksualnym w człowieku, wówczas 

nie mamy na myśli wewnętrznego źródła określonych działań z góry narzuconych, ale 

orientację tzn. skierowanie całego bytu ludzkiego związane z jego naturą. Popęd w tym 

ujęciu to naturalny, wrodzony każdemu człowiekowi kierunek jego dążności, wedle którego 

cały jego byt rozwija się od wewnątrz i doskonali zaś nie jest on w człowieku źródłem 

gotowych i wewnętrznie wykończonych działań, ale właściwością bytu ludzkiego, która 
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odbija się w czynach i znajduje w nich swój wyraz. Jest ona w człowieku czymś naturalnym  

i gotowym. Następstwem jest to, ż człowiek działa w określony sposób oraz, że coś się z nim 

dzieje bez żadnej z jego strony inicjatywy a wewnętrzne dzianie się stwarza podłoże dla 

określonych działań refleksyjnych, w których człowiek sam siebie determinuje, stanowi  

o swoich czynach i bierze za nie odpowiedzialność. W tym miejscu wolność ludzka spotyka 

się z popędem. 

Człowiek jest wezwany do odkrywania pierwotnego znaczenia obdarowania, które 

wiąże się ze stworzeniem go jako mężczyzny i kobiety. W kontekście pierwotnej niewinności 

człowiek może odkryć sens ciała i własnej płciowości, który wyraźnie jest uwarunkowany 

etycznie tzn., że jest on mu zadany. Zrozumienie podstawowych znaczeń, które zostały 

zawarte w tajemnicy stworzenia tak, jak oblubieńczego sensu ciała, jest ważne i nieodzowne 

dla tego, kim człowiek stale jest i być powinien w jaki sposób musi kształtować swoje 

działanie. Jest to istotne dla przyszłości ludzkiego etosu. 

Jan Paweł II wielokrotnie powraca do problemu wolności w ścisłym odniesieniu do 

popędu seksualnego oraz pełnego odczytania personalistycznej wizji płciowości. Człowiek 

świadomy prokreacyjnych możliwości swego ciała i płci jest wolny od przymusu. Pojęcie 

popędu swym brzmieniem informuje o wewnętrznym przymusie analogicznie do instynktu, 

który podtrzymuje płodność i prokreację w całym świecie istot żyjących (animalia). Jednakże 

analogia ze światem zwierząt nie może być pełna, bo dotycząca natury zostaje podniesiona 

do poziomu obrazu Bożego, osoby i komunii osób. Oznacza to ukazanie człowieka w pełni 

wolności od przymusu ciała i płci. Stworzeni z miłości czyli obdarowani w swym istnieniu 

męskością i kobiecością są wolni przez dar, który leży u podstaw oblubieńczego znaczenia 

ciała (Semen, 2008). 

Z perspektywy wiary chrześcijańskiej wolność jest darem Boga i jednym z istotnych 

znamion obrazu i podobieństwa Bożego w człowieku. Oznacza to fundamentalne ukierun-

kowanie życia ludzkiego, urzeczywistnianie się na płaszczyźnie płciowości w stronę Boga  

i w Nim znajduje swoje ostateczne spełnienie. Perspektywa stworzenia i pierwotna niewin-

ność człowieka w spojrzeniu na własną i cudzą seksualność ujawnia podstawowy dla etyki 

etos daru. Wewnętrzna niewinność i czystość serca uniemożliwia zepchnięcie drugiego 

człowieka na pozycję tylko przedmiotu. Wolność ludzka na płaszczyźnie popędu oznacza, 

że człowiek może i powinien tak podejmować działania o charakterze seksualnym, aby nie 

traktować drugiej osoby i siebie jako przedmiot. 

Prawda o wolności człowieka w odniesieniu do popędu seksualnego ma 

fundamentalne znaczenie w odczytaniu etycznego wymiaru ludzkiej płciowości. Konieczne 

jest jednak także uwzględnienie prawdy o ludzkiej grzeszności. W perspektywie prawdy  

o wewnętrznym rozdarciu jako skutku grzechu pierworodnego odkrycie etosu daru  

i realizacja ludzkiej wolności na płaszczyźnie płciowości staje się zadaniem wymagającym 

wysiłku. Mężczyzna i kobieta po grzechu pierworodnym utracili łaskę pierwotnej 

niewinności. Odkrycie oblubieńczego sensu ciała przestało być dla nich prostą oczywistością 

objawienia i łaski. A jednak pozostaje ono nadal zadane człowiekowi przez etos daru 
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zapisany w głębi ludzkiego serca, jako dążenie do  pierwotnej niewinności. Z niego 

kształtować się będzie ludzka miłość w swojej wewnętrznej prawdzie i w podmiotowym 

autentyzmie (Zwoliński, 2006). 

Obecność grzechu zaciemnia pierwotną niewinność, utrudnia człowiekowi 

zrozumienie tego orędzia a odczytanie go staje się odtąd zadaniem etycznym, przedmiotem 

trudnego wysiłku powierzonego człowiekowi. W perspektywie grzechu, który odnosi się do 

całości życia ludzkiego a nie tylko do rzeczywistości płci, przychodzi człowiekowi 

wierzącemu zrozumieć, że pozytywna wizja płciowości różni się od mozolnego odkrywania 

jej sensu w codziennym życiu. Grzech zawsze utrudnia człowiekowi rozpoznanie pełnej 

prawdy o sobie oraz o innych ludziach i dlatego człowiek może zagubić swoją prawdziwą 

wolność. 

Przez grzech nieposłuszeństwa człowiek oddalił się od Boga, dlatego relacja między 

człowiekiem a Bogiem zmieniła swój charakter (w opisie z Księgi Rodzaju znakiem tego jest 

fakt ukrycia się człowieka przed Bogiem). Człowiek tym samym zatraca własną tożsamość, 

co rzutuje na wzajemne relacje mężczyzny i kobiety (poznali, że są nadzy …). Słabość 

człowieka wynikająca z grzechu sprawia, że znajduje się on odtąd w stałym 

niebezpieczeństwie niewłaściwego użycia swych sił i możliwości. Dotyczy to sfery poz-

nawczej i wolitywnej oraz jego popędów a także płciowości. Nie oznacza to załamania się 

ludzkiej natury, gdyż inaczej nie miałyby sensu żadne normy moralne, które zawiera Stary 

Testament (Bóg objawił je przed dokonaniem ostatecznego zbawienia w Jezusie Chrystusie). 

Naruszenie porządku stworzenia wprowadza nieporządek w sferę płciowości i oznacza  

pęknięcie (rozdarcie) w człowieku a nie całkowitą destrukcję naturalnych możliwości 

(Nagórny, 2005). 

W perspektywie rozdarcia człowiek potrzebuje ogólnej wizji własnej płciowości, 

określonych wskazań moralnych, aby mógł odnaleźć sens, który został mu dany wraz  

z darem pierwotnej niewinności. Człowiek potrzebuje porządku moralnego w tej dziedzinie 

i powinien odbierać go nie jako system ograniczeń, ale szansę odkrycia swego życiowego 

powołania na płaszczyźnie płciowości. Porządek moralny ujawnia zamysł Boży i nie może 

być czymś, co utrudnia życie człowiekowi i nie odpowiada osobie, przeciwnie, 

odpowiadając najgłębszym potrzebom człowieka stworzonego przez Boga, służy jego 

pełnemu człowieczeństwu z subtelną i wiążącą miłością, z jaką Bóg pobudza, podtrzymuje  

i prowadzi do właściwego szczęścia każde stworzenie. 

Jakie jest miejsce i rola zasad moralnych w dziedzinie płciowości? Przede wszystkim 

nie mogą być one oderwane od fundamentu, z jakiego wynikają, tzn. głoszone bez 

odniesienia ich do integralnej wizji człowieka i całego życia ludzkiego, świata wartości, które 

sprawiają, że człowiek kształtuje siebie jako osobę. W centrum trzeba postawić miłość jako 

fundament realizacji ludzkiej płciowości. W nauczaniu Jana Pawła II pozytywne uchwycenie 

wartości, jakie należy odkryć i docenić, występuje przed rozważeniem zasad moralnych, 

których nie można pogwałcić (FC 34). 



PŁCIOWOŚĆ, SEKSUALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

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

 
Strona 53 

Trud moralny nad odkryciem pełnego sensu własnej płciowości oraz jej integracja  

w całości życia, które jawi się jako realizacja powołania człowieka wiąże się z wezwaniem do 

otwarcia na miłość, która przyjmuje postać nieustannego procesu. Według Jana Pawła II 

potrzebne jest ciągłe otwarcie, które wymaga wewnętrznego oderwania się od wszelkiego 

zła i przylgnięcia do dobra w jego pełni a które w praktyce dokonuje się etapami 

prowadzącymi coraz dalej. Rozwija się w ten sposób proces dynamiczny przebiegający 

powoli przez stopniowe włączanie darów Bożych i wymagań Jego ostatecznej i naj-

doskonalszej miłości w całe życie osobiste i społeczne człowieka. Dlatego konieczny jest 

pedagogiczny proces wzrostu. 

W tym kontekście etyczny wymiar płciowości łączy się nierozdzielnie z religijnym 

życiem człowieka, nadprzyrodzonym charakterem jego powołania. Nade wszystko człowiek 

powinien uświadomić sobie znaczenie tej fundamentalnej relacji człowieka do Boga i Boga 

do człowieka, którą Pismo Święte określa mianem Przymierza. W świetle wzajemnej więzi 

człowiek zdolny jest odkryć pełnię swego powołania. Międzyosobowa relacja między 

Bogiem a człowiekiem nie może być niczym innym zastąpiona, chociaż w praktyce życia 

bywa niekiedy przesłonięta innym wymiarem życia ludzkiego, w tym także relacjami typu 

seksualnego. Prowadzi to do ubóstwienia seksu, postawienia go na pierwszym miejscu  

w życiu. Jednakże nadprzyrodzony wymiar ludzkiej egzystencji nie może być niczym 

zastąpiony bez szkody dla pełnego rozwoju osoby. 

Ostatecznie człowiek powinien odczytać swoją płciowość w perspektywie prawdy, 

odrodzenia i zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Wcielenie Syna Bożego stało 

się początkiem nowego stworzenia (2 Kor 5, 17). Wyzwolenie człowieka z niewoli grzechu 

(Ga 4, 1 – 7) jest jednocześnie wezwaniem do wolności pojętej jako droga miłości (Ga 5, 13n). 

Człowiek został wezwany do życia z Bogiem i nie może wyłączyć jakiegokolwiek wymiaru  

z tego powołania, lecz powinien we wszystkich powierzyć je Bogu (Meissner, 1999). 

Człowiek jest wezwany w Jezusie Chrystusie do tego, aby włączył swoją płciowość  

w służbę życia i miłości. Cały człowiek został wezwany do doskonalenia siebie mocą 

nadprzyrodzonego daru miłości agape, która wyrywa go z zamkniętego kręgu egoizmu, 

a otwiera na bezinteresowność dawania i przyjmowania. 

Objawia się podstawowa konieczność wychowania moralnego, które kieruje do 

miłości. Ta zasadnicza perspektywa nie zwalnia z ukazywania konkretnych norm moralnych 

w tej dziedzinie. Ze względu na powiązania zachodzące między wymiarem płciowym osoby 

a jej wartościami etycznymi, wychowanie ma doprowadzić do znajomości zasad moralnych  

i uznania ich za konieczną i cenną gwarancję odpowiedzialnego wzrostu osobowego  

w dziedzinie seksualności ludzkiej (Nagórny, 2005). 

Najważniejsze pozostaje uświadomienie sobie przez wszystkich odpowiedzialnych za 

tego typu wychowanie, że na płaszczyźnie ludzkiej płciowości oznacza dążenie do czystości, 

bo jest to osiągnięta integracja w osobie a w konsekwencji wewnętrzna jedność człowieka  

w jego bycie cielesnym, psychicznym i duchowym. Płciowość, w której wyraża się 

przynależność człowieka do świata cielesnego (biologicznego) staje się osobowa i praw-
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dziwie ludzka, gdy zostaje włączona w relację osoby do osoby, we wzajemny dar mężczyzny 

i kobiety, który jest całkowity i nieograniczony w czasie (wieczny). Cnota czystości obejmuje 

zatem integralność osoby (dawanie i przyjmowanie). 

Aktualnie potrzebna jest pozytywna wizja czystości. Wezwanie to jest nawiązaniem do 

pierwotnej niewinności człowieka, która umożliwiała wzajemną wymianę daru ciała  

w duchu miłości. Według Jana Pawła II istota jej polega na wzajemnym odbieraniu 

człowieka, które odpowiada istocie daru, wyraża przeto sens wzajemnego obdarowania, w 

którym konstytuuje się komunia osób. Przeciwieństwem tego czyli przyjęciem drugiego 

człowieka jako daru, byłoby odebranie mu go a tym samym przesunięcie (zepchnięcie) na 

pozycję przedmiotu. 

Niewinność stoi na straży wymiany darów, aby została zachowana podmiotowość 

tych, którzy dają siebie i przyjmują dar od drugiego. Takie rozumienie niewinności, które 

stoi u podstawy chrześcijańskiej koncepcji czystości wskazuje, że należy ją widzieć  

w kontekście ochrony podmiotowości człowieka na płaszczyźnie życia seksualnego. Jest ona 

owocem daru Bożego i ludzkiej współpracy z Nim. Oparte na Łasce Bożej wychowanie do 

czystości polega na panowaniu nad sobą, zdolności ukierunkowania popędu płciowego na 

służbę miłości i włączenia go w rozwój osobowy. W tym aspekcie dąży ona do pełnego 

zharmonizowania różnorodnych współczynników osobowości, pokonywania słabości 

natury ludzkiej naznaczonej przez grzech, aby każdy mógł odpowiedzieć na wezwanie Boże 

względem siebie. 

Według Jana Pawła II chrześcijańska wizja czystość nie oznacza odrzucenia czy 

pogardy dla płciowości ludzkiej, ale energię duchową, która potrafi bronić miłości przed 

niebezpieczeństwami ze strony egoizmu i agresywności oraz kierować ją ku pełnemu 

urzeczywistnieniu (Semen, 2008). 

Ponieważ czystość jest postawą moralną pozwalającą na korzystanie z własnej 

seksualności w duchu miłości i odpowiedzialność, to w jej rozumieniu odbija się koncepcja 

płciowości. Jeśli pojmuje się płciowość po manichejsku czyli jako coś złego, bo związanego z 

pogardzaną cielesnością, to czystość traktuje się wówczas jedynie jako całkowitą 

wstrzemięźliwość seksualną pojętą jako panowanie ducha nad poruszeniami ciała. Mimo 

wpływów manichejskich w chrześcijaństwie, taka koncepcja czystości nie jest zgodna  

z chrześcijańską wizją płciowości. Jeśli natomiast wychodziłoby się z freudowskiego pojęcia 

płciowości, czystość byłaby jedynie postawą wynikającą z wpływów środowiska 

zakazującego spontanicznych dążeń tkwiących w człowieku. W takim rozumieniu byłaby 

ona źródłem frustracji i neuroz łamiących ludzką równowagę psychiczną. W tej koncepcji 

należy upatrywać podstaw do ukazywania różnorodnych obiekcji przeciwko 

chrześcijańskiemu wezwaniu do czystości (tamże). 

Jeśli natomiast wychodzi się z personalistycznego ujęcia płciowości, co jest 

równoznaczne z całkowitym odrzuceniem powyższych skrajnych koncepcji, to wówczas 

czystość jawi się jako postawa moralna, która uzdalnia człowieka do prawdziwego i pełnego 

oddania siebie drugiemu i objawienia swej miłości na płaszczyźnie cielesnej a jednocześnie 
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wyklucza wszelkie postępowanie, które naruszałoby postawę wzajemności daru. Czystość 

kieruje całą seksualną płaszczyzną odniesień ludzkich a nie oznacza jedynie 

powstrzymywania się od działań seksualnych i jest postawą moralną o charakterze 

pozytywnym w tym sensie, że ukazuje jak postępować a nie tylko zakazuje określonego 

działania. Duszą czystości jest miłość i tylko dzięki niej nabiera ona pełnego sensu. Czystość 

jest miłością na płaszczyźnie intencjonalnej (chodzi o nastawienie, z jakim człowiek angażuje 

swój popęd seksualny w konkretnym działaniu). 

Tak pojęta czystość nie może być całkowicie utożsamiana z postawą 

wstrzemięźliwości. W czystości bowiem nie chodzi nade wszystko o abstynencję seksualną,  

ale o właściwe oddanie siebie w miłości. Wstrzemięźliwość, której czystość się domaga w 

określonych okolicznościach lub stanach życia nie jest jej istotą, ale konsekwencją 

właściwego rozumienia miłości w ramach swego życiowego powołania. 

Powołanie człowieka, aby rozwinął siebie jako osobę jest wezwaniem, aby nauczył się 

prawdziwie kochać. To zadanie jest możliwe do spełnienia przez postawę czystości tzn. 

odczytywanie swej rzeczywistości seksualnej w duchu odpowiedzialności. Jest to najpierw 

droga samowychowania jako procesu stałego dojrzewania. Chodzi o rozwój harmonijny na 

wszystkich płaszczyznach i zdolność do opanowania popędu i panowania nad sobą. 

Potrzeba także wielu ofiar i wyrzeczeń, których domaga się miłość i to jest ten aspekt, na 

którym koncentrują się jej krytycy. Zapomina się przy tym, że ofiary i wyrzeczenia mają 

tylko wówczas sens, kiedy przyczyniają się do wzrostu prawdziwej miłości albo bronią ją 

przed konkretnymi zafałszowaniami (zboczenia, homoseksualizm i gender) (Meissner, 1999). 

Nie powinno się ograniczać pojęcia czystości tylko do tego aspektu wyrzeczeń, gdyż 

wówczas ma się do czynienia z postawą niedojrzałą. Wyrzeczenia i ofiary nie niszczą 

człowieka, ale przyczyniają się do jego twórczego rozwoju w takiej mierze, w jakiej zostaną 

zrozumiane i zaakceptowane w odniesieniu do wartości, których są sprawdzianem i ich 

bronią. Jest to ważne dla tych, którzy starając się o zachowanie czystości uznali siebie za 

przegranych albo nieustannie boją się o jej zagubienie. Wyrzeczenie, które powoduje 

niepokój i lęk oraz asceza niezintegrowana z rozwojem osobowości kryją w sobie uległość  

i poddanie się, ale nie odsłaniają piękna czystej miłości. Prawdziwe opowiedzenie się po 

stronie określonych wartości i wypełnianie nich może wiele człowieka kosztować, ale nie 

powoduje lęku ani przygnębienia. Trzeba odkryć nadprzyrodzony wymiar wyrzeczenia, bo 

jest to udział w Paschalnym Misterium Chrystusa. Każda prawdziwa miłość ludzka jest 

udziałem w Miłości Boga i powinna być czysta i święta. 

Świętość miłości powinna być rozciągnięta na ludzką płciowość. W nią także jest 

wpisane powołanie człowieka. Tak, jak dar Boży, ludzka płciowość nie może być 

urzeczywistniana poza Bogiem albo przeciw Niemu. Paradoksalnie znajduje to 

potwierdzenie w tym, co dla wielu ludzi jawi się jako odrzucenie lub pogarda dla ludzkiej 

płciowości, wyrzeczenie się jej urzeczywistnienia na płaszczyźnie cielesnej i uczuciowej dla 

Królestwa Bożego. Człowiek nie może się wyrzekać dla Boga czegoś, co samo w sobie 

byłoby złe, bo to nie miałoby charakteru prawdziwej ofiary (Nagórny, 2005). 
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Istnienie osób, które ze względu na szczególny rodzaj swego powołania żyją  

w celibacie lub zachowują ślub czystości ma ukazać, że czystość jest w ogóle możliwa oraz 

pokazać jej ostateczne odniesienie do miłości. W dziewictwie i celibacie czystość zachowuje 

swoje pierwotne znaczenie ludzkiej płciowości, przeżywanej jako autentyczny przejaw  

i nieoceniona służba na rzecz miłości w duchu jedności i wzajemnego oddania się osób. 

Takie jest pełne znaczenie dziewictwa, które rezygnując z małżeństwa urzeczywistnia sens 

oblubieńczy ciała przez zjednoczenie i oddanie siebie Jezusowi Chrystusowi i wszystkim 

ludziom, poprzedzające i zapowiadające doskonałą oraz ostateczną komunię i służbę  

w pozaziemskim wymiarze (PDV 29) 

 

Zakończenie 

 

Programy tzw. wychowania seksualnego powinny dotyczyć mężczyzny i kobiety, 

uprawniając młodych ludzi do podjęcia w przyszłości tego, co prawo kanoniczne określa 

mianem istotnych obowiązków małżeńskich. Do zawarcia owocnego małżeństwa i odpo-

wiedzialnego realizowania wszystkich zobowiązań konieczna jest znajomość istotnych 

obowiązków, ich akceptacja, zdolność do podjęcia i wola właściwego wypełniania. Od tego 

zależy to, co w potocznym języku nazywa się szczęściem małżeńskim. 

Każdy program wychowania seksualnego powinien uwzględniać tematykę opisaną  

w niniejszym opracowaniu. W przeciwnym wypadku będzie on okaleczał dzieci i młodzież 

utrudniając im lub uniemożliwiając późniejszemu dorosłemu człowiekowi prowadzenie 

normalnego, pogodnego życia w rodzinie i społeczeństwie. Dowodem wypaczenia ludzkiej 

płciowości jest gender jako niebezpieczna, patologiczna i zwichrowana ideologia 

zaprzeczająca w każdym aspekcie zasadom prawa naturalnego oraz odwiecznym 

prawidłowościom funkcjonowania człowieka w społeczeństwie i świecie, działająca pod 

szyldem fałszywej wolności a w rzeczywistości ukrywająca prawdziwe swoje oblicze za 

zasłoną amoralności i anormalności oraz próbująca przekierować hierarchię wartości  

z charakteru podmiotowego na przedmiotowy. Celem takiego bezwstydnego postępowania 

jest perfidne zniewolenie i zmanipulowanie ludzi oraz uczynienie z nich bezdusznych 

robotów, którymi można łatwo i bez większych oporów rządzić nastawiając na konsum-

pcjonizm, bezmyślność i bezkrytyczność a odsuwając od rozwoju duchowego. Owo 

bezeceństwo prowadzi do wzrostu analfabetyzmu, wyrafinowania, obojętności, zazdrości, 

depersonalizacji osoby i uniemożliwienia człowiekowi myślenia. Tej obrzydliwej 

antyludzkiej koncepcji wtóruje globalizacja zasłaniająca wnętrze człowieka, w którym 

mieszkają Prawda, Miłość i Mądrość zaś uwypuklana jest sfera zewnętrznej 

powierzchowności, która afiszuje się nie wprost ułudą pchającą człowieka do zguby przez 

złe podszepty nakierowujące na drogę przestępczości, barbarzyńskiej przemocy, głupoty, 

uniformizacji, indoktrynacji posługując się psychologicznymi metodami podprogowymi, 

niewidzialną totalitarną dyktaturą spychającą ze Światła do mroków ciemności i poddań-

stwa dla korzyści urojonych i dalekich od właściwego pojmowania niezmiennych i jedynie 
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słusznych zasad wzajemnej współpracy w celu nieustannego rozwoju ludzkości i szerzenia 

Dobra Powszechnego. 

 

Bibliografia: 

Fijałkowski P. (2007), Seksualność, psyche, kultura, Warszawa: Enetia, WPiK. 

Jan Paweł II, Encykliki: 

Dominum et vivificantem - Pana i Ożywiciela; o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata - 

18 V 1986 r. 

Redemptor Hominis - Odkupiciel człowieka - 4 III 1979 r., 

Veritatis Splendor - Blask prawdy; o niektórych podstawowych zagadnieniach nauczania 

moralnego Kościoła - 6 VIII 1993 r., 

Jan Paweł II, Adhortacje: 

Familiaris Consortio - O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym - 

22 XI 1981 r.,  

Pastores Dabo Vobis - O formacji kapłanów we współczesnym świecie) - 25 III 1992 r., 

Katechizm Kościoła Katolickiego (1998),  Poznań – Warszawa: Pallotinum. 

Konstytucja duszpasterska o Kościele, Sobór Watykański II. 

Maissner K. (1999), Płciowość człowieka w kontekście wychowania osoby ludzkiej, Fundacja Głos 

dla Życia, Poznań. 

Nagórny J. (2005), Płciowość ludzka w kontekście miłości, Lublin; KUL. 

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia) (1995), Poznań – Warszawa: 

Pallotinum. 

Semen Y. (2008), Seksualność według Jana Pawła II, WŚW, Poznań. 

Wróblewski G. (2013), Gender, Szczecin – Brzeszcze: Format. 

 



PŁCIOWOŚĆ, SEKSUALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

ISSN 2082-7067  4(20)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

 

Dr Irena Grochowska  

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie 

 

 

Antropologiczny fakt ludzkiej płciowości  i seksualności  

 

 

Wprowadzenie 

 

Dzisiejsze czasy obfitują w debaty na temat człowieka i jego relacji. Wobec coraz 

większego zagubienia i poczucia samotności człowieka podkreśla się też coraz częściej, że 

trwanie miłości i jej dynamizm jest ludzkim przeznaczenie. Miłość w najpełniejszej  

i najdoskonalszej postaci urzeczywistnia się między kobietą i mężczyzną, dlatego stanowi 

prawzór wszelkiej miłości wyłączjąc Boską. Rodzi się zatem pytanie o to, czy osobowa 

miłość związana jest z płciowością i seksualnością. 

Tematem niniejszej pracy jest analiza ludzkiej miłości uwzględniająca jej istotę  

i naturę,  konstytutywne elementy i antropologiczne fakty, na które składają się płciowość, 

seksualność i miłość, które realizują się w  osobowych bytach ludzkich.  

 Dzisiejsza kultura XXI wieku zmieniała i wciąż zmienia wizję miłości, małżeństwa, 

podejście do płciowości, seksualności i płodności. Zmienność i różnorodność podejść, teorii  

i koncepcji dotyczących samej osoby, jej relacji, w tym małżeńskiej, jako najdoskonalszego 

wzoru ziemskiej miłości, może być wynikiem kształtowania się modelu małżeństwa 

partnerskiego u schyłku XIX wieku. W Polsce na lata 20-te i 30-te przypada zwiększone 

zainteresowanie udziałem kobiet w życiu publicznym, zaczęły pojawiać się nowe idee, 

nastąpił wzrost aktywności politycznej i społecznej kobiet. W Europie Zachodniej procesy 

związane ze zmianą polityki wobec kobiet miały miejsce jeszcze wcześniej niż w Polsce. 

Różne tezy głoszone na temat miłości i małżeństwa domagają się ponownej, pogłębionej 

analizy i nowego rozumienia cywilizacji miłości w obronie przed powierzchownością i 

zniekształcaniem fundamentalnych pojęć oraz przed utratą prawdy o niej samej. 

Utraconych prawd i przekonań często nie udaje się przywrócić, a szczególnie 

powrócić do nich w niezmienionej formie. Dzisiejsza kultura, która pozwala jednostce 

kreować swój styl życia i relacji, w tym relacji  miłości, pomijając dotychczasowe wzorce 

odchodzi daleko od przyjętej przez społeczeństwo małżeńskiej wspólnoty opartej na 

fundamentalnych chrześcijańskich wartościach. Piękno i wartość więzi i związku w 

autentycznej miłości nie jest ani promowana ani nawet rozumiana przez współczesne 

europejskie społeczeństwa, szczególnie młodsze jej pokolenia. Dzisiejsze czasy domagają się 

racjonalizmu. Ambicją współczesnego człowieka jest rozważanie wszystkich kwestii na 

płaszczyźnie naukowej.  
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Koncepcja Hildebranda znanego niemieckiego filozofa przełomu XIX i XX wieku 

spełnia te  oczekiwania i w czysto filozoficzny, naukowy sposób, wyjaśnia głębię i sens 

miłości w ogóle, szczegółowo uwzględniając miłość małżeńską, jako prawzór wszystkich 

innych kategorii miłości. 

W artykule poddano dyskusji płciowość i seksualność jako sfery uwypuklane przez 

współczesną kulturę. Kultura ta oddziela miłość i płodności i nadaje szczególne znaczenie 

popędowi seksualnemu i erotycznej pożądliwości przez ogniskowanie zainteresowań wokół 

sprawiającego przyjemność erotyzmu w oderwaniu od wieloaspektowości sfery seksualnej 

(Hilgers, 2004, s. 26-32).   

Problemy te dotyczą także współczesnej edukacji seksualnej, która często postuluje  

skupianie  się na anatomii i fizjologii kobiety i mężczyzny oraz na detalach związanych ze 

stosunkiem płciowym, ochroną przed niepożądaną ciążą i na postawach wobec seksu, niż na 

rozwoju postawy miłości. Według Hildebranda (1982, s. 46-58) jest to przykład 

wprowadzania fałszywej świadomości1, która nie pozwala poznać i włączyć się w sens i treść 

danych nam rzeczy i sytuacji. Tymczasem fenomen, jakim jest miłość w różnych jej 

kategoriach wymaga prawdziwego poznania (Hildebrand, 1982, s. 46-58). 

 

1. Ludzka płciowość 

 

Ludzka cielesność bytowa jest tak wyraźna, że większą wagę przykłada się do 

płciowej determinacji ciała, dlatego najczęściej zdeterminowanie płciowe rozpatrywane jest 

od strony biologicznej. Siemianowski (1998, s. 122-123, Colombo, 2002, 23-25) podkreśla dwa 

istotne momenty płciowej determinacji. Pierwszy to bezwzględność i zupełność, drugi to 

przypadkowość tego faktu. To, jakie chromosomy XX czy XY pojawią się w zygocie wydaje 

                                                 
1 Wyjaśnieniem takiej rzeczywistości są między innymi trzy koncepcje świadomości według klasyfikacji 

Hildebranda (1982, s. 46 - 58). Są to: refleksyjna introspekcja i hipertrofia poznania i na prawdziwą świadomość, 

która pomaga człowiekowi osiągnąć pełniejsze przeżywanie swojego życia. Hildebrand przestrzega przed 

traktowaniem tych różnych świadomości jako jednakowo dobrych. Wskazuje na fałszywe świadomości. 

Prawdziwa świadomość u Hildebranda charakteryzuje się intencjonalnością i celowościowym stosunkiem do 

bytu, pozostaje w kontakcie przyczynowym z otaczającym go światem i intencjonalnie uczestniczy w istnieniu 

świata. Potrafi odróżnić wrażenia istotne od nieistotnych, jest gotowa do pełnej moralnej dojrzałości, akceptuje 

wartości i ich wzniosłe wymagania. Człowiek prawdziwie świadomy posiada zmysł ciągłości, stara się zatrzymać 

w sobie prawdę  i rzeczywiste wartości, które mu się kiedyś ukazały, nie pogrąża się w rzeczach, czuwa i w pełni 

przeżywa swoje życie. Rozumie wartości, rozpoznaje ich zasadnicze żądanie i wyraźnie na nie odpowiada. 

Odbiera świat jako jednolitą harmonię, daje Bogu odpowiedź, której On od niego oczekuje. 

Fałszywa świadomość charakteryzuje się zakłóconym kontaktem między podmiotem a przedmiotem, powoduje, 

że człowiek nie jest w stanie przejąć sie czymś całkowicie. Brak rzeczowego kontaktu, brak wglądu w to, co 

istotne powoduje, że człowiek posługujący się fałszywą świadomością pozostaje tylko widzem, pozbawionym 

pełnego dostępu do rzeczy i możliwości zafascynowania się nimi. Uprawia destrukcyjny, nierzeczowy 

intelektualizm. Nierzeczowy intelektualizm czyni człowieka niezdolnym do tego, aby przyjąć wartości. Człowiek 

o fałszywej świadomości nie dostrzega obiektywnego sensu danej sytuacji i jej wymagań, obserwuje wszystko  

"z zewnątrz". Łatwo zwraca się ku analizie siebie samego. Człowiek nieświadomy jest całkowicie pochłonięty 

przez chwilę bieżącą, pozwala się nieść wydarzeniom, bez żadnego wobec nich dystansu. Jest uwikłany w iluzję, 

co do siebie samego. Dla takiego człowieka mogą istnieć różne, nie powiązane ze sobą nurty i nie zauważy nawet 

ich wewnętrznej sprzeczności (tamże=. 
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się, przynajmniej nam, przypadkowe. 

Człowieka charakteryzuje specyficzna biologiczna tożsamość wyrażająca się poprzez 

ciało kobiety   bądź mężczyzny. W rozwoju embrionalnym, pomimo, że zapis genetyczny 

wyznacza płeć od samego zapłodnienia, to różnice pojawiają się około siódmego tygodnia, 

kiedy powstają pierwotne zawiązki gonad. Przez pierwsze siedem tygodni rozwój układu 

rozrodczego przebiega tak samo. Począwszy od ósmego tygodnia po zapłodnieniu w zygo-

cie XY testosteron zaczyna maskulinizować mózg, a następnie z pomocą hormonu 

antymullerowskiego następuje jego defeminizacja. W tym czasie, jak podaje Brizedine (2010, 

XV), następuje rozwój obwodów odpowiedzialnych za zachowania seksualne. 

W tym samym czasie w zygocie XX następuje rozwój i wzrost mózgu niezakłócony 

dużymi dawkami testosteronu, jak ma to miejsce w męskim mózgu, powstają specyficzne 

"kobiece" obwody i połączenia (Brizedine, 2006, XIV).  

Między ósmym a dwunastym tygodniem rozwoju płodowego, kiedy zaczynają 

kształtować się jądra i jajniki, zaczynają pojawiać się wyraźne różnice anatomiczne. Po 

procesie wykształcania się jader i jajników, około szesnastego tygodnia, powoli zaznaczają 

się uwidaczniać różnice anatomiczne ciała w postaci pierwszo2 i drugorzędowych3 cech 

płciowych. Trzeba jednak podkreślić, że pierwszo i drugorzędowe cechy płciowe dojrzewają 

przez cały okres płodowy, niektóre aż do zakończenia okresu dojrzewania a pewne procesy 

hormonalne wymagają długich okresów. 

 

Urok płci przeciwnej wzbudza w człowieku pożądanie cielesne i namiętność. 

Płciowość związana jest ciągle z pewną tajemnicą, chociaż ostatnie lata obfitują w różne 

teorie naukowe skupione na odkrywaniu, a nawet wręcz obnażaniu płciowości i seksu-

alności.  

To, co dotyczy miłości między mężczyzną a kobietą w dużej mierze rozgrywa sie na 

płaszczyźnie płciowości. Osobiste życie miłości dwojga kochających się ludzi - kobiety  

i mężczyzny opiera się na przeżyciach o charakterze seksualnym, ale nie jest ograniczone 

tylko do sfery seksualnej. Wiele innych aspektów, relacji, która odbywa się w styczności  "ja-

ty" nie jest tylko dodatkiem do sfery seksualnej. Każda miłość pojawiająca się w różnych 

osobowych odzwierciedleniach jest przeżywana przez osoby, które zawsze są płciowo 

zdeterminowane. Warto zaznaczyć, że miłość między mężczyzną i kobietą przybiera 

najsilniejszą formę jedności i pełni (Siemianowski, 1998, s. 112). 

Poddanie się popędowi seksualnemu tylko dla samej rozkoszy poniża człowieka  

w sposób nieporównywalny do innych sfer zmysłowych. Człowiek cnotliwy, żyjący  

w czystości wyraźnie sytuuje się wysoko w hierarchii cnót. Postawa człowieka wobec seksu 

                                                 
2 Cechy płciowe pierwszorzędowe to obecność gonad (jąder i jajników). U większości organizmów wykazujących 

dymorfizm płciowy, determinacja pierwszorzędowych jest kontrolowana autonomicznie przez chromosomy płci 

(Twyman, 2003, s. 176). 
3 Cechy płciowe drugorzędowe to zewnętrzne narządy płciowe, wielkość ciała itd. Drugorzędowe cechy płciowe 

mogą być determinowane w ten sam sposób albo przez hormony uwalniane z rozwijających sie gonad (tamże,  

s. 176). 
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wiąże moralnie, ale również wpływa na całą jego osobowość, także na zachowania i jakość 

życia. Zdaniem Hildebranda wynika to z dwóch powodów: 1. Ciało i dusza spotykają się tu 

w sposób szczególny, 2. Seks cechuje wyjątkowa intymność. Intymność jest zjawiskiem 

niezwykłym i bardzo ważnym, niedocenianym, a może i nieznanym przez niektórych ludzi. 

W odpowiedzi na nieznajomość intymności pojawia się ordynarność, powierzchowność  

i szybkie znudzenie (Hildebrand, 2012, s. 18).  

Teorie, które zakładają, że intymność dotycząca ciała jest tylko kulturowa, zdaniem 

A. Hildebrand (2005, s. 102), nie biorą pod uwagę pożądania pojawiającego się na widok 

ciała kobiety u mężczyzny i ciała mężczyzny u kobiety. Można się tylko częściowo zgodzić  

z teorią, że obawa przed pokazywaniem nagiego działa jest tylko skutkiem przyzwyczajenia 

do noszenia ubrania, ponieważ prawdą jest, że przyzwyczajenie do pewnych rzeczy 

przytępia nasze rozumienie ich charakteru i specyficznego czaru (tamże, s. 19).  

Hildebrand (2011, s. 29) podkreśla, że to nie atrakcyjność ludzkiego ciała sprawia, że 

okrywamy określone części naszego ciała, ale raczej to, że to, co intymne domaga się okrycia. 

Ubiór jest więc ważny ze względu na potrzebę intymności, a nie odwrotnie. Wpływ kultury 

może uczynić, że przyzwyczajenie oślepi tak, że to, co intymne zatraci swój swoisty 

charakter, ale to, co nie posiada charakteru intymności, dzięki zakrywaniu też go nie uzyska. 

Odsłanianie i zakrywanie poszczególnych części ciała w zależności od kulturowych zmian  

i panującej mody, potrafi wprowadzić chaos i zamęt związany z intymnym i tajemniczym 

charakterem seksu. Według Hildebranda "najprawdziwszym streszczeniem intymności jest 

seks" (tamże, s. 21) Płciowość jest tajemnicą każdej osoby, nadaje jej swoistość i indywi-

dualność, jedyność  i niepowtarzalność, to wszystko sprawia, że seks może stać się wyrazem 

miłości oblubieńczej - miłości między kobietą i mężczyzną (Hildebrand, 2012, s. 93). Ci, 

którzy przyjęli zbyt duże uproszczenie, oddzielają seks od miłości i traktują seks jako jej 

formę, głoszą tezy odwrotne do głoszonych przez Hildebranda, Wojtyłę, Hilgersa i innych 

im podobnych, że to właśnie miłość jest formą dla seksu, to miłość pozwala zrozumieć jego 

najgłębszą naturę i sens. Dążenie do cielesnego zespolenia z ukochaną osobą ujawnia 

unikalną intymność sfery seksualnej. Wyjątkowość sfery seksualnej pozwala doznawać 

wyłączności we wzajemnym obdarowaniu się osób, a osobowe zjednoczenie kochających się 

osób jest rdzeniem aktu seksualnego (tamże, s. 21). 

"Fakt, że pożądanie seksualne często powstaje bez związku z miłością małżeńską 

oraz, że seks nawet oddzielony od miłości może wywoływać  u ludzi ogromną fascynację, 

nie jest żadnym argumentem przeciwko jej wewnętrznemu powiązaniu z miłością 

oblubieńczą" (tamże, s. 21). 

 

Fundamentem ontycznym związku miłosnego, jakim jest małżeństwo są osoby - 

kobieta i mężczyzna. Pełen zakres osobowego działania wymaga uznania, jak pisze Crosby 

(2007, s. 49), że kobiety są w nie mniejszym stopniu osobami niż mężczyźni. W rozumieniu 

osoby jako fundamentu wszelkich relacji warto zwrócić uwagę na rozróżnienie jakiego 

dokonał Wojtyła (2000) na osobę i naturę, rozumiejąc osobę jako zasadę działania z siebie, 
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naturę zaś, jako bardziej bierną zasadę poddawania się jakiemuś działaniu. Znaczyłoby to 

tyle, że w człowieku jest coś pochodzącego z góry (z ducha) i coś pochodzącego z ziemi  

(z materii), co stanowi o fundamentalnym wymiarze osoby ludzkiej. Działanie osobowe 

zasadza się na osobnym byciu sobą  (tamże, s. 2007). 

 W życiu uczuciowym każdej osoby również przejawia się pełnia działania 

osobowego. Mężczyzna i kobieta, jako ontyczne fundamenty związku małżeńskiego, 

wykazują nie tylko różnice biologiczne, ale również różnice w kształtowaniu duchowej 

osoby człowieka. Miłość między osobami różnej płci wnosi pewien nowy wymiar, nową 

jakość, która wręcz decyduje o jej kategorialnej swoistości i jest możliwa tylko między 

mężczyznami i kobietami. W tym miejscu należałoby wspomnieć, że w innych kategoriach 

miłości np. przyjacielskiej, rodzicielskiej lub miłości między rodzeństwem widoczne jest inne 

zabarwienie miłości bez włączania sfery zmysłowej. Tylko w miłość małżeńską zostaje 

włączona sfera zmysłowa, która nadaje jej nowy wymiar, stwarza nową rzeczywistość. 

Mężczyzna i kobieta jako "my" stanowią najbardziej pierwotną wspólnotę - jest nią 

wspólnota małżeństwa. We wspólnocie małżeńskiej między kobietą a mężczyzną tworzą się 

najdoskonalsze odniesienia wspólnotowego bytu w sensie ontologiczych wartości. Każdy 

człowiek według Hildebranda jako „imago Dei4”  posiada ontologiczną wartość, która 

przejawia się w nim jako moralna i jedyna całkowita wartość indywidualnej osoby 

(Hildebrand, 2009, s. 70). 

 

2. Ludzka seksualność 

 

Ludzka seksualność szczególnie widoczna jest w komplementarnym charakterze 

płci, który umożliwia mężczyźnie i kobiecie wzajemne ubogacenia się oraz daje im szanse na 

zbudowanie swoiście pięknej wspólnoty miłości. Seksualność człowieka jest antropo-

logicznym faktem o charakterze osobowym. 

Sfera seksualna, jak pisze Hildebrand, opromienia całe ludzkie życie psychiczne  

w tak wyjątkowy sposób, w jaki nie czyni tego żaden inny instynkt5, potrzeba lub 

przyjemność. W seksie tkwi coś niezwykłego do tego stopnia, że Hildebrand porównuje to 

"coś", do czego można porównać jedynie traumatyczne cierpienie fizyczne (Hildebrand, 

Marra, 2011, s. 17).  

Hildebrand odróżnia sferę seksualną od innych zmysłów, popędów czy pragnień, 

uważa, że seksualność człowieka zajmuje specjalne miejsce w jego strukturze osoby ludzkiej 

i wymaga oddzielenia od sfery cielesnej. Jedzenie, picie czy spanie według Hildebranda nie 

posiadają głębi, która jest przynależna sferze seksualnej. Seksualne pragnienia i inne 

                                                 
4 Imago Dei - Hildebrand często podkreślał, że człowiek jest obrazem Boga, stworzony na Jego obraz i podo-

bieństwo. 
5 Hildebrand używa pojęcia instynkt. Jeśli chodzi o sferę seksualną, niektórzy naukowcy oddzielają znaczenie 

instynktu od popędu, instynkt przyporządkowują zwierzętom, a w przypadku człowieka mówią o popędzie 

seksualnym. Instynkt, którym kierują się zwierzęta kieruje je w stronę takich samych zachowań, dotyczących 

konkretnych sytuacji. Człowiek, który jest obdarzony instynktem działa w sposób dla siebie swoisty. 
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pożądliwości ciała, kiedy są stawiane na najważniejszym miejscu w życiu osoby, świadczą, 

zdaniem Hildebranda, o powierzchowności i niedojrzałości osobowości, gdyż takie 

pragnienia i popędy są jedynie środkami prowadzącymi do celu styl (Hildebrand, 1989, 

Bohdanowicz, 2007, s. 72). 

Z drugiej strony wszystko, co odnosi się do sfery seksualnej posiada zasadniczą 

głębię, co różni ją od reszty doświadczeń cielesnych, od ludzkich instynktów i pragnień 

(tamże, s. 72). 

Według Hildebranda tylko miłość może ukazać sens i połączyć sferę zmysłową  

z osobą duchową oraz ukazać piękno duchowej i seksualnej sfery. Kluczem do zrozumienia 

seksualności jest miłość, która w całej pełni objawia się w małżeńskiej miłości (Hildebrand, 

2010, s. 4). 

O głębi sfery seksualnej świadczą choćby konsekwencje moralne w sytuacji, kiedy 

pragnienia zmysłowe zostaną poddane popędowi seksualnemu z powodu samej tylko 

przyjemności i które "kalają człowieka nieporównanie dotkliwiej niż w sferze cielesnej (np. 

obżarstwo nigdy tak zbrukać nie może ( Hildebrand, 2011, s.17-18) . Głębia i powaga sfery 

seksualnej ma związek ze sferą duchową. Hildebrand już w samym fizjologicznym 

doświadczeniu seksualnym widzi niezwykłą atrakcyjność i zdecydowaną przewagę nad 

innymi fizjologicznymi doświadczeniami (za: Bohdanowicz, 2007, s. 73). W seksie i przez 

seks człowiek oddaje siebie drugiemu człowiekowi  i równocześnie otrzymuje drugiego 

człowieka. Każda aktywność seksualna przekracza sferę fizyczną i w przeciwieństwie do 

innych pragnień cielesnych, obejmuje także duszę człowieka i jak żadna inna sfera łączy 

ciało z duszą. 

Zdolności seksualne nie obejmują jedynie działania cielesnego, ale również wkraczają 

w sferę duchowości człowieka i choć seksualność realizuje się przez cielesność to jej 

następstwa dotyczą  sfery duchowej. Człowiek traktuje seks jako bardzo ważne pragnienie, 

do którego przywiązuje dużo większą uwagę niż do innych cielesnych doświadczeń. 

Istotowo ludzkie doświadczenie będzie wskazywało na skupienie uwagi na jednym 

ze sposobów doświadczenia samego siebie. M. Scheler, A. Gehlen czy Plessner z wielką 

uważnością porównywali człowieka do zwierząt, szukając swoistych cech jednych i drugich, 

ale Hildebrandowi, także Karolowi Wojtyle chodziło o inne istotowo ludzkie doświadczenia, 

chodziło o jakiś rodzaj źródłowego doświadczenia człowieka. Wojtyła odkrywał 

doświadczenie samotności, nagości, seksualności jako czysto ludzkich doświadczeń. 

Hildebrand docierał do takich źródłowych doświadczeń, jakim jest doświadczenie wartości, 

miłości i wspólnotowych relacji i analizował je również w kontekście seksualności człowieka, 

szczególnie w akcie małżeńskim (Grabowski, 2004, s. 17). 

Ludzkie zachowanie seksualne jest zawsze zachowaniem człowieka, choć w nie-

których fazach, etapach czy sytuacjach może być łudząco podobne do zachowania 

seksualnego zwierząt.  

Zdaniem Hilgersa (2004, s. 27-28) ludzka seksualność jest wielowymiarowa. Stosunek 

seksualny nie jest tylko cielesny, ale duchowy, fizyczny, intelektualny, kreatywny, 
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komunikacyjny, emocjonalny i psychologiczny. Zdolność człowieka do aktu seksualnego 

zależy od zrozumienia całości ludzkiej osoby. Metoda zaproponowana przez Hilgersa do 

rozpoznawania naturalnej płodności (Creigton Model Fertility System) jest także 

wezwaniem do zobaczenia mózgowej seksualności, jako konstruktywnej alternatywy do 

erotycznej, genitalnej kultury. Hilgers (2004, s. 265-268) stworzył model seksualności 

człowieka (SPICE)6 i zaproponował równocześnie formularz, który służy jako narzędzie 

ewaluacji, dotyczące komunikacji w sferze seksualnej. Aby w pełni uświadomić sobie rolę 

seksualności, Hilgers wyraźnie zdefiniował różnicę między aktem płciowym a seksualnym. 

Przypomniał, że akt płciowy odnosi się  do stosunku płciowego, fizycznego, a akt seksualny 

do całej aktywności seksualnej we wszystkich sferach przez cały czas trwania miłości, przez 

dwadzieścia cztery  godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.  

 

2.1. Sfera cielesna (biologiczna) 

 

Sfera biologiczna (cielesna) jest kojarzona z procesami neurofizjologicznymi 

zachodzącymi w organizmie człowieka, które determinują jego potrzeby, dążenia i Zacho-

wania.  W czasie rozwoju od momentu zapłodnienia do osiągnięcia dojrzałości, procesy 

skomplikowanych przemian wykazują celowość i zmierzają do przygotowania i uzdolnienia 

organizmów kobiety i mężczyzny do spłodzenia potomstwa. W cały rozwój człowieka 

wpisane jest przyszłe rodzicielstwo, nie dziwi więc fakt, że od strony biologicznej człowieka, 

analogicznie do całego świata przyrody, w jego anatomicznym zróżnicowaniu płciowym 

upatruje się ukierunkowania na płodność. Zdeterminowanie płciowe w sferze cielesnej, 

które zmierza ku rozmnażaniu jest więc faktem biologicznym (Siemianowski, 1998, s. 174). 

 Przyporządkowanie sfery biologicznej funkcjom rozrodczym nie ogranicza jej tylko 

do jednego zadania. Wspomniane już współdziałanie sfery cielesnej z duchową otwiera 

nowy wymiar,  pozapłodnościowej funkcji cielesności. Już sama budowa ciała i narządy 

seksualne wskazują na inne pozarozrodcze znaczenie. Drugorzędowe cechy płciowe 

odgrywają również funkcje estetyczne, wskazują na piękno kobiecego i męskiego ciała. 

Kobieta pięknem swoich kształtów zachwyca mężczyznę bardziej niż organami płciowymi. 

Alice Hildebrand (2005, s. 102-107) zwraca uwagę na fakt, iż organy płciowe kobiety są 

dyskretnie ukryte. Kobieta i mężczyzna intrygują się wzajemnie odmiennością swoich ciał. 

Oprócz pociągającego piękna ludzkich ciał istnieje jeszcze jedna właściwość sfery cielesnej, 

jest to szczególne uwrażliwienie miejsc związanych z organami seksualnymi, które są 

strefami specyficznej wrażliwości i intensywnych doznań. Całe ciało kobiety i mężczyzny 

jest wrażliwe na dotyk o seksualnym charakterze i dostarcza przyjemnych doznań w odpo-

wiedzi na dotyk o charakterze seksualnym. Dotyk, wzajemne pobudzenie i zachowanie 

seksualne przekazywane za pośrednictwem ciał kobiety i mężczyzny stanowią swoisty język 

                                                 
6 SPICE (Spiritual, Physical, Intellectual, Creative, Emotional) - dokładnej model SPICE został omówiony  

w artykule I. Grochowskiej opublikowanym w Kwartalniku Fides et Ratio nr 3(7): 

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/01a%20Grochowska.pdf 

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/presentations0/01a%2520grochowska.pdf
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komunikacji (Hildebrand, 2009; Hilgers, 2004; Siemianowski, 1998;  Wojtyła, 2000 ). Biesaga  

(2008, s. 4) zaznacza, że kiedy ciało zostaje aksjologicznie zdegradowane, wtedy traci swój 

normatywny wymiar i również swój komunikacyjny charakter. 

W fakcie ludzkiej płodności kryje się coś więcej niż biologiczna, prokreacyjna 

zdolność. Amerykańska filozof Mary Joyce (1983) podkreśla, że ludzka seksualność jest 

wielowymiarowa i że aktywność w sferze seksualnej nie jest pochodną tylko i wyłącznie 

sfery erotycznego pożądania, ale, że złożoność i wieloaspektowość ludzkiej seksualności 

oraz sposoby jej wyrażania są odzwierciedleniem pracy ludzkiego mózgu, jako organu 

odpowiedzialnego za seksualność. Wyizolowany popęd (libido) nie jest samodzielnym 

bytem, który miałby wyznaczać sposób i kierunek działania człowieka. Ludzka zdolność do 

wyrażania swojej wielowymiarowości i wielobarwności aktu seksualnego zależy od 

zdolności zrozumienia całości ludzkiej osoby.  

 

2.2. Sfera psychiczna 

 

Przeżywanie doznań związanych ze sferą biologiczną łączy się z psychiczną warstwą 

bytowości osoby ludzkiej, ujawniającej się poprzez świadomość, wyobrażenia, myśli 

różnych i  uczucia. Człowiekowi dane jest poznanie własnej płciowości w sobie samym, 

poznanie jej sensu, ustosunkowanie się do niej aktem woli i w konsekwencji wyrażenie 

swojej decyzji poprzez postawy i zachowania.  

W trudnych, skomplikowanych przeżyciach i uczuciach sfera biologiczna nie jest 

jednoznacznie odbierana tylko w aspekcie płodności, ale staje się ludzkim faktem, 

wieloznacznym zjawiskiem psychicznym.  

Sens płci w duchowej warstwie przeżyć osobowych ujawnia się w popędzie 

seksualnym i pożądaniu erotycznym. Pożądanie jest faktem, który między kobietą i męż-

czyzną pojawia się z dużym dynamizmem i to nawet poza miłością. Pożądanie seksualne 

objawia się jako rzeczywistość cielesno-psychiczna i ujawnia się zawsze poprzez ciała 

płciowo zdeterminowane jako fakt biologiczny i neurofizjologiczny, ale ze znaczącym 

udziałem sfery psychicznej. Pożądanie erotyczne nie jest sprawą tylko ciała, ale zawsze ciała 

i duszy.  

Wielowymiarowość sfery seksualnej staje się kwestią sporną wśród naukowców, 

gdyż istnieje tendencja, aby wszystko, co wiąże się z płcią przypisywać biologicznym 

uwarunkowaniom, a w rezultacie popęd płciowy potraktować jako czynnik skłaniający 

organizm do – zdaniem wielu - koniecznego zaspokojenia seksualnego. Jest to 

redukcjonistyczne podejście, które wszystko, co dzieje się w organizmie człowieka redukuje 

do biologicznych i neurofizjologicznych procesów (Siemianowski, 1998, s. 124 - 127).  

Zdaniem Hildebranda, Crosby (2007), Hilgersa (2000), Wojtyły (1962), czy 

Galarowicza (2011) przeżycie miłości ujawnia swój głęboki wymiar dopiero w styczności "ja-

ty". Człowiek przeżywa swoje "ja" w strefie psychicznej i zawsze jest osobą, a nie 

osobnikiem. Osobowa struktura człowieka wynikająca z prawdy ontologicznej pozwala 
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zrozumieć sens płci w psychice bytu osobowego. Człowiek poznaje, że płeć to nie tylko 

witalna siła organizmu, ale również twórcza moc ciała i życia, aż do wzbudzenia nowego 

życia. Płeć, to nie tylko odmienność cielesna, ale sposób działania i współprzeżywania 

głębokich, intymnych więzi we wzajemnym porozumieniu z drugim człowiekiem. Dla 

człowieka cielesny fakt płci staje się faktem osobowym, który wzbogaca sens płciowości  

i seksualności. Przeżycia związane z płcią są odkrywane jako akty bardzo osobiste związane 

z osobowym "ja", przenikające do głębi całej osoby. Bycie kobietą lub mężczyzną nie jest 

zewnętrznym dodatkiem, wyuczoną  lub nabytą postawą. Każdy człowiek nosi piętno płci 

swojej osobowej bytowości naznaczone kobiecością lub męskością. 

 

2.3. Sfera duchowa 

 

Filozofowie, którzy przyjęli za Św. Tomaszem tezę natury metafizycznej człowieka, 

głosząc, że dusza jest naczelną zasadą życia i jest aktem ciała. W takim podejściu, istotą 

duszy jest bycie formą i aktem ciała, jako czynnika zarówno potencjalnego jak i material-

nego. Według Św. Tomasza miłość jest uczuciem i to uczuciem we właściwym znaczeniu, 

jeśli jest czynnością popędu zasadniczego oraz aktem woli w swym szerszym i ogólniejszym 

znaczeniu. Dusza i ciało stanowią dwa metafizyczne składniki bytu, ale ze względu na 

duszę, jako formę i akt ciała byt osobowy jest jednolitą całością, konkretnym, samoistnym  

i w pełni określonym bytem (Siemianowski, 1998, s. 33).  

Dusza według Św. Tomasza pełni funkcję kierowniczą, ożywia ciało i nadaje mu 

formę, jest podstawą jedności wszystkich zachodzących w nim procesów fizjologicznych  

i zmysłowych. Dusza posiada właściwości władz duchowych, poznawczych (umysł), 

pożądawczych (wola) i pożądawczo-zmysłowych (władze cielesne). "Sfera ducha jest nie 

tylko nieporównywalnie wyższa niż sfera witalna i materialna, ale zarazem panuje nad nimi 

(Kaźmierczak, 2011, s. 67). 

Siemianowski analizuje podstawowe założenia metafizyczne, które twierdzą, że  

w człowieku "działanie" władz  pożądawczych prowadzi do tego, że podmiot pożądający 

dąży do rzeczy pożądanej. Dlatego to działanie władzy przyjmującej do świadomości 

upodobnione jest do spoczynku, działanie zaś władzy pożądawczej podobne jest raczej do 

ruchu (Siemianowski,  1998, s. 34). 

 

3. Życie i dynamika miłości 

 

Miłość jako fakt antropologiczny charakteryzuje się swoistą jakością życia 

istniejącego pomiędzy osobami, które obdarzają się wzajemną miłością. Siemianowski (1998, 

s. 153) używa terminu "życie miłości" określające trwanie i dynamikę miłości, wyjaśniając, że 

tam, gdzie dwoje ludzi żyje treścią swojego uczucia, pojawia się nowa swoista jakość, nowe 

tylko im właściwe życie, które wyznacza ich wzajemne relacje i odniesienia i które nadaje 

sens ich wspólnemu trwaniu. Przy analizowaniu miłości pojawia się zawsze pytanie o jej 
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własny sens. Niejednokrotnie miłość kojarzy się z chwilami "porywu serca", ale życie miłości 

zakłada jakąś ciągłość i trwałość od chwili spotkania. 

W wyniku przyjęcia faktu płciowości i seksualności pojawia się potrzeba interpretacji 

i poznania istoty popędu seksualnego i pożądania erotycznego oraz ich roli w dynamicznym 

rozwoju i trwaniu miłości, szczególnie tej opartej na wzajemnym miłosnym wejrzeniu osób 

różnej płci. Miłość jest czymś więcej niż popędem seksualnym, fascynacją czy erotycznym 

pożądaniem, ale nie sposób analizować i szukać istoty i sensu miłości bez włączenia właśnie 

tych dynamicznie działających mocy.  

Galarowicz (2011, s. 50) porządkuje pojęcia instynktu i popędu seksualnego. 

Podkreśla, że instynkty kojarzą się ze światem zwierząt i całkowicie kierują ich 

zachowaniem, podczas, gdy popęd jest utożsamiany z człowiekiem i definiowany jako moc, 

która nie musi realizować się, nie determinuje ludzkiego zachowania i jest swoista. 

Radość i rozkosz seksualna związana z odrębnością płci nie mogą być pojmowane 

jako oddzielny cel działania, różny od miłosnego zjednoczenia duchowego. Akt seksualny  

ma wypływać z miłości i wynikającego z niej wzajemnego zrozumienia oraz z wspólnej  

i harmonijnej realizacji wybranych celów (Wojtyła, 1962, s. 50). 

Warto też zwrócić uwagę na rozumienie popędu seksualnego i pożądania 

erotycznego jako dwóch różnych pojęć, które nie są one tożsame. Pożądanie erotyczne, także 

fascynacja erotyczna są określonymi przeżyciami, które zachodzą w świadomości człowieka. 

Popęd seksualny jest natomiast energią, mocą witalną, biologiczną, która istnieje w czło-

wieku cały czas i tylko w niektórych momentach człowiek uświadamia sobie jego istnienie.  

Niektórzy nie mają w ogóle takiej świadomości związanej z obecnością popędu. 

Istotą popędu jest dążenie do zjednoczenia z drugą osobą płci odmiennej w celu wzbudzania 

życia nowego (Galarowicz, 2011, s. 52). 

Według Wojtyły (1962, s. 41) "celem właściwym popędu (...) jest coś ponad - 

osobistego, jest istnienie gatunku homo, stałe przedłużanie jego istnienia. Popęd seksualny 

człowieka przechodzi w miłość a jego "naturalny kierunek wskazuje na człowieka drugiej 

płci, a nie na samą tylko >>drugą<< płeć" (tamże, s. 39). 

Popęd seksualny jest właściwością ogólnoludzką i istnieje w każdym człowieku, 

chociaż występuje z różną mocą i psycho-fizjologiczną intensywnością. Wojtyła przypomina, 

aby nie mylić popędu seksualnego z jego przejawami (tamże, s. 40). 

Popęd seksualny dostarcza tworzywa do miłości między kobietą i mężczyzną, która 

kształtuje sie w obrębie celowości popędu. Rodzaj ludzki ma szansę przetrwania, dlatego, że 

poszczególni ludzie poddają się popędowi seksualnemu. Celowość popędu seksualnego 

niejednokrotnie przeszkadza człowiekowi, gdyż człowiek nadaje mu tylko biologiczny sens, 

ujmując powierzchownie właściwe znaczenie. Pełnowartościowa miłość małżeńska dotyczy 

tych kobiet i mężczyzn, którzy z całą świadomością zdecydowali się uczestniczyć  

w porządku istnienia (tamże, s. 43). 

Obecna kultura, w porównaniu nawet do kilkudziesięciu lat wstecz,  inaczej ujmuje 

popęd seksualny i życie erotyczne Galarowicz (2000) przedstawia interpretację 
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libidystyczną7, która w ujęciu Freuda oznacza wewnętrzne źródło i motor życia 

psychicznego, a jest nim popęd płciowy. W takim hedonistycznym podejściu, celem i sensem 

popędu seksualnego i życia erotycznego jest dostarczanie przyjemności. Według 

Galarewicza popęd seksualny ma podwójny charakter - egocentryczny8 i alterocentryczny9, 

"właściwie popęd seksualny jest ze swej strony alterocentryczny, ale jest w nim rys 

egocentryzmu" (tamże, s. 53). 

Najczęstszą formą miłości, opisywanej zarówno przez filozofów jak i naukowców 

innych dziedzin i twórców jest miłość między dwoma osobami. Niejednokrotnie miłość 

między dwoma osobami sprowadzana jest do zakochania. Zakochanie jest tylko jedną z faz 

miłości między dwojgiem.  

 

Podsumowanie 

 

Miłość jako przeżycie osobowe nie ma bezpośredniego źródła w płciowości i zwią-

zanej z płciowością płodności, ale w miłości między kobietą i mężczyzną istnieje życie 

miłości, które jest związane z doznaniami i przeżyciami o charakterze seksualnym. Warto 

jednak pamiętać, że sfera seksualna, choć nieodłączna od miłości erotycznej, to jednak 

wymiar relacji "ja-ty" nie odnosi się tylko do sfery seksualnej . Faktem antropologicznym jest 

powiązanie miłości z płciowością.  

Oblubieńcza miłość małżeńska jest prawzorem miłości w ogóle, dlatego może 

posłużyć za wzorzec w omawianiu miłości. W miłości małżeńskiej nieodzownym staje się 

zrozumienie, że  seks powinien być zawsze łączony z miłością i prokreacją. Oddzielanie 

seksu od miłości nie pozwala posmakować w pełni małżeńskiej szczęśliwości. „Miłość jawi 

się jako swoista odpowiedź na wartość całościową, ucieleśnioną w sposób niepowtarzalny  

w konkretnym człowieku” (Stachewicz, 2001, s. 332). 

Akt seksualny jest związany z miłością. U Hildebranda (2011) seksualność jest 

zawsze umieszczana w kontekście miłości, gdyż według niego tylko z tej perspektywy 

można zobaczyć jej piękno i docenić niezaprzeczalna rolę aktu seksualnego. 

  Miłość jest elementem integrującym wymiar zmysłowy z duchowym, dzięki czemu 

seksualność jest dopełnieniem wyrażania miłości. Prokreacja i miłość nie mogą być celowo 

oddzielane - Hildebrand docenia głęboki związek między miłosnym małżeńskim 

zjednoczeniem a jego najważniejszym celem jakim jest prokreacja (tamże). 

Każde małżeństwo prawdziwie się kochające jest owocne i może być spełnione także, 

pomimo bezdzietności. Hildebrand (1991) analizując owocność unii małżeńskiej, potwierdził 

w swoich analizach, że każde małżeństwo może spodziewać się owocu miłości jakim jest 

dziecko, ale opinie o tym, że małżeństwo bezdzietne jest „wybrakowane” nie są słuszne. Nie 

                                                 
7 Od libido - łac. żądza, rozkosz płynąca z życia (Galarowicz, 2011, s. 54).  
8Egocentryczny -  popęd oceniany z własnego punktu widzenia (tamże, s. 53). 
9 Alter - łac. drugi, popęd skierowany na drugiego człowieka, ze względu na niego, bezinteresownie (tamże,  

s. 53). 
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można zapominać, że każda prawdziwa miłość posiada wewnętrzną duchową płodność, 

 i że ta duchowa małżeńska przystań miłości może być owocnie wypełniona niezależnie od 

prokreacji. Płodność małżeńska wyraża się w porywie duszy, którą implikuje miłość, a która 

z kolei stymuluje duchowy wzrost i wyższy poziom moralnego życia. Tylko małżeństwo 

uzasadnia seksualne współżycie. 

Uzasadnienie fizycznego kontaktu seksualnego według Hildebranda nie leży  

w miłości małżeńskiej jako takiej, ale jest jej dopełnieniem. Fizyczny kontakt wymaga 

wyraźnego i uroczystego oddania się tych, którzy wchodzą do tak ostatecznej i intymnej unii 

z drugą osobą. Podjęcie aktu seksualnego zakłada nie tylko istnienie miłości małżeńskiej, ale 

także uroczystą przysięgę małżeńską, podczas której jedna osoba w wolności i nieodwołalnie 

daje siebie ukochanej osobie na całe życie. W przysiędze małżeńskiej obowiązuje 

wzajemność. Miłość musi być pielęgnowana w każdym małżeństwie. Dla Hildebranda 

małżeństwo jest tak szczególnym dobrem, danym dwojga ludziom dzięki ich miłości, że 

zobowiązani są oni do troski o ich miłość przez całe życie. W zależności od charakteru, 

możliwości i indywidualnych cech, sposób ochrony i zadania będą się różniły (tamże). 

 Ludzka płciowość i seksualność jest antropologicznym faktem, jest uposażeniem 

danym każdemu człowiekowi, jest obszarem dojrzewania do prawdziwego człowie-

czeństwa.  

Konkludując rozważania na temat ludzkiej płciowości i seksualności i ich wpływu na 

dynamikę i trwanie miłości, można stwierdzić, że płciowość i płodność jako procesy 

biologiczne są ściśle związane z miłością osobową i w ten sposób uzyskują swój własny sens. 

Płciowość i seksualność w swym cielesnym wymiarze stają się sferą komunikacji 

międzyosobowej, wyrażającej uczucia. W tym ujęciu płodność, która oczywiście nie traci 

biologicznego wymiaru, ale  może stać się czymś więcej niż tylko funkcją reprodukcji, może 

być widziana jako zdolność przekazywania życia jako daru. Samo przeżycie miłości we 

wzajemnym wejrzeniu dwojga osób wymaga spojrzenia na miłość jako dążenie do dobra  

i szczęścia, a nie jako dążenie do osobistego zaspokojenia głodu miłości. Tak przyjęta 

płciowość i seksualność pozwala autentycznie kochać, osiągnąć wzajemną szczęśliowść i żyć 

pełnią życia.  

Dojrzałość w sferze płciowej i seksualnej można za Hilgersem, Hildebrandem, 

Wojtyłą ująć jako niezbędne elementy do trwałego i pełnego zjednoczenia w miłości. Należą 

do nich:  wzajemny szacunek, prawidłowa komunikacja, dzielenie się odpowiedzialnością, 

samokontrola, wstrzemięźliwość, rozróżnianie dotyku afirmującego od pożądliwego, 

zdolność wyrażania uczuć i okazywania czułości, zdolność do podjęcia dyskusji odnoście do 

intencji działań podejmowanych w sferze płodności, a także otwartość na prokreację. 

Autentyczna miłość jest wynikiem dobrze przeżywanej płciowości i seksualności, 

dojrzałości w sferze seksualnej i przyjęcia daru płodności. Sposób przyjęcia faktów 

antropologicznych może być różny, pomimo, iż każdy człowiek uposażony jest płciowo  

i seksualnie, to różnorodność biologiczna, psychiczna, emocjonalna i dojrzałość duchowa 

prowadzi każdego swoistą drogą do osiągnięcia celu i pełni miłości. Warunkiem dojrzałego 
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wyboru drogi jest jednak oparcie się na obiektywnych i doniosłych wartościach, 

prowadzących w konsekwencji do najwyższej Miłości i Mądrości. 

Raissa Maritain (2012) w swoim dzienniczku napisała "w rzeczywistości ludzie 

porozumiewają się między sobą jedynie za pośrednictwem bytu lub jednej z jego 

właściwości. Kiedy dotyka się prawdy jak Św. Tomasz z Akwinu - kontakt zostaje 

nawiązany, kiedy dotyka się piękna jak Beetoven, Blay, Dostojewski - kontakt zostaje 

nawiązany, kiedy dotyka się Dobra i Miłości jak święci - kontakt zostaje nawiązany i dusze 

porozumiewają się między sobą. Człowiek naraża się na nieporozumienie, jeśli wypowiada 

się bez wcześniejszego dotknięcia tych głębi - wówczas kontakt nie nawiązuje się, gdyż 

relacja nie sięgnęła bytu. Oddzielenie duszy od ducha to rozdarcie, zmieszczenie, rozłam nie 

do opisania" (tamże, s. 44-45).  

Sołowjow (2003, s. 18) twierdzi, że człowiek jako wartość absolutna posiada zdolność 

poznania w miłości innego, nie tylko abstrakcyjnie, ale także istotowo. Poznanie prawdy 

innego jest częścią relacji osobowej. Jeżeli człowiek potrafi przenieść punkt ciężkości swojego 

życia poza wymiar empiryczny, to realizuje swoje absolutne znaczenie, które polega na 

zdolności do życia nie tylko w sobie, ale także w innym. Aby zaistniała relacja osobowa musi 

być "naderwany"  egoizm. Każda miłość jest próbą zerwania egoizmu, ale nie każda miłość 

potrafi radykalnie od wewnątrz "naderwać" egoizm (tamże, s. 18). 

Sfera seksualna wzmacniana przez popęd jest szczególnie narażona na egoizm i to 

tym bardziej im mocniej w danej jednostce jest zakotwiczone przekonanie o hedo-

nistycznym, przyjemnościowym, tzw. libidystycznym podejściu do popędu seksualnego 

(Galarowicz, 2011, s. 71-73).  

Konsumpcyjny model życia i etyka hedonistyczna, ujmują popęd seksualny jako 

narzędzie mające dostarczać przyjemności i rozkoszy erotycznej. Taki model popierają 

rownież zwolennicy relaksacyjnego, terapeutycznego podejścia do seksu. Według 

Kępińskiego "w kontaktach erotycznych szuka się potwierdzenia własnej osoby, które  

w ostatecznym wymiarze możliwe jest tylko w tak bliskim złączeniu dwojga ludzi" 

(Kępiński, za: Galarowicz, 2011, s. 54-55) 

Niejednokrotnie miłość jest błędnie utożsamiana z pożądaniem, które ujawnia się  

w gestach, postawach i zachowaniach. Pożądanie jest procesem neurofizjologicznym 

związanym z organami płciowymi i obszarami erogennymi, które spłata się z innymi 

doznaniami i przeżyciami psychicznymii, wywołuje ekscytację psychiczną, zmierza do 

zbliżenia organów seksualnych partnera płci odmiennej i w konsekwencji do seksualnej 

satysfakcji (Siemianowski, 1998, s. 135-136). 

Dzisiejsza kultura często przyjmuje i promuje błędnie rozumianą miłość, 

utożsamianą z pożądliwym upodobaniem seksualnym, które potrafi uprzedmiotowić 

człowieka i zniszczyć rodzące się uczucie związane z prawdziwą miłością. 

Miłości nie można zaspokoić aktywnością, bo miłość nie spełnia się w działaniu, ale 

w trwałym współprzeżywaniu osób będących we wzajemnym wejrzeniu w siebie na 

płaszczyźnie "ja-ty" i otwartością na życie miłości. Miłość jako osobowe, afektywne przeżycie 
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charakteryzuje się swoją ponadaktualnością, przekracza czas, jest nastawiona na trwanie  

w czasie i na przezwyciężanie jego upływu (Hildebrand, 2012, s. 93). 

Aby przygotować człowieka do autentycznej miłości, dzisiejsze czasy wymagają nie 

tylko ochrony praw człowieka związanych z życiem biologicznym, ale dzisiejsza kultura ma 

za zadanie bronić praw człowieka będącego razem ciałem i duszą - nie tylko jego życia, ale 

również jego świata kulturowego i jego przekonań (Delsol, 2003, s. 170). 

Półtawska (2009, s. 59) pisze, że miłość wyprowadza człowieka ku dobru. Miłością 

prawdziwą można nawet uratować człowieka przed nim samym. 
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Refleksje o rozumieniu czystości serca w filozofii i  teologii  

 

Wprowadzenie 

 

Wyrażenie „czystość serca” lub „czystość umysłu” na stałe weszło do języka teologii  

i filozofii. Już R. Descartes (1937, s. 14-30 )(+1650) pisał, że wiedzę pewną można uzyskać 

jedynie przy pomocy sprawnie działającego „czystego intelektu”. Podał nawet konkretną  

i sławną jak się później okazało, metodę usprawnienia działania owego czystego intelektu. 

W języku teologicznym (czy też szerzej w języku religijnym) częściej mówi się o „czystości 

serca”, zwracając uwagę na pewną wewnętrzną postawę człowieka, która ostatecznie 

dotyczy jego umysłu, niemniej zawężana jest często i to niesłusznie, do sfery seksualnej. 

Poniżej spróbuje się przedstawić szersze rozumienie wyrażenia „czystość serca”. Najpierw 

omówi się rozumienie słowa „serce” w teologii i filozofii, następnie przybliży znaczenie 

biblijnego wyrażenia: „serce czyste” i wreszcie poczyni się kilka uwag na temat tego, jak 

dążyć do osiągnięcia czystego serca. Innymi słowy, w niniejszym artykule spróbujemy 

poszukać odpowiedzi na następujące pytanie: co znaczy mieć czyste serce i jak je osiągnąć?  

 

1. Różne rozumienie słowa „serce” 

 

Słowo „serce” bardzo często występuje w kulturze europejskiej. Początki użycia tego 

słowa – symbolu znajdujemy już w starożytnej poezji greckiej, a szczególnie u Homera (VIII 

w. przed Chrystusem) i u tragików. Słowo „serce” (gr. kardia) miało już wtedy bardzo 

szerokie zastosowanie: wyrażało nie tylko centrum ludzkiego ciała, lecz również ośrodek 

życia duchowego. Było więc źródłem nie tylko życia intelektualnego, ale także źródłem 

uczuć, instynktów i namiętności, tzn. radości i bólu, odwagi i tchórzostwa, mocy i strachu, 

miłości i nienawiści. Rzecz charakterystyczna, że u filozofów „serce” wyraźnie schodzi na 

drugi plan, filozofowie - z natury swej bardziej precyzyjni - mówili raczej o umyśle, duszy, 

inteligencji czy woli.  

W czasach współczesnych słowo „serce” - oprócz znaczenia anatomicznego - ma 

również sens przenośny np. w sztuce i folklorze serce przedstawiane jest w stylizowanym 

kształcie, znanym już dzieciom , najczęściej koloru czerwonego, co symbolizuje krew,  

a w wielu kulturach także namiętność i silne uczucia. Serce jest w szczególności kojarzone  
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z poezją romantyczną, często znajduje się na walentynkach, bombonierkach i innych 

przedmiotach kultury masowej jako symbol miłości. 

Słowo to występuje bardzo często także w Biblii (ponad osiemset razy) i w liturgii; na 

przykład w każdej Mszy św. jest ono wymawiane kilka razy, chociażby w prefacji, gdy 

kapłan mówi: „w górę serca”, co ma zachęcić wszystkich do wznoszenia serc, a raczej 

umysłów ku Bogu; lub po komunii św., gdy kapłan wypowiada po cichu modlitwę: „Panie, 

daj nam czystym sercem przyjąć to, co spożyliśmy ustami, i dar otrzymany w doczesności 

niech się stanie dla nas lekarstwem na życie wieczne”. Katechizm Kościoła Katolickiego 

zwraca uwagę, że gdy Biblia mówi o modlitwie, najczęściej mówi, że wypływa ona z 

ludzkiego serca. Modli się serce. Jeśli jest ono daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta 

(KKK 2562). Poznanie biblijnego znaczenia „serca” jest więc bardzo ważne, rzuca ono 

bowiem nowe światło na Boga, Jego relacje z człowiekiem i na kult jemu oddawany. Nie 

przypadkowo mówi się, że serce jest miejscem, gdzie spotykają się człowiek i Bóg. Co to 

jednak konkretnie znaczy? 

 

1.1. Rozumienie serca w Starym Testamencie 

 

W starotestamentalnym języku hebrajskim na oznaczenie serca używa się dwóch 

rzeczowników: leb i lebab. Pierwszy z nich występuje już w najstarszych warstwach tekstu 

biblijnego, drugi natomiast po raz pierwszy pojawia się u Izajasza. Chociaż słowo to 

występuje w Biblii ponad 800 razy, to ani razu nie odnosi się do narządu pompującego krew. 

Termin „serce” używany jest w Starym Testamencie przede wszystkim w znaczeniu 

przenośnym. Literalnie wyraz "leb" oznacza narząd cielesny człowieka, będący siedliskiem 

mocy i życia fizycznego (Ps 38,111; Iz l ,52), a wzmacniając serce pokarmem, dostarcza się sił 

witalnych całemu człowiekowi (por. Jr 4,193; Oz 13,84; Hi 41,16).  

„Serce” używane w znaczeniu przenośnym ma sens teologiczny. Leb wyraża centrum 

życia duchowego i najgłębsze wnętrze człowieka. Serce jest siedliskiem myśli, woli i uczuć. 

Serce w teologii biblijnej jest źródłem życia człowieka. Życie to jednak rozumiane jest w 

różnych aspektach: nie tylko fizycznym, ale także duchowym, a więc: intelektualnym, 

wolitywnym, uczuciowym, a nawet religijnym. Stąd ludzkie serce: myśli, rozważa, decyduje. 

                                                 
1 „Serce się me we mnie trzepoce: moc mnie opuściła,  

zawodzi nawet światło moich oczu”. Ps 38. 11. 
2 „Gdzie was jeszcze uderzyć,  

skoro mnożycie przestępstwa?  

Cała głowa chora, całe serce osłabłe;” Iz 1, 5. 
3 „Moje łono, moje łono! Wić się muszę w boleściach!  

Ściany mego serca!  

Burzy się we mnie serce -  

nie mogę milczeć!” Jr 4, 19  
4 „Rzucę się na nich  

jak niedźwiedzica, kiedy straci młode,  

rozerwę powłokę ich serca;” Oz 13, 8.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
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Serce oznacza w Piśmie św. najgłębsze wnętrze człowieka, ludzkie „ja”, ludzką osobę, 

ludzkie sumienie. 

Nic więc dziwnego, że w tym najgłębszym wnętrzu dokonuje się decyzja: jestem za 

Bogiem lub przeciw Bogu. W tak rozumianym sercu rodzą się dobre lub złe myśli, dobre lub 

złe czyny. Cechą specyficzną biblijnego rozumienia serca są przeciwstawne jego określenia. 

Może ono być dobre lub złe, obrzezane lub nieobrzezane, twarde lub miękkie (tj. wrażliwe), 

oświecone lub ciemne, niewierne lub wierne, pojętne lub tępe, zamknięte lub otwarte. Słowo 

„serce” jest używane zamiennie z „sumieniem”. Tłumacze Septuaginty (LXX) oddają 

hebrajskie leb najczęściej przez "kardia" (serce), rzadziej natomiast przez "nous" (myśl) 

lub "psyche" (dusza) (Kudasiewicz, 2000, s. 314-324). 

Warto podkreślić, że o jakości zewnętrznych czynów ludzkich decyduje wnętrze 

człowieka, a więc jego serce, jego sumienie, jego intencja. Od jakości ludzkiego serca, czyli od 

sumienia, zależą ludzkie czyny. W sercu każdego człowieka rozciąga się scena działań i 

właśnie tam najpierw rodzą się największe zbrodnie i grzechy. Nic dziwnego, że Bóg mówi: 

„Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!” (Prz 

4,23).  

 

1.2.  Rozumienie serca w Nowym Testamencie  

 

W Nowym Testamencie często blisko siebie występują terminy "kardia" (serce) 

i "nous" (umysł, intelekt). Rzeczownik "kardia" występuje aż 148 razy.  

podobnie jak w Starym Testamencie, w tekstach nowotestamentowych "kardia" 

występuje jako siedlisko życia duchowego. W sercu spotykają się władze rozumu i woli,  

a także obecne są poruszenia serca (duszy), tj. uczucia, namiętności i instynkty. Serce wyraża 

ludzkie „ja”, samą ludzką osobę. Biblia nie zna filozoficznego pojęcia osoby, nie jest jej 

jednak obce to, co filozofia rozumie przez osobę i wyrażane jest to często właśnie przez 

słowo serce. 

Warto podkreślić, że Nowy Testament jednak nie tylko powtarza starotestamentową 

koncepcję serca, lecz również wnosi własne, oryginalne elementy. Jaśniej i mocniej akcentuje 

ideę serca jako najbardziej intymnego ośrodka osoby ludzkiej, w którym Bóg daje się poznać 

człowiekowi (np.: 1 Kor 4,55; Rz 8,276; 1 Tes 2,47). Pan Jezus wylicza długą listę czynów, które 

czynią człowieka nieczystym, pochodzą one z serca ludzkiego: „Odpowiedział im: «I wy tak 

niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie 

może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się 

                                                 
5 „Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte,  

i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę”. 1 Kor 4. 5. 
6 „Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, 

sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika 

serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą”. Rzym 8, 27. 
7 „Upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu, lecz jak przez Boga 

zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale 

Bogu, który bada nasze serca”. 1 Tes 2. 4. 
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wydala». Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: «Co wychodzi z człowieka, 

to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, 

kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, 

obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym». Mk 

7,18-23. 

Jak widać, serce wyraża, reprezentuje całą osobę. Wymownie ujmuje to autor 

Pierwszego Listu św. Piotra, gdy pisze, że ozdobą żon winno być „nie to, co zewnętrzne: 

uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o 

nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga”.  

(1 P 3,4). Kardia oznacza więc najgłębsze wnętrze człowieka, jego osobowość: staje się 

synonimem człowieka jako takiego, znakiem wyrażającym to, co w człowieku najgłębsze, 

jego najintymniejsze dążenia i pragnienia - czy to dobre, czy złe. Dlatego serce można 

nazwać ludzkim duchem, rozumem, czy sumieniem. 

Czytając powyższe teksty biblijne, widzimy, że Bóg przenika serce, bada je dogłębnie 

i działa w nim, bowiem „sercem” się wierzy i „w sercu” dokonuje się nawrócenie człowieka. 

Słowo Boże przyjmowane jest „do serca”. Św. Paweł mówi, że Bóg posyła do serc ludzkich 

Ducha swojego Syna, dzięki czemu miłość Boża rozlana jest w ich sercach. Obecny w sercu 

Duch Boży wyzwala człowieka z niewoli grzechu i czyni dziedzicem Boga. Serce wierzącego 

jest więc świątynią Ducha i przedsionkiem nieba. Takie ujęcie to szczyt teologii serca  

u Apostoła Narodów. 

Podsumowując powyższe rozważania, można powiedzieć, że serce w Starym  

i Nowym Testamencie jest pojęciem symbolicznym, określającym najgłębsze centrum 

psychosomatycznej jedności osoby.  

 

1.3. Rozumienie serca w teologii 

 

Teologiczne rozumienie serca ulega pewnej modyfikacji. Orygenes (+254) zawęża 

rozumienie serca głównie do umysłu. Czystość serca pozwala na kontemplację Boga, którego 

człowiek jest obrazem. Takie rozumienie serca towarzyszy także refleksji teologicznej 

Grzegorza z Nyssy (+395). Widać, że filozofia grecka mocno oddziaływała na kształt myśli 

teologicznej Ojców Kościoła. Świadczą o tym również zmiany, jakich dokonano podczas 

tłumaczenia Biblii na język grecki. Chodzi mianowicie o te teksty, w których słowo „serce" 

zastąpiono w Septuagincie pojęciem umysłu lub duszy. 

Jednak ten wyraźny wpływ greckiej myśli filozoficznej na refleksję antropologiczną 

niektórych Ojców greckich nie oznacza całkowitego pozbawienia serca roli centrum 

duchowego człowieka. Świadczy o tym ważne dzieło z zakresu ascetyki i duchowości 

tradycji prawosławnej pt.: Filokalia. Jest to zbiór 60 tekstów pochodzących od 38 autorów 

żyjących pomiędzy IV a XV wiekiem. Dzieło to zostało ostatecznie opracowane na przełomie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ascetyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awie
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XVIII i XIX wieku8. W zbiorze Filokalia reprezentującym ok. dziesięć wieków rozwoju 

chrześcijańskiej duchowości można wyróżnić cztery jej zasadnicze okresy.  

Pierwszy z nich to duchowość Ojców pustyni, takich jak np. Bazyli Wielki, Jan 

Chryzostom, Ewagriusz z Pontu, czy Pseudo-Makary Egipski. Istotą tej duchowości nie była 

ucieczka od świata, ale oczyszczenie, „obudzenie” serca, by przez łaskę Ducha Świętego 

mogło stać się mieszkaniem Boga.  

Kolejny okres piśmiennictwa ascetycznego wyznaczają autorzy synajscy: Jan Klimak, 

Hezychiusz, Filoteusz, Marek Eremita. Wszyscy oni wiedli życie pustelnicze na górze Synaj 

w klasztorze „Gorejącego Krzewu”. Początki życia pustelniczego na Synaju sięgają już IV 

wieku. Do istotnych elementów tej duchowości należy przede wszystkim poszukiwanie 

wewnętrznego wyciszenia (hezychia), pokoju i czujności serca, stanowiących warunek 

trwania przy Bogu poprzez nieustanną modlitwę oraz praktykę krótkich wezwań 

skierowanych do Jezusa, wyrażających wiarę w moc Jego imienia9.  

Filokalia zostały wydane w języku rosyjskim w 1883 r. Dokonał tego po dwudziestu 

latach pracy świątobliwy biskup Teofan. Wprowadził on do rosyjskiego przekładu dwa 

terminy zaczerpnięte z idealistycznej filozofii niemieckiej: Verstand i Vernunft, którym 

odpowiadają rosyjskie słowa рассудок (rassudok, rozsądek) i разум (razum, rozum). Pierwszy z 

nich dokonuje osądu danych pochodzących z doświadczenia empirycznego i jest ze swej 

strony dyskursywny (intelekt). Drugi termin, razum (rozum), który w swej koncepcji 

teologicznego poznania utożsamił się z pojęciem „serce”, jest jak gdyby „zmysłem 

wewnętrznym", posiadającym zdolność intuicji. W odróżnieniu od intelektu, rozum „widzi” 

i „czuje” wartości duchowe. To doświadczenie możliwe jest dzięki kontemplacji  

i oddziaływaniu na człowieka przedmiotów świata duchowego, a także wywołuje zmiany 

zachodzące w ludzkim sercu. Zdaniem Teofana pojawiają się uczucia duchowe (religijne), 

które sygnalizują poczucie zależności od Boga. U chrześcijanina, który żyje wiarą, „czuje w 

sobie Boga” i „Jego siłę działającą w sobie”, przenikają one głębię jego jestestwa, wywierając 

wielki wpływ na życie duchowe. Według Teofana, to osobiste zjednoczenie z Bogiem 

potrzebne jest do zrozumienia prawdziwego sensu otaczającej rzeczywistości. W tym 

kontekście osiągnięcie pełnego poznania świata wymaga tego, aby rozum (rozum, serce) 

przyłączył się do rozsądku (intelektu). Tylko bowiem rozum kieruje poznanie na ostateczny 

cel człowieka. Dlatego aby prawda mogła być zrozumiała, musi - zdaniem Teofana - być 

                                                 
8 Greckie słowo filokalia znaczy dosłownie: „miłość tego, co piękne i dobre”. Gdy termin ten odnosi się do książki, 

przyjmuje sens: „antologia”, „zbiór wybranych części”, „wybór (najpiękniejszych) tekstów”. 
9 Pozostałe dwa okresy to okres tzw. klasztorów „miejskich” w Konstantynopolu. Gdy w VII wieku Egipt, 

Palestyna i Syria dostały się pod panowanie arabskie, życie duchowe na chrześcijańskim Wschodzie przeniosło 

się bardziej do Konstantynopola. Duch zakładanych tam klasztorów różnił się od ducha Synaju akcentem 

położonym na „praktykę”, a więc na zasadniczą ascezę, zmierzającą do zdobycia cnót. Klasztory miały też 

charakter bardziej „czynny”; mnisi zajmowali się bowiem zorganizowaną pracą fizyczną, nauką, kopiowaniem 

rękopisów i innymi praktycznymi czynnościami.  

Ostatni okres to synteza myśli duchowości wschodniej dokonanej na górze Atos, położonej w północno - 

wschodniej Grecji, począwszy od końca X wieku. W XIV wieku na górze Atos istniało już 25 wielkich zespołów 

klasztornych. 
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przeżyta tak, aby stała się własnym sposobem myślenia, niejako „oddechem Ducha”  

w ludzkim sercu. Chodzi o poznanie inspirowane łaską Bożą przez Ducha Świętego, który 

mieszka w sercu człowieka i zna ideę, jaką Stwórca posiada odnośnie swego dzieła oraz 

sens, który mu nadał.  

Zatem w teologii wschodniej serce rozumiane jest jako centrum duchowe człowieka, 

mieszkanie Ducha Świętego. Jeśli człowiek chce poznać rzeczywistość świata i prawdę  

o sobie samym, to nie może zrywać łączności z Duchem Świętym, jako podstawową zasadą 

prawdziwego poznania.  

W tradycji chrześcijańskiego Zachodu symbolika serca bliska jest jego biblijnemu 

rozumieniu. Nieco szerszy zakres pojęciowy nadał słowu „serce” św. Augustyn. W jego 

rozumieniu serce jest ośrodkiem poznania, wolnej woli, uczuć i sumienia, pozwalającym 

człowiekowi trwać we wrażliwej postawie względem Boga, który kształtuje serce, lecząc jego 

przewrotność i zatwardziałość. Serce jest w człowieku „niezgłębioną przepaścią”, „szerokim 

namiotem Boga”, „mieszkaniem wewnętrznym”, w którym rozgrywa się dramat ludzkiego 

bytowania, ale także doświadczeniem osobistego spotkania z Bogiem. To augustiańskie 

pojęcie serca jako centrum człowieka i ośrodek jego moralno-religijnego życia występuje 

również później u wielu teologów średniowiecza.  

Warto jednakże nadmienić, że inaczej rozumiał serce św. Tomasz z Akwinu. W swojej 

refleksji teologicznej rozróżnia serce od rozumu, serce łączy z aktami woli i miłością, więc 

umieszcza je w porządku wolitywnym. Jak można sądzić, bliższa Tomaszowej koncepcji 

serca jest oryginalna koncepcja serca występująca u B. Pascala. Jego zdaniem „le coeur a ses 

raisons que la raison ne connaît point” („serce ma swoje racje, których rozum nie zna”) 

(Tomasz, 1921, s. 100). A więc serce to przede wszystkim element wolitywny i afektywny w 

człowieku, który uzdalnia do szczególnego rodzaju poznania, stanowiącego punkt wyjścia 

dla rozumu, kierującego się własną logiką i formułującego własne twierdzenia.  

Bardziej poszerzoną koncepcję serca, bliższą koncepcji biblijnej, znajdujemy  

u niektórych teologów i filozofów XX wieku. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj koncepcja 

D. von Hildebranda (+1977). Jego zdaniem serce, podobnie jak rozum i wola, może być 

nazwane centrum człowieka, a nawet prawdziwym „ja” osoby. Serce to „głębia duszy, sam 

rdzeń istnienia”. Jan Paweł II, który wiele czerpał z Hildebranda, szczególnie jeśli chodzi o 

teologię ciała i teologię małżeństwa, przypomina, że na ciało ludzkie trzeba patrzeć poprzez 

wielkość i godność całego człowieka, stworzonego i wyniesionego przez Boga. W sercu, jak 

w soczewce, skupia się cała antropologia. W promulgowanym przez niego Katechizmie 

czytamy: „Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam (według wyrażenia 

semickiego lub biblijnego: gdzie "zstępuję"). Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym 

dla naszego rozumu ani dla innych; jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono 

miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym 

wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie, ukształtowane 

na obraz Boży, ma charakter relacyjny: serce jest miejscem przymierza” (KKK 2563). 
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Na koniec, jako podsumowanie rozumienia bogatego w treść słowa „serce”, 

proponuję refleksję współczesnego polskiego logika Jerzego Perzanowskiego (+2009). Jego 

artykuł Wymiary serca, liczący niecałe 8 stron, jest warty przeczytania10. Zdaniem 

Perzanowskiego, serce jest środkową, centralną składową ludzkiej umysłowości, naszej 

duszy11. W sercu, z jednej strony, spotyka się nasza umysłowość z naszą zmysłowością; z 

drugiej zaś – nasza władza obrazowania spotyka się z władzą działania. W sercu obrazy i 

idee spotykają się z czynami. Mamy więc co najmniej dwie osie serca – oś myśli i oś czynów.  

Serce ma też trzy warstwy: 1. warstwę rozumową, w tym serce rozumu (można 

powiedzieć istota rozumu) i rozum serca, 2. warstwę uczuć i czynów, oraz 3. warstwę 

odczuć.  

Romantycy w cień usunęli warstwę rozumu serca, czyniąc z serca organ uczuć, 

sentymentów. 

Serce leży w strefie granicznej umysłowości i zmysłowości człowieka. Stąd jego 

zarazem: mądrość i czułość, racjonalność i irracjonalność, jasność i ciemność.  Innymi słowy, 

na serce składa się: rozum serca, czyli serce wiary, miłość serca – jego uczuciowość, wola 

serca – jego siła sprawcza, moc serca – jego siła i męstwo, oraz sensorium serca – jego 

odczucie świata jako ograniczonej całości jest tym, co mistyczne (Wittgenstein, teza 6.45). Do 

serca sensu largo przynależy też serce rozumu, czyli intuitywne jądro rozumu, jego oko.  

Z serca idzie niezmysłowa wiedza bezpośrednia, idą głębokie wierzenia i wątpli-

wości, przeświadczenia podstawowe. Serce rozumu to władza chwytania sedna spraw. 

Widzenia sedna. Władza scalania jakby w jednym spojrzeniu. W jednym mgnieniu oka. 

Widzenia jednego w wielu. Władza intuitywna, poniekąd mistyczna. 

Zdaniem Perzanowskiego można też mówić o rozumie serca. Na rozum serca, w tym 

na serce wiary składa się zespół racjonalnych (respektujących zasady rozumu) 

przeświadczeń, przekonań, świadectw i wierzeń. Rozum serca jest na granicy rozumu  

i serca. Rozum serca przechodzi w serce rozumu. Rozum serca to serce, o którym pisali 

Augustyn, Anzelm i Pascal. Rozum serca poszukuje rozumienia swych prawd. Przenosi je 

do intelektu i serca rozumu. Fides quarens intellectum. Rozum serca słucha się jedynie 

argumentów i świadectw. Jego motorem jest ciekawość serca, niepokój, pragnienie, tęsknota.  

W wielu językach wierzyć to dać z serca, łacińskie credere (wierzyć), pochodzi od 

dwóch słów: cor i dare, dosł. dać serce12. Dusza serca to wewnętrzne miejsce modlitwy, 

izdebka serca, spotkania z Bogiem: Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, 

zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu (Mt 6, 6). Rozum produkuje 

teorie, serce – czyny13.  

                                                 
10 J. Perzanowski, Wymiary serca. Drogiemu Adamowi Węgrzeckiemu na Jego Siedemdziesięciolecie, 

http://www.tezeusz.pl/cms/tz/fileadmin/user_upload/Mysza/Wymiary_serca_12, 11.08.2014.  
11 A. Brűckner zwraca uwagę, że etymologicznie, serce znaczy środkowość (podobnie środa, środek). (Zob.  

A. Brűckner, 1970, s. 485).  
12 Por. B. Pascal, Rozważania ogólne nad geometrią”, [w:] tenże „Rozprawy i listy”, Warszawa, 1962  

za: J. Perzanowski: 

http://www.tezeusz.pl/cms/tz/fileadmin/user_upload/Mysza/Wymiary_serca_12, 11.08.2014.  
13 Tamże. 

http://www.tezeusz.pl/cms/tz/fileadmin/user_upload/Mysza/Wymiary_serca_12
http://www.tezeusz.pl/cms/tz/fileadmin/user_upload/Mysza/Wymiary_serca_12
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2. Potrzeba oczyszczenia serca 

 

2.1. Oczyszczenie człowieka rozumiane w filozofii greckiej 

 

Pogląd, że człowiekowi potrzebne jest jakieś oczyszczenie, aby mógł poznać prawdę, 

spotykamy już w starożytnej filozofii greckiej. W szkole Pitagorejskiej w VI i V wieku przed 

Chrystusem pojawiła się propozycja nowego sposobu życia. Ten nowy sposób egzystencji 

ludzkiej narodził się z potrzeby doskonalszego życia, której nie mogła zaspokoić tradycyjna 

grecka religia. Życie według filozofii pitagorejskiej miało polegać na życiu dla duszy, a nie 

dla ciała, które jest więzieniem duszy. Filozofowie ci twierdzili, że dusza ma boską naturę  

i jej normalnym stanem jest życie w oddzieleniu od ciała. Jednak w wyniku jakiejś 

pierwotnej winy nie może żyć pełnią życia i cieszyć się zjednoczeniem z tym, co boskie.  

A zatem już u pitagorejczyków nieczystość była utożsamiana przede wszystkim  

z cielesnością.  

Narzędziem oczyszczenia staje się u tych filozofów wiedza. Pitagorejczycy rozumieli 

wiedzę inaczej niż u wcześniejszych jońskich filozofów przyrody. Wiedzę nazywali po 

prostu naukami (mathemata), które obejmowały naukę o liczbach, geometrię i teorię muzyki 

(Por. Jaeger, 2001, s. 241). Człowiek nie może jednak poznawać ich od razu. Musi poddać się 

medycznym przepisom oczyszczenia, zachowywać posty, np. nie spożywać mięsa,  

a wszystko po to, aby ciało było uległe duszy. A więc już u Pitagorejczyków występowało 

przekonanie, które stanie się potem wspólnym dziedzictwem greckiej filozofii, że człowiek, 

pragnący poznać prawdę musi przejść jakieś oczyszczenie (tamże).  

Można więc powiedzieć, że im bardziej filozofia grecka precyzuje poglądy na temat 

intelektualnego świata, tym bardziej jasny staje się pogląd, że do poznania prawdy 

potrzebne jest wyzbycie się tego, co cielesne i zmysłowe. Coraz bardziej zwiększa się niechęć 

czy nawet wstręt do ciała, który później u Platona i Plotyna wystąpi w znacznie większym 

stopniu. W greckiej filozofii bardzo wyraźnie widać pogląd, że nie może znać prawdy ten, 

kto posiada nie oczyszczone serce. Oczyszczenie wnętrza człowieka zawsze jednak 

połączone było z zaprzeczeniem ludzkiej cielesności.  

 

2.2. Biblijna koncepcja czystego serca 

 

W Starym Testamencie również dostrzegano problem nieczystości ludzkiego serca. 

Grzech naruszył nie tylko cielesno-duchową sferę człowieka, a więc jego myślenie, chcenie, 

czucie i pragnienie, lecz również najgłębsze wnętrze człowieka, tzn. jego serce. Wraz ze 

swoim sercem cały człowiek znajduje się w niewoli grzechu. Biblijne novum w stosunku do 

filozofii greckiej odnośnie oczyszczenia uwidoczniło się w dwóch kwestiach. Po pierwsze, 

według autorów biblijnych to nie ciało i to co cielesne jest nieczyste, ale nieczystość jest 

związana z moralnością. Po drugie, człowiek nie jest w stanie przywrócić sobie czystości  
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o własnych siłach, lecz potrzebuje pomocy Boga. Jasno wyraża tę myśl chociażby Psalm 

51,12-13:  

„Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 

i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 

i nie odbieraj mi świętego ducha swego!”. 

Co do tych rozważań wnosi chrześcijaństwo? Przede wszystkim pogłębiło prawdę, że 

prawdziwa nieczystość dotyczy nie tylko sfery zewnętrznej, rytualnej, ale serca człowieka, 

tzn. postawy wewnętrznej, jego myśli, intencji. Widać to wyraźnie, kiedy Jezus zwraca się do 

faryzeuszy, tłumacząc, dlaczego Jego uczniowie nie zachowują starotestamentalnych 

przepisów dotyczących rytualnych obmyć. Faryzeusze i uczeni w Piśmie pytają: „Dlaczego 

Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” 

Mk 7, 5. 

Jezus odpowiada, że żaden pokarm, który przyjmowany jest z zewnątrz, nie może 

spowodować nieczystości, ponieważ jej źródło tkwi w sercu człowieka. Chrystus wyjaśnia, 

że to, co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym i wylicza aż 13 uczynków kalających 

człowieka. „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, 

zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, 

pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym” Mk 7, 20-23. 

Powyższy tekst jest dobrym przykładem ważnej zmiany, tzn. przeniesienia  

i pogłębienia problemu czystości ze sfery cielesnej w sferę duchową. To nie ciało jest 

nieczyste, ale ludzkie myśli i czyny. Nieczystość jest związana z moralnością. To grzech 

czyni nieczystym serce człowieka, a nie fakt, że człowiek posiada ciało. Oczywiście ciało,  

a ściślej mówiąc pożądania zmysłowe, mogą być przyczyną nieczystości, nie znaczy to 

jednak, że ciało jako takie należy zanegować i odrzucić. Prowadzi to do wniosku, że to nie 

ciało, ale grzech zaciemnia i osłabia ludzki rozum, który przez to nie może poznać prawdy. 

Grzech, psuje ludzką naturę, powodując słabość woli w dążeniu do dobra, jak również i to, 

że intelekt nie jest tak sprawny w poznaniu prawdy, jak było mu to pierwotnie dane. Widać 

więc, że także w chrześcijańskim ujęciu, aby poznać prawdę, potrzebne jest oczyszczenie 

serca, które jednakże polega na oczyszczeniu z grzechu, a nie na negacji ciała. 

W Ewangelii i w pozostałych pismach Nowego Testamentu pogłębiona jest jeszcze 

jedna prawda Starego Testamentu odnośnie do ludzkiego serca, a ściślej - do drogi jego 

oczyszczenia. Człowiek nie oczyszcza się z grzechu o własnych siłach, ale oczyszczenie 

uzyskuje jako dar od Boga. W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus mówi do apostołów: „Wy już 

jesteście czyści, dzięki słowu, które do was głosiłem" (J 15, 3). A św. Jan w swoim liście 

stwierdza, że: „...krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu" (1 J 1, 7). 

Oznacza to, że oczyszczenie z grzechu jest czymś, czego człowiek nie może w żaden sposób 

sam osiągnąć. Jest to możliwe jedynie w wyniku działania samego Boga, a więc jest jego 

łaską. Podkreślał to szczególnie św. Augustyn, pisząc, że człowiek nie może sam wyzwolić 

się z więzienia grzechu, koniecznie potrzebuje łaski. Można się tu odwołać do jego osobistej 
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historii życia, w której momentem przełomowym stało się odkrycie nie tylko grzechu, ale 

także niemożności jego przezwyciężenia o własnych siłach. Wystarczy przypomnieć 

polemikę św. Augustyna z Pelagiuszem, który właśnie głosił, że człowiek może dojść do 

Boga bez pomocy łaski14.  

Te dwa elementy: grzech i łaska: grzech jako przyczyna nieczystości i łaska jako 

źródło oczyszczenia są właśnie istotną nowością, którą wniosło chrześcijaństwo. W XX 

wieku zwrócił na to uwagę m.in. E. Gilson, kiedy pisał o tym, na czym polega istota 

chrystianizmu. Jego zdaniem widać to wyraźnie zwłaszcza w pierwszych wiekach, kiedy 

doktryna Kościoła krystalizowała się w opozycji do kultury pogańskiej. Pogaństwo jako 

przeciwnik nowej wiary charakteryzowało się brakiem: „świadomości grzechu, przez który 

zostaliśmy potępieni, jak i łaski Jezusa Chrystusa, która nas zbawia" (Gilson, 1958, s. 84).  

 

2.3. „Błogosławieni czystego serca” 

 

Szóste błogosławieństwo, brzmi: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga 

oglądać będą” (Mt 5,8). Znając pogłębione znaczenia wyrazu serce („kardia”), zwróćmy 

uwagę na drugie bardzo ważne słowo, które się tu pojawia: „czysty”, po grecku: „katharos”. 

Ten grecki wyraz ugina się wręcz od różnych znaczeń. W Ewangeliach występuje 7 razy, a w 

całym Nowym Testamencie 22 razy.  

Pierwotnie słowo to znaczyło "czysty" (niepobrudzony), na przykład gdy ktoś chciał 

powiedzieć, że oczyszczono zabrudzone ubrania i teraz są czyste. To dosłowne rozumienie 

pojawia się np. w Ewangelii Mateusza (27.59): „Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno”.  

Słowa tego używano także na określenie zboża, które zostało przewiane przez wiatr 

czy przesiane i przez to pozbawione zanieczyszczeń. To ważne znaczenie: czysty jako wolny 

od wszelkich zanieczyszczeń i od tego, co plami. W tym samym znaczeniu używano tego 

wyrazu, gdy mówiono o armii, która została oczyszczona ze wszystkich tchórzliwych, 

niechętnych i niezdyscyplinowanych żołnierzy i która stanowi siłę złożoną z mężczyzn 

najbardziej walecznych. Używano tego wyrazu także po to, aby określić mleko czy wino, 

które nie jest rozcieńczone wodą, lub też metal, który nie ma w sobie żadnego 

zanieczyszczenia czy stopu.  

Tak więc podstawowe znaczenie katharos to: bez domieszki, wolny od przylegania 

czegokolwiek, co brudzi lub demoralizuje, niesfałszowany, bez obcych elementów 

(niestopiony z niczym).  

O czym Pan Jezus mówi w tym szóstym błogosławieństwie? Jest kilka i to bardzo 

ciekawych interpretacji. Przytoczmy dwie uzupełniające się interpretacje, tworzące, jak 

można sądzić, pewną całość.  

Prawdopodobnie chodzi tu o moralną czystość, o serce niewinne, szczere, szlachetne; 

wolne od zanieczyszczenia wszelkim grzechem, a tu szczególnie od ukrytych, nieczystych 

intencji w naszym postępowaniu, od wszelkich złych pragnień, dlatego to błogosławieństwo 

                                                 
14 Por. tamże, 75. 
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nie jest łatwe do wypełnienia, bowiem bardzo rzadko zdarza się nam, abyśmy nawet 

najlepsze uczynki wykonywali bez ubocznych motywów. Jeśli np. dajemy jakąś jałmużnę 

lub dotację, pielęgnujemy w głębi serca pragnienie, aby nas dostrzeżono i pochwalono. 

Podobnie jest w wielu innych sytuacjach. Uboczne motywy zdarzają się nawet w kazno-

dziejstwie, trudno nie zaspokajać w nich własnych ambicji. Kiedyś ktoś powiedział znanemu 

angielskiemu kaznodziei Janowi Bunyanowi (+1688), że wygłosił piękne kazanie. Wiem o tym, 

odpowiedział ze smutkiem, powiedział mi już o tym diabeł, gdy schodziłem ze stopni 

ambony.  

Aby lepiej zilustrować tę moralną czystość, użyjmy pozytywnych przykładów: 

dobroczynność jest czysta, jeśli nie zawiera domieszki poszukiwania siebie; sprawiedliwość 

jest czysta, jeśli nie zawiera domieszki stronniczości; miłość jest czysta, jeśli nie zawiera 

domieszki pożądliwości; a więc serce człowieka jest czyste, kiedy kocha nade wszystko 

kocha tylko Boga. 

To błogosławieństwo stawia przed nami konkretne pytania: czy wykonaliśmy daną 

pracę z motywu służby bliźniemu, czy z powodu zapłaty? Czy nasza służba jest 

bezinteresowna, czy też robiona „na pokaz”? Czy nawet nasze modlitwy i czytanie Biblii 

mają na celu szczere zbliżenie się do Boga, czy raczej ich motywem jest miłe uczucie 

uspokojenia czy wyższości nad innymi. Sprawdzenie swoich własnych motywów nie jest 

łatwe, czasami nas zniechęca i upokarza, ponieważ mało jest rzeczy, które nawet najlepsi z 

nas robią zupełnie bez ubocznych motywów. Szóste błogosławieństwo można by odczytać 

tak: O jakże szczęśliwy jest człowiek, którego motywy postępowania są absolutnie czyste, wolne od 

ukrytych zamiarów, on bowiem pewnego dnia będzie mógł oglądać Boga! (Barclay, 1977, s. 134-

137). 

Przejdźmy teraz do drugiej pogłębiającej interpretacji. W tym błogosławieństwie 

znajdujemy nie tylko odniesienia do wolności od grzechu, ukrytych złych intencji i od 

wszelkiej moralnej nieczystości. To jest ważny, ale tylko pierwszy krok czy poziom 

wymagań, które stawia nam Chrystus. Mówi tutaj również o drugim bardzo ważnym 

stopniu, poznawczym. Wiemy, że w Starym, jak i w Nowym Testamencie serce oznacza 

ludzką duszę, ludzkie „Ja”; gdy Pan Jezus mówi o czystości serca, to chodzi tu o właściwe, 

prawdziwe poznawanie i rozumienie otaczającego świata, o oświecenie umysłu, aby mógł 

właściwie poznać prawdę.  

Dlatego Pan Jezus używa wyrazu „katharos” (w relacji św. Mateusza) w odniesieniu 

do serca oświeconego, do oka serca, które jest niezabrudzone i nieskalane niczym, co by 

mogło przesłaniać jego widzenie i utrudniać jego poszukiwanie i rozumienie prawdy. Serce 

bowiem, jak zostało wyżej powiedziane, jest nie tylko miejscem naszych afektów czy naszej 

wrażliwości, ale także centrum naszego poznawania i rozumienia świata.  

W tym błogosławieństwie Jezus mówi o tym, że czyste serce jest jednocześnie 

zdrowym okiem prowadzącym do prawdy. Na innym miejscu głosił: „Światłem ciała jest 

oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko 

jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest 
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ciemnością, jakże wielka to ciemność! Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego 

będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim 

wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6,22-24)15. 

Zdrowe oko jest okiem, które widzi właściwie, prosto; czysty wzrok jest prostym 

wzrokiem. Ludzie „czystego serca” to ci, którzy posiadają serce o zdrowym wzroku, a więc  

o zdrowym rozumie, serce, które widzi właściwie; serce oświecone, rozumiejące i mające 

wiedzę. Trafnie to ujmuje komentarz w Biblii Poznańskiej: ”Takim okiem i światłem dla 

człowieka umysł. Jeśli ta władza zostanie zaciemniona, to człowiek nie dostrzeże właściwej 

drogi postępowania. Jego życie zamieni się w błądzenie w mroku”16. 

Oko ludzkie jako cielesny narząd wzroku jest narządem światła i bez niego nasze 

fizyczne ciało pogrążyłoby się w ciemności. Kiedy oko jest zdrowe, wzrok jest czysty i oko 

widzi właściwie, a ciało jest pełne światła. Każdy przedmiot jest widziany w swoich 

prawdziwych kolorach, prawdziwych proporcjach i w dokładnym położeniu. Dlatego 

zdrowy wzrok jest wzrokiem czystym i jest przeciwieństwem chorego wzroku, który 

powoduje zamglenie oka i pogrąża ciało w ciemności17.  

Podobnie jest z okiem serca człowieka. Mamy tu sens przenośny: oko serca jest 

narządem umysłu, który zgłębia Boga, słyszy, postrzega i rozumie „słowo prawdy, 

Ewangelię zbawienia” (Ef 1,13). Jak pisze św. Paweł tylko przez chodzenie w „świetle 

Ewangelii chwały Chrystusa" (2 Kor 4,4) służymy Bogu, a nie mamonie świata.  

Podobnie Paweł wskazywał na „światłe oczy serca”, które rozpoznaje, rozumie i wie, 

„czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego (Chrystusa) 

dziedzictwa wśród świętych (Ef 1,18). Natomiast św. Jakub uczynił odwrotne odniesienie do 

tego, który „jest mężem chwiejnym, niestałym we wszystkich swych drogach” (Jk 1,8). Mąż 

chwiejny ma zamglony wzrok lub posiada w nim coś, co przesłania jego wzrok, a ciemność 

spowija jego drogę, ponieważ jego drogi są drogami świata.  

Ale Pan Jezus przestrzega, że chore oko jest zabrudzonym i niedoskonałym 

wzrokiem, umysłem człowieka, któremu brakuje należytej wiedzy. To prowadzi do 

zaciemnienia wnętrza. Dlatego nasz Pan woła: „Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest 

ciemnością, jakże wielka to ciemność!”. Duchowa ciemność w sercu (w duszy) jest 

nieskończenie większa w porównaniu z fizyczną ciemnością w ciele. Tylko przez czysty 

                                                 
15 Łukasz tak to wyraża: „Światłem ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w 

świetle. Lecz jeśli jest chore, ciało twoje będzie również w ciemności. Patrz więc, żeby światło, które jest w tobie, 

nie było ciemnością. Jeśli zatem całe twoje ciało będzie w świetle, nie mając w sobie nic ciemnego, całe będzie w 

świetle, jak gdyby światło oświecało cię swym blaskiem”. Łk 11,33-36.  
16 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, red. M. Petera, M. Wolniewicz, Poznań 1975, t. III, s. 30. 
17 Chyba każdemu przydarzyło się mieć w oku jakiś pyłek lub zadrapanie. Niektórzy mieli zaćmę lub wadę 

soczewki lub też nie widzieli kolorów. Kiedy tak się dzieje, całe ciało jest pełne zniekształconego światła i obrazu. 

Jeśli mamy w oku obcy przedmiot, oko łzawi, a wzrok jest chory i zamglony, dopóki przedmiot nie zostanie 

usunięty. 
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wzrok oczu - serce może postrzegać i otrzymywać duchowe światło o prawdzie Ewangelii i 

dlatego widzieć, tzn. doświadczać Boga18.  

Jako uzupełnienie powyższych rozważań na temat znaczenia słowa czysty (katharos), 

zwróćmy jeszcze uwagę na drugie słowo pojawiające się w Nowym Testamencie i również 

oznaczające czystość19. Jest to greckie słowo: eilikrines i eilikrineia - pierwsze jest 

przymiotnikiem (czysty), a drugie jest rzeczownikiem (czystość). Są to dwa bardzo 

interesujące słowa, które dopełniają zakres znaczeniowy wyrazu katharos. W. Barclay zwraca 

uwagę, że przymiotnik eilikrines pojawia się m.in. w liście do Filipian: „A modlę się o to, aby 

miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim 

wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień 

Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i 

czci Boga”. Flp 1. 9-11. W niektórych przekładach słowo „czysty” przetłumaczono jako 

“szczery” lub “przejrzysty”. Słowo to występuje również w 2 liście św. Piotra 3, 1: „Ten to już 

drugi list piszę do was, umiłowani! Pokrzepiam w nich szczerego (niektórzy: „czystego”) 

ducha waszego…”20.  

Natomiast rzeczownik eilikrineia, pojawia się np. w 1 liście do Koryntian 5.8: „Tak 

przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i 

przewrotności, lecz - przaśnego chleba czystości i prawdy”; w 2 liście do Koryntian 1.12: 

„Chlubą bowiem jest dla nas świadectwo naszego sumienia, bo w prostocie serca i szczerości 

wobec Boga, a nie według mądrości doczesnej, lecz według łaski Bożej postępowaliśmy na 

świecie, szczególnie względem was”; oraz w 2 liście do Koryntian 2.17: „Nie jesteśmy 

bowiem jak wielu, którzy kupczą słowem Bożym, lecz przemawiamy w szczerości, z 

natchnienia Bożego i w obliczu Boga w Chrystusie. Standardowe tłumaczenia używają tu 

słowa: “szczerość”, rzadziej: “niewinność”. 

Przypatrzmy się więc bliżej temu ciekawemu słowu: eilikrines. W klasycznej grece ma 

ono dwa charakterystyczne użycia. Pierwsze oznacza „czysty”, tj. bez „domieszek”. I tak 

np. może być czysty metal, zamiast stopu dwóch metali. W tym sensie najczystszą rzeczą na 

świecie jest ogień. W drugim wypadku eilikrines tłumaczy się słowem: “przejrzysty”. I tak 

np. może być przejrzysty (czysty) intelekt. 

Etymologia obu słów w języku greckim zawsze budziła wątpliwości. Podawane są tu 

dwie sugestie. Po pierwsze, mogą one pochodzić od greckiego słowa eilein, które znaczy 

“przesiewać przez sito”, aż ostatnie resztki obcego materiału zostaną usunięte, a rzecz, która 

pozostaje w sicie, jest całkowicie czysta. W tym przypadku słowo to określa czystość, która 

została uzyskana na drodze przesiania, oddzielenia. W języku biblijnym słowo to określa więc 

                                                 
18 Psalmista głosił: „Prawo Boże jest doskonałe – pokrzepia duszę; świadectwo Boże jest niezawodne - poucza 

ludzi prostych” (Ps 19,8). 
19 Mamy jeszcze trzecie greckie słowo występujące w Nowym Testamencie oznaczające: czysty – to hagnos, dosł. 

czysty, wolny od brudu, od skalania grzechem, niezmieszany z obcymi elementami. Analiza tego słowa 

wykracza poza ramy niniejszego artykułu. Wspomnij tylko, że pokrewne ze słowem hagnos jest słowo hagios – 

święty. 
20 Inaczej przetłumaczono to w Biblii Tysiąclecia: „Umiłowani, piszę do was już ten drugi list; w nich pobudzam 

wasz zdrowy rozsądek i pamięć”. 2 P 3.1. 
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człowieka, który został tak obmyty z brudu i oczyszczony z grzechu łaską Boga, że nie ma już 

w nim złych zanieczyszczeń. 

Druga interpretacja wywodzi te słowa z połączenia dwóch greckich słów, heile, które 

znaczy „słoneczne światło” i krinein, które znaczy „sądzić”, „osądzać”. W tej interpretacji 

słowa te określałyby coś, co może przetrwać osąd światła słonecznego; coś, co nawet będąc 

oświetlone pełnym światłem słońca nie wykazuje żadnych skaz czy braków. Łatwiej to 

zrozumieć w kontekście wschodnich bazarów, gdzie stragany były małe i zacienione. 

Stragany w dzisiejszej starej Jerozolimie są tego dobrym przykładem. Wyroby ze szkła, 

ceramika, czy różne tkaniny mogły dobrze wyglądać w tych ciemnych zakamarkach 

straganu, ale mądry kupiec brał towar na ulicę i oglądał go w jasnym świetle dziennym. 

Często jasne promienie słońca ukazywały skazę i defekt danej rzeczy, które nie były 

widoczne w zacienionych sklepikach. 

Gdy więc mówi się o czystości (eilikrineia) lub szczerości umysłu, to ma się na uwadze 

umysł prostolinijny, który nic nie ukrywa w swoich „zakamarkach”. Innymi słowy chodzi  

o człowieka o „jednej twarzy”. Słowo „czysty” pyta nas, czy nasze najgłębsze myśli mogą być 

ukazane w jasnym świetle dnia; czy nasze najbardziej wewnętrzne intencje mogą przetrwać  

w blasku słońca? A mówiąc w kontekście Biblii: czysty znaczy osądzony, sprawdzony przez 

światło Boże; pytając o czystość, pytamy o to, czy najbardziej wewnętrzne myśli naszego umysłu  

i poruszenia naszego serca mogą się ostać w świetle Bożego wzroku? Wspomniany  

J. Bunyan mawiał, że bardzo rzadko zdarza się, abyśmy nawet najszlachetniejsze czyny 

spełniali absolutnie bez ubocznych motywów. Pełna chrześcijańska czystość jest więc 

wielkim wyzwaniem i jest osiągalna dopiero wtedy, gdy ostatnie zanieczyszczenia zła 

zostaną oddzielone. Tylko wówczas, gdy serce jest oczyszczone z wszelkiego cienia 

namiętności, z pragnienia złego, samolubnego, nieuporządkowanego - wszystkie czynności 

człowieka jaśnieją czystością, a jego życie staje się przejrzyste, bez skazy (Barclay, 1974, s. 66-

68). 

 

3. Jak dążyć do czystości serca?  

 

Już prorok Jeremiasz utrzymywał, że nieprzeniknione i nieodgadnione jest serce 

człowiecze. Dlatego zapytał: Któż je zgłębi i przemieni?21. Prorok Ezechiel otrzymał od Boga 

wspaniałą obietnicę:  

„I dam wam serce nowe 

i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, 

odbiorę wam serce kamienne, 

a dam wam serce z ciała. 

Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawię, 

byście żyli według mych nakazów 

i przestrzegali przykazań 

                                                 
21 „Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne - któż je zgłębi?”. Jer. 17, 9. 
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i według nich postępowali” (Ez 36,26n). 

Tę myśl podejmuje Nowy Testament: 

Tylko Bóg może objawić to, co się kryje w sercu człowieka. On bowiem „ujawni 

zamiary serc” (1 Kor 4,5); On przenika serca (Rz 8,27) i bada je (1 Tes 2,4).  

W Dziejach Apostolskich czytamy: „Przysłuchiwała się nam też pewna „bojąca się 

Boga" kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej 

serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła” (Dz 16,14). To Bóg rozświetla ludzkie serce i daje 

się poznać człowiekowi: „Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały 

światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na 

obliczu Chrystusa” (2 Kor 4,6). 

Stąd też Bóg określany jest w Nowym Testamencie jako kardiognostes, tj. Ten, który 

zna i bada ludzkie serce (Dz 1,24; 15,8)22. Termin ten występuje tylko w Nowym 

Testamencie, lecz wyrażona w nim idea znana jest całej Biblii: Bóg widzi, przenika i bada 

głębię ludzkiego serca. I tylko on potrafi je prawdziwie zmienić. Bóg, który stworzył piękny 

świat i człowieka na swój obraz i podobieństwo, stwarza również „czyste serce” - człowieka, 

odnowionego wewnętrznie. Jak już wspominano, do nawrócenia serca i do zdobycia 

prawdziwej czystości nie dochodzi się za pomocą własnych sił i pragnień, lecz tylko dzięki 

temu, że sam Bóg otwiera ludzkie serce i stwarza w nas serce czyste. „A kto może wyrazić 

piękność czystego serca? pyta J. B. Bossuet (+1704) ...O, jak piękne, jak urocze jest to źródło 

nieskazitelne, jakim jest serce czyste! Ty, o Boże, z przyjemnością przeglądasz się w nim jak 

w doskonałym zwierciadle; wyrażasz w nim obraz całej swej piękności... Twoja czystość, o 

Boże, łączy się z naszą, którą Ty sam sprawiłeś w nas; a nasze oczy oczyszczone oglądać 

będą Twój blask w nas samych w światłości wiekuistej... 

Błogosławione serce czyste: ono będzie Cię oglądało, o Boże... Oglądać będzie Ciebie, 

wszelką piękność, wszelką dobroć, wszelką doskonałość. Oglądać będzie Dobro, źródło 

wszelkiego dobra, całe dobro... Oglądać i miłować będzie; lecz jeśli będzie miłowało, będzie 

umiłowane; wyśpiewywać będzie Twoją chwałę i oglądać, i miłować Cię będzie bez końca. 

Nasycone zostanie obfitością domu Twego i upojone potokiem Twoich rozkoszy... 

Błogosławiony więc ten, kto ma serce czyste... Spraw, o Panie, abym nie przestał oczyszczać 

się coraz bardziej”(Bossuet, za: o. Gabriel, 1988, s. 294).  

Zwróćmy teraz uwagę na drogę, na której człowiek może osiągnąć serce czyste. Św. 

Augustyn pisze, że człowiekowi w uzyskaniu zdrowia może pomóc nie jakieś lekarstwo, 

dobierane według tego, czym jest samo zdrowie, ale według tego, jaka jest choroba. 

Powołuje się tu na Platona, który stwierdza, że: „Najważniejsza rzecz: zacząć zgodnie z 

naturą" (Platon, 1986, s. 23). Jak to odnieść do omawianego przez nas zagadnienia? Otóż 

możemy dążyć do prawdy o świecie, człowieku i Bogu, ponieważ sama Prawda przyjęła 

                                                 
22 „I tak się pomodlili: «Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by 

zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą»”. 

Dz 1, 24.  



PŁCIOWOŚĆ, SEKSUALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

ISSN 2082-7067  4(20)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

naszą ludzką naturę. Chrystus bowiem przyjął ludzkie ciało i objawił nam prawdę, a więc to 

Jemu należy wierzyć. Wcielone Słowo przekazało światu prawdę poprzez swoje nauczanie. 

Już Ojcowie Kościoła odkryli ciekawy i bliski związek Serca Jezusa z księgą Biblii. To 

prawdopodobnie Orygenes jako pierwszy podał ważną wskazówkę: „Należy interpretować 

Serce Boga jako potęgę Jego rozumu i władzę kierowania wszechświatem, a Jego Słowo jako 

posłańca niosącego wieść o tym, co jest w Jego Sercu” 23. Serce i Biblia zostały przez 

Orygenesa odniesione do siebie nawzajem: słowo Biblii to nic innego jak opowieść o wnętrzu 

Serca Boga. Myśl tę rozwinął św. Augustyn w swoich licznych notatkach i komentarzach do 

Psalmu 22, którym od zarania chrześcijaństwa tradycja Kościoła kontemplowała cierpiącego 

Chrystusa. Refleksja nad wersetem z Psalmu 22, 15: „Jak wosk się staje moje serce, we 

wnętrzu moim topnieje” doprowadziła Augustyna do zaskakującej konkluzji: „Cor ipsius, 

Scriptura ipsius”: Jego Serce to Jego Biblia, to znaczy: mądrość zawarta w Biblii znajduje się 

w Sercu Jezusa. Św. Augustyn używa obrazu rozpuszczającego się wosku, tzn. w ogniu męki 

Chrystusa został niejako rozpuszczony wosk zagadki Biblii, zostały otwarte obecne w niej 

tajemnice24. 

Otwierając bok Jezusa włócznią, żołnierz w symboliczny sposób otworzył ludzkości 

dostęp do tajemnic ukrytego od wieków planu Bożego, planu ukrytego w Sercu Boga. Taką 

interpretację znajdujemy w liście 140 św. Augustyna: „Bowiem na pewno Chrystus chce, 

abyśmy doszli do zrozumienia głębokiej tajemnicy, że określenie “Jego serce” oznacza Jego 

Pisma święte, gdzie ukryty był Jego plan, który następnie został ukazany, kiedy On wypełnił 

przez swoje cierpienie to, co było o Nim prorokowane” (List 140, 36). Serce Jezusa jest więc 

miejscem Bożych planów, podobnie jak Pismo święte. Te Boże plany zostały ukazane 

człowiekowi właśnie przez mękę Jezusa. Myśl tę podejmie później św. Tomasz 

z Akwinu: „Wyrażenie “Serce Chrystusa” może tutaj oznaczać Pismo Święte, które objawia 

Serce Chrystusa. To Serce było zamknięte przed Pasją, bowiem Pismo pozostawało niejasne. 

Ale Pismo zostało otwarte po Męce, ponieważ ci, którzy rozważali je ze zrozumieniem, 

odkryli, w jaki sposób należy interpretować proroctwa” (In Psalmos expositio, 21, 11). Przebite 

Serce Jezusa jest otwartą księgą, poprzez którą uczymy się rozumieć zbawczy plan Bożej 

miłości dla świata, zawarty zarówno w Starym, jak i w Nowym Przymierzu. 

Tak więc, wsłuchując się w Ojców Kościoła, odnajdujemy przebite Serce Jezusa nie 

tylko jako symbol miłości miłosiernej, ale także jako księgę Biblii otwartą uderzeniem włóczni. 

Księga ta otwiera się przed nami, gdy z gorliwością ją medytujemy. Stąd czytanie Biblii 

może się stać medytowaniem ukrytego w Sercu Jezusa planu Bożego dla całej ludzkości, ale 

także dla każdego konkretnego człowieka.  

                                                 
23 Cyt. za: ks. J. Poznański SJ, Księga otwarta włócznią,  

http://www.katolik.pl/, 21.06.2014. 
24 Św. Augustyn, Enarratio in Psalmos, 21, 15, I; II: cyt. za: Ks. J. Poznański SJ, 

http://www.katolik.pl/, 21.06.2014.. 

http://www.katolik.pl/
http://www.katolik.pl/
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4. Serce czyste to serce słuchające 

 

W powyższych rozważaniach ukazaliśmy, że podobnie jak w filozofii greckiej, w 

Biblii uznawano, że natura ludzka podlega jakiemuś początkowemu skażeniu. Serce (czy 

ludzki umysł) nie jest czysty i potrzebuje oczyszczenia. Objawienie Boże mówi nam, że 

dokonuje się to przy pomocy łaski Bożej, a konkretnie poprzez otwarcie się na Boże słowo, 

objawione w pełni w osobie Jezusa Chrystusa. Serce Jezusa to Słowo odwieczne. Ukazuje 

nam się ważna prawda, że bez otwarcia się na Słowo Boże nie można dostąpić oczyszczenia 

ani zdobyć czystego serca. Wzorem takiego otwarcia się na Boże natchnienia jest król 

Salomon, szczególnie w okresie swojej świetności. Na koniec spójrzmy więc na tę wyjątkową 

postać w historii zbawienia. 

Młody król Salomon na początku swego panowania składa Jahwe wspaniałą ofiarę 

w Gibeonie (świątyni w Jerozolimie jeszcze wówczas nie było), a Bóg we śnie obiecuje mu, 

że spełni każdą jego prośbę25. Nie trzeba dodawać, że jest to obietnica wyjątkowa! Salomon 

odpowiada na nią, prosząc tylko o jedno: „Racz więc dać Twemu słudze serce pełne 

rozsądku (hebr. leb szomea; leb czytamy raczej lev) do sądzenia Twego ludu i rozróżniania 

dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?» Spodobało się Panu, że właśnie 

o to Salomon poprosił” (1 Krl 3,9). 

Trzeba powiedzieć, że ta prośba-modlitwa, a szczególnie wyrażenie leb szomea 

przysparza wielu trudności wszystkim niemal tłumaczom Pisma świętego. W Biblii 

Tysiąclecia znajdujemy „serce pełne rozsądku", a w Biblii Poznańskiej „serce pojętne", 

natomiast w najnowszej Biblii Warszawsko-Praskiej „serce pełne mądrości". Biblia angielska 

podaje jeszcze inny nieco sens: „Give you servant an understanding heart”. Ale chyba 

najdokładniej hebrajskie leb szomea oddaje niemiecki przekład ekumeniczny w postaci: „serce 

słuchające" („ein hörendes Herz"). A więc, mówiąc jak najdokładniej, Salomon prosi o „serce 

słuchające", a jeszcze bardziej dosłownie o „serce, które by słuchało". I - jak mówi Biblia - 

taka prośba spodobała się Panu26.  

Można zapytać, czy aż tak ważne są te wszystkie rozważania filologiczne, aby się 

nimi zajmować; niech się nad tym głowią tłumacze. I czy jest jakaś znacząca różnica między 

„sercem pełnym rozsądku" lub „pełnym mądrości" a „sercem słuchającym"? 

Otóż wbrew pozorom różnica jest istotna, a odczytana prawidłowo modlitwa 

Salomona pozostaje bardzo aktualna dla współczesnego człowieka. Przypomnijmy, że serce 

jest „naszym ukrytym centrum", miejscem spotkania człowieka z Bogiem, miejscem 

                                                 
25 Tajemnicza wyżyna Gibeonu, na której zasypia Salomon, to jedno z wielu sanktuariów w Kanaanie, gdzie - 

zanim rozpowszechnił się kult Jahwe - składano ofiary obcym bogom. Miejsce to znajduje się około 8,5 km na 

północny zachód od Jerozolimy. 
26 Jak wiemy, modlitwa Salomona została wysłuchana - otrzymał od Stwórcy „serce mądre i rozsądne" (leb chakam 

wenabon, 1 Krl 3,12). Już z samego zestawienia terminów (serce słuchające - serce mądre i rozsądne) wysnuć 

można wniosek, że mądrość Salomona wypływała z umiejętności słuchania Boga. Refleksje zrodzone z tego 

wsłuchiwania się w Boży głos znalazły swój wyraz w literackiej spuściźnie narodu wybranego. W biblijnej 

tradycji Izraela Salomonowi przypisuje się Księgę Przysłów czy Księgę Mądrości. (Abp Gołębiewski, 2005,  

s.. 237. 
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przymierza. Słuchać drugiego człowieka, a szczególnie Boga to sprawa bardzo ważna,  

a w religii objawionej – wręcz podstawowa. Słuchać to znaczy przede wszystkim otworzyć 

się jak najpełniej na tego, który do nas mówi, na jego potrzeby, jego dobro, niekiedy nawet 

aż do zapomnienia o sobie. Słuchać bowiem to coś nieporównanie więcej niż tylko słyszeć. 

W Biblii hebrajskiej słowo „słuchaj" (lub "słuchajcie") występuje wiele razy. Pojawia 

się to słowo w kontekście zawarcia przymierza Boga z Izraelem pod górą Synaj. Wtedy, jak 

wiadomo, lud wybrany otrzymał 10 przykazań, a Mojżesz rozpoczął swoją mowę właśnie od 

słów „słuchaj Izraelu”: „Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł do niego: Słuchaj, Izraelu, praw 

i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu, ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać. Pan, 

Bóg nasz, zawarł z nami przymierze na Horebie (Pwt 5. 1-2). Znamienne jest to, że lud 

odpowiedział jednogłośnie: „Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy” (Wj 24. 3). 

Każdy religijny Żyd także w czasach współczesnych powtarza w swojej codziennej 

modlitwie wielkie wezwanie z Księgi Powtórzonego Prawa: „Słuchaj, Izraelu! Pan jest 

naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego 

serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił" (Pwt 6,4-5). Dodajmy, że wielu Żydów, 

jak mówią świadkowie, z tymi słowami na ustach szło na śmierć podczas II wojny 

światowej. 

W Nowym Testamencie również często pada słowo: „słuchaj”, „słuchajcie”. Jezus 

Chrystus, w Ewangelii św. Marka, w odpowiedzi na pytanie uczonego w Piśmie, jakie jest 

pierwsze przykazanie, rzekł: „Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden…" 

(Mk 12, 28-31; por. Mt 22, 34-40; Łk 10, 25-28). Zazwyczaj jednak, kiedy ten tekst czytamy, 

cała nasza uwaga skupiona jest na wezwaniu do miłości. Jednakże, aby właściwie je 

zrozumieć i wypełnić, trzeba zacząć od słuchania tego, co mówi do nas Bóg. Dlatego nie jest 

dobrze, gdy po prostu często zapominamy o tych pierwszych słowach: „Słuchaj, Izraelu!", 

niemal tak, jakby się one nie do nas odnosiły, czynimy to nawet wtedy, gdy padają z ust 

Jezusa. 

Tymczasem Jezus nieustannie nawołuje swych uczniów właśnie do słuchania. 

W Ewangeliach powtarza się konkretne wezwanie: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj 

słucha!"27. W Apokalipsie św. Jana, w każdym z listów „do siedmiu Kościołów, które są 

w Azji", odnajdujemy to samo wezwanie, trochę tylko rozbudowane: „Kto ma uszy, niechaj 

posłyszy, co mówi Duch do Kościołów" (Ap 2,7,11,17,29; 3,6,13,22). W Ewangelii św. Jana 

Jezus stwierdza kategorycznie: „Kto jest z Boga, słów Bożych słucha" (J 8,47). Ale zapewne 

Jezus wiedział, że nawet i te wezwania nie zawsze wystarczą. Dlatego ostrzega słuchaczy: 

„Uważajcie, czego słuchacie"(Mk 4,24), a w Ewangelii św. Łukasza: „Uważajcie, jak 

słuchacie" ( Łk 8,18). Może się bowiem łatwo zdarzyć, że zamiast słów Bożych słuchamy 

swoich własnych myśli albo - co gorsza - kogoś, kto wcale nie jest podobny do Boga. 

A często słuchamy po prostu nieuważnie, bo coś innego wydaje się nam znacznie 

                                                 
27 „Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!”. Mt 13. 43; 

podobnie w: Mt 11,5; 13,9; Mk 4,9,23; Łk 8,8; 14,35.  
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ważniejsze28. Bóg najwyraźniej oczekuje od nas przede wszystkim tego, żebyśmy chcieli Go 

słuchać. Stąd piękna i ważna prośba Salomona: „Panie, racz dać nam serce słuchające” 

pozostaje wciąż aktualna29.  

 

Zakończenie 

 

W podsumowaniu należy powiedzieć, że kategoria „czystego serca” dotyczy głębi 

prawdy o człowieku zarówno w sensie poznawczym, etycznym i eschatologicznym. 

Czystość serca to przede wszystkim prawdziwe rozumienie otaczającej rzeczywistości, to 

oczy (umysł), który widzi prawdziwie. Czyste serce to również szczerość, prostolinijność 

naszych najgłębszych myśli i intencji. Dlatego chyba spośród ośmiu błogosławieństw, które 

wypowiedział Jezus tylko błogosławieństwo szóste: „Błogosławieni czystego serca” kończy 

się jedyną w swoim rodzaju obietnicą: „będą widzieć Boga”. Św. Augustyn o tej obietnicy 

pisze: „A będą Cię oglądać nie dlatego, że są ubogimi w duchu czy też cichymi lub że płaczą, 

łakną i pragną sprawiedliwości, są miłosierni, lecz dlatego, że są czystego serca... Dobra jest 

pokora, by posiąść królestwo niebieskie, dobra jest cichość, by posiąść ziemię, dobry jest 

płacz, by dostąpić pocieszenia, dobry jest głód i pragnienie sprawiedliwości, by doznać 

nasycenia, dobre miłosierdzie, by dostąpić miłosierdzia, lecz tylko czystość serca pozwala 

oglądać Ciebie, o Panie”30. 

Nic dziwnego, że arcybiskup Canterbury Baldwin (+1191) modlił się: „Oddal ode 

mnie, Panie, serce kamienne, oddal serce twarde, oddal serce nieobrzezane. Daj mi serce 

nowe, serce cielesne, serce czyste! Ty, który oczyszczasz serca zbrukane, a miłujesz czyste, 

przyjmij moje serce, zamieszkaj w nim, zawładnij i wypełnij je. Ty, który większy jesteś od 

tego, co we mnie największe, który jesteś bliższy od tego, co jest mi najbliższe. Ty, który 

jesteś wyrazem piękności i wzorem świętości, wyciśnij w mym sercu Twój obraz, wyciśnij na 

mym sercu Twoje miłosierdzie, "Boże serca mego, Boże, me dziedzictwo na wieki"31.  

Mówiąc o czystości serca dotykamy samej istoty człowieka, który dzięki łasce 

odkupienia przez Chrystusa odzyskał harmonię serca, utraconą w raju przez grzech. Mieć 

serce czyste to być nowym człowiekiem, przywróconym przez odkupieńczą miłość 

Chrystusa do życia w komunii z Bogiem, a także z całym stworzeniem - tej komunii, która 

jest jego pierwotnym przeznaczeniem. 

                                                 
28 Owa wszechobecność słuchawek, szczególnie w uszach młodzieży, zdaje się być niepokojącą wskazówką, że za 

żadną cenę nie chcemy być sami i - paradoksalnie - że nie potrafimy już naprawdę słuchać. 
29 A. Świderkówna, Serce słuchające, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/serce_sluchajace, 13.VI. 2014. 
30 Św. Augustyn za: o. Gabriel, 1988, str. 294. 
31 Tenże, Traktakt 10, w: Liturgia Godzin, tom IV, czwartek XVIII tydzień zwykły. Do Baldwina napisał list papież 

Urban III i zaadresował go wymownie: „Balduino, monacho ferventissimo, abbati calido, episcopo tepido, 

archiepiscopo remisso” (Baldwinowi, mnichowi rozpalonemu, opatowi gorliwemu, biskupowi ciepłemu, 

arcybiskupowi łagodnemu). 

 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/serce_sluchajace
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Odpowiedzialność wynikająca z zawarcia związku małżeńskiego  

 w świetle Nauki Kościoła  

 

Wprowadzenie 

  

Instytucja małżeństwa jest obecnie przedmiotem zainteresowań licznych dyscyplin 

naukowych. Podejmuje się liczne próby zmiany definicji małżeństwa, która wskazuje, że jest 

ona obecnie zarezerwowana jednemu mężczyźnie i jednej kobiecie, którzy stworzyć mają 

wspólnotę całego życia. Mimo wielu prób dostosowania małżeństwa do rzekomych potrzeb 

dzisiejszych czasów, pozostaje ono niewzruszalną wartością trwałą. Słowa św. Pawła 

„tajemnica to wielka” (Ef. 5,32) najlepiej oddają charakter związku małżeńskiego. Nie da się 

bowiem jednoznacznie zdefiniować całokształtu relacji zachodzącej między dwojgiem ludzi 

tworzących związek małżeński. 

 Również Arystoteles w swoich rozważaniach podejmuje rozmyślania o małżeństwie 

jako tajemnicy. Wskazuje on bowiem, że moment zawarcia małżeństwa to jedna z najważ-

niejszych decyzji jaką podejmuje się tylko raz w życiu (Drążek, 2009, s. 73).  

 Małżeństwo jest więc dla ludzi wierzących instytucją nie tylko czysto ludzką, ale 

również i boską. To Bóg ingeruje w kobietę i mężczyznę obdarowując ich łaską miłości,  

a następnie wyznaczając cel ich małżeństwa, którym jest miłość płodna. 

 

1. Małżeństwo w Kodeksie Prawa Kanonicznego 

 

Kanon 1055 § 1 KPK z 1983 roku definiuje małżeństwo jako małżeńskie przymierze, 

przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do 

dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi 

podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Prawodawca kościelny wskazuje  

w przytoczonym kanonie charakter małżeństwa. Wskazując, że nie jest ono umową 

zawieraną pomiędzy kobietą i mężczyzną, a jest to przymierze (foedus). Dokonując zmiany 

określenia małżeństwa z contractus na foedus prawodawca kościelny nawiązuje do 

przymierza zawartego pomiędzy Bogiem, a narodem wybranym (Góralski, 2006, s. 27). Dalej 

wskazane jest, że to przymierze zostało podniesione do godności sakramentu. Jednak od 

małżonków zależy jedynie konsens małżeński, natomiast sama rzeczywistość sakramentalna 

ich związku wykracza już poza ich kompetencje (Stawniak, 2010, s. 205). Z przytoczonego 

kanonu skierować należy jeszcze uwagę na fragment mówiący o tym, że małżeństwo to 

wspólnota całego życia. Fragment ten pokazuje, że wspólnota która powstaje między kobietą 
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i mężczyzną podczas zawierania małżeństwa jest wielopłaszczyznowa. Nie jest ona jedynie 

wspólnotą na płaszczyźnie życia seksualnego (Góralski, s. 27), ale również obejmuje ona 

płaszczyzny m.in. kulturalną, społeczną czy duchową (Stawniak, s. 209). 

Z perspektywy omawianej odpowiedzialności za życie w związku małżeński, 

podkreślić należy, że kolejny kanon 1056 wskazuje, iż istotnymi przymiotami małżeństwa są 

jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji 

sakramentu. Ta łaska sakramentu małżeństwa sprawia, że miłość naturalna małżonków 

doznaje przemiany. Łaska wzbogaca ich przede wszystkim o możliwości duchowe, które 

mają pomóc w realizacji przyrodzonych i nadprzyrodzonych zadań wynikających z chrześci-

jańskiego małżeństwa (Adamski, 2009, s. 122). Ta właśnie łaska uzdalnia ich do pozostania  

w związku małżeńskim (jednego mężczyzny z jedną kobietą) na całe życie. Oznacza to 

zatem wykluczenie poligamii, czy ponownego zawarcia związku małżeńskiego. 

 

2. Miłość w małżeństwie 

 

„Bóg jest miłością, kto trwa w miłości trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” czytamy  

w Pierwszym Liście św. Jana. Miłość małżeńska objawia więc najlepiej swoją naturę  

i godność, wówczas, gdy rozważymy, że ma ona początek z Boga, który jest miłością. 

Oznacza to, że ma ona swój początek z najwyższego źródła (Humanae vitae, nr 8).  

Bóg stworzył człowieka, ponieważ jako pełnia miłości pragnął dzielić się sobą. 

Dlatego z natury swojej człowiek obdarzony jest pragnieniem miłości i pragnieniem 

kochania (Domagalski, 1992, s. 9). Zamysłem Boga jest to, aby była to miłość która  

w radościach i trudach nie tylko będzie trwała, ale również wzrastała, aby małżonkowie 

stawali się jednym sercem i jedną duszą, oraz wspólnie osiągali ludzką doskonałość 

(Humanae Vitae, nr 9). Miłość małżeńska oznacza rezygnacje z samego siebie i poświęceniu 

się dla drugiej osoby. Jest więc ona bezinteresowna, życzliwa, odpowiedzialna, gotowa do 

ofiary. Jest ona do osiągnięcia tylko wtedy, gdy człowiek stara się umiłować drugiego na 

wzór miłości Chrystusowej. Trud ten umacnia łaska miłości, którą Bóg daje kobiecie  

i mężczyźnie w sakramencie małżeństwa i oczekuje, aby ci dalej pomnażali ją przez 

modlitwę i przyjmowanie sakramentów (Domagalski, 1992, s. 10). Chodzi więc o to, aby 

życie małżonków przekształciło się z egzystencji dwóch różnych osób w egzystencję dwojga 

w jednym, czyli bycie dwojga w jednym i dla jednego (Kiernikowski, 2009, s. 42). 

Miłość ta ma być na wskroś ludzka, tzn. być zarazem zmysłowa i duchowa. Nie 

chodzi tu o zwykły impuls popędu czy uczuć, a przede wszystkim o akt wolnej woli. Musi 

być pełna tzn. być szczególną formą przyjaźni, przez którą małżonkowie dzielą między 

siebie wszystko. Musi być wierna i wyłączna. I wreszcie musi być płodna. Oznacza to, że 

zmierzać musi do swego przedłużenia i wzbudzenia nowego życia (Humanae Vitae, nr 9). 

Pieśń nad pieśniami jest hymnem miłości, jednocześnie sakralnym i seksualnym. 

Tekst Pisma Świętego celebruje miłość czystą, nieskażoną jeszcze grzechem. Owa pieśń 

oblubieńca i oblubienicy daje świadectwo takiej komunii kobiety i mężczyzny, która mogła 
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mieć miejsce jedynie na początku dziejów. Tekst ten celebruje piękno i wielkość ludzkiej 

seksualności, pozwala nam wejrzeć w prawdziwy sens płciowości, czyli w to czym ona była 

według Boskiego planu, zanim nie skalała ją pożądliwość zrodzona z grzechu (Semen, 2008, 

s. 73). Słowa te wyrażają wzajemną fascynację oblubieńców ich cielesnością, przy 

zachowaniu szacunku dla ich odrębności osobowej (Tamże, s. 74). 

 

3. Odpowiedzialność za miłość 

 

Miłość nie jest darem z którym człowiek może postępować dowolnie. Miłość to 

powinność, której przyjęcie zobowiązuje do odpowiedzialności za nią. Biorąc pod uwagę 

fakt, że miłość małżeńska ma być drogą do uformowania szczególnego rodzaju wspólnoty 

małżeńskiej i rodzinnej, małżonkowie są zobowiązani do tworzenia jej w sposób w którym 

jeden dla drugiego nieustannie będzie czynił z siebie bezinteresowny dar. Oznacza to, że 

musi on poświęcać swoje całe życie dla drugiego (Domagalski, 1992, s. 11).  

Miłość jest zatem komunią, którą człowiek doświadcza w relacji z drugim 

człowiekiem. Człowiek, który kocha jest zjednoczony przez współodczuwanie i współ-

przeżywania z ludźmi i z Bogiem. Zatem należy wskazać, że miłość jako szczególna relacja 

jest dojrzewaniem do wspólnoty. Miłość małżeńska to zatem ciągłe dojrzewanie do 

wspólnoty jednoczącej w małżeństwie, a następnie do budowania wspólnoty rodzinnej – 

komunii zawartej z dzieckiem (Gasparino, 1994, s. 7-8).  

Sakramentalna łaska jest ostoją życia duchowego w małżeństwie i rodzinie. Jednak 

podkreślenia wymaga fakt, że jest ona jedynie zalążkiem, który należy dalej pielęgnować dla 

pełnego jej zaowocowania. Miłość małżeńska w odniesieniu do istoty sakramentu daje 

umiejętność kochania w sposób nadprzyrodzony. Jest to więc model miłości na wzór miłości 

Chrystusowej. Wykorzystanie daru miłości nadprzyrodzonej jest podstawowym obo-

wiązkiem małżonków (Adamski, 2009, s. 125-127).  

Należy więc wskazać, że pielęgnowanie miłości nadprzyrodzonej sprawia, iż 

małżonkowie kochają nie jedynie na poziomie czysto ludzkim, a zmierzają do osiągnięcia 

relacji wykraczającej poza ludzkie zmysły. Stan ten pozwala przezwyciężać wszelkie 

trudności życia codziennego. Pozwala budować wspólnie relację trwałą i niezłomną. 

Wskazać należy, że obdarowanie współmałżonka miłością na wskroś doskonałą, gwarantuje 

trwałość i nierozerwalność związku małżeńskiego.  

Korzystając z daru płynącego z sakramentalnego związku małżeńskiego, 

małżonkowie otrzymują skuteczną pomoc w jego realizacji, dzięki czemu mogą powiedzieć 

idąc za św. Pawłem „wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Biorąc to pod uwagę,  

w sytuacji słabości lub zaistnienia winy osoby kochanej, zwiększona powinna być ich 

aktywność w ofiarności i staranności o ich miłość. Ta osoba powinna być tym bardziej 

zdolna do dawania, ofiary oraz wyrzeczenia (tamże, s. 128).   

Wymagania wobec swojego małżeństwa powinny być wysokie, jednak oczekiwania 

nie powinny być sztywne, lecz uzależnione od okresu rozwojowego małżeństwa. Aktywność 
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małżeńska jest cechą najważniejszą z perspektywy konieczności rozwoju miłości i rozwoju 

oczekiwań od małżeństwa. Ona to bowiem, warunkuje przechodzenie małżeństwa na coraz 

to wyższe etapy rozwoju. Ważnym w tym aspekcie jest poszukiwanie wspólnych wartości. 

Jedną z podstawowych wartości jest posiadanie potomstwa (Braun-Gałkowska, 2009, s. 143-

144). Należy przy tym pamiętać, że nie chodzi tu o posiadanie potomstwa za wszelką cenę. 

Mając to prawo może wybrać czy chce czy nie chce mieć potomstwa, chociaż pamiętać przy 

tym należy, że ze swej natury małżeństwo jest ukierunkowane na potomstwo. To rzekome 

prawo do posiadania potomstwa nie jest odgórnym obowiązkiem uregulowanym przez 

prawodawcę (Głuchowski, 2014, s. 29). 

 

4. Odpowiedzialność za rodzinę 

 

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem 

(Mt 19, 15). Kobieta i mężczyzna poprzez zawarcie związku małżeńskiego stają się jednością, 

która wspólnie jest odpowiedzialna za nich samych. Zaczynają tworzyć rodzinę, o którą 

dbać należy w wielu aspektach życia. Miłość małżeńska to troska m.in. o dobrobyt 

materialny. Małżonkowie działają wspólnie, aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe i aby 

móc planować przyjście na świat potomstwa. Jest to staranie się o to, aby ich własne dzieci 

były wychowywane na poziomie, który zapewni im odpowiedni rozwój, da warunki do 

odpowiedniego funkcjonowania oraz odkrywania świata.  

 Odpowiedzialność za rodzinę, to również odpowiedzialność za religijność w życiu. 

Małżeństwo i rodzina są Kościołem domowym i z tego wypływają konkretne cele. Kościół ze 

swej natury zobowiązany jest do głoszenia Ewangelii. Dlatego członkowie domowego 

Kościoła, mają być wierni Chrystusowi. Wskazując innym na życie Ewangelią, sami kroczyć 

powinni drogą służby i ofiary z siebie. Rodzice mają prawo i obowiązek religijnego 

nauczania i wychowywania swoich dzieci. Najpiękniejszym przykładem miłości małżeńskiej 

jest bowiem postawa rodziców jako pierwszych katechetów dzieci. Ich obowiązkiem jest 

prawidłowe wychowanie rodzinne, które jest podstawą kształtowania dojrzałej osobowości 

dzieci i młodzieży, jak również doświadczeniem wyższych wartości (Syczewski, 2008, s. 92-

97). 

 Ponadto, odpowiedzialność za rodzinę, to dążenie do zjednoczenia serc. Polega ono 

na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu. Dobre zrozumienie w małżeństwie to otwartość na 

pełne poznanie siebie nawzajem, szczerość, dialog małżeński. Aby osiągnąć zjednoczenie 

serc potrzebne jest świadczenie sobie wzajemnej miłości dzień po dniu. Owocem tego 

świadczenia jest miłość, która sprawia, że jedno dla drugiego jest najważniejsze, a ich 

wspólne życie małżeńskie źródłem radości i szczęścia (Domagalski, 1992, s. 12). 

 Odpowiedzialność za rodzinę to także odpowiedzialność za małżeńskie 

współżycie, które z natury swojej dąży do całkowitego zjednoczenia, tak duchowego, 

jak i fizycznego. Pełne zjednoczenie ciał małżonków to władza w przekazywaniu życia dana 

od samego Boga. Życie seksualne w małżeństwie powinno być przepojone najprawdziwszą 
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miłością. Ta bowiem, usuwa z życia wszelką niedelikatność i nigdy nie wywiera przymusu. 

Jest oddaniem się sobie nawzajem w sposób dobrowolny i odpowiedzialny (tamże, s. 12-13). 

 

5. Odpowiedzialność za przekazywanie życia 

  

Ze wszystkich ludzkich spraw związanych w istnieniem małżeństwa najważniejszym 

i najtrwalszym dziełem jest przekazywanie życia. Rodzice nie mają wpływu na zapłodnienie, 

gdyż ono jest działaniem Boga samego. Bóg działa w ukryciu w kobiecie i nawet, gdy 

dziecko jest już poczęte rodzice od razu tego nie wiedzą. Dowiadują się ono po pewnym 

czasie. Potrzeba jest więc, aby zrozumieć, że to nie od kobiety i mężczyzny zależne jest 

poczęcie dziecka, lecz od Boga. Rodzice są narzędziami w rękach Stwórcy, którzy podejmują 

działania zgodne z Bożym zamysłem. Tam gdzie działa Bóg to miejsce sacrum w ciele 

kobiety – błogosławione łono (Półtawska, 2009, s. 227-230). 

 Dzieło to najważniejsze, gdyż w przekazywaniu życia Stwórca stwarza dziecku 

duszę nieśmiertelną. Najtrwalszym, gdyż życie człowieka zmienia się, ale nigdy się nie 

kończy (Domagalski, 1992, s. 13). Małżeństwo w podejmowaniu starań związanych  

z poczęciem potomstwa powinno pamiętać, że ma to być odpowiedzialne przekazywanie 

życia. Oznacza to, że poniekąd uzależnione od możliwości zapewnienia dzieciom  dobrego 

wychowania. Przekazywanie życia powinno być hojne i roztropne, ale małżonkowie 

katoliccy nie powinni z góry ustalać liczby dzieci, lecz dążyć do odczytania woli Boga, jaką 

wobec nich ma. Pamiętać trzeba, że za wolą Boga należy trwale podążać i rozumieć ją  

w sposób odpowiedni. Oznacza to, że przekazywanie życia nie powinno być nierozumne. 

Rodzice muszą liczyć się z konkretnymi uwarunkowaniami zdrowotnymi, wychowawczymi 

i materialnymi rodziny (tamże, s. 14).  

 Akt prokreacji musi mieć charakter wolitywny. Musi wiec wystąpić chęć poczęcia 

dziecka. Akt ten, zwany aktem ludzkim, musi być pozbawiony przeszkód, zarówno 

mentalnych jak i mechanicznych. Poczęcie dziecka musi więc nastąpić w akcie seksualnym, 

który jest duchowo-cielesnym oddaniem się sobie małżonków. Małżeństwo będące 

sakramentem zobowiązuje dwoje ludzi do świadomego i ukierunkowanego na przestrze-

ganie zasad moralnych myślenia. Nie ma tu miejsca dla nieodpowiedzialności i nie-

dojrzałego działania. Przez związek małżeński, Bóg powołuję kobietę i mężczyznę do służby 

samym sobie oraz potomstwu, poprzez urzeczywistnianie najprawdziwszej miłości 

rodzicielskiej i życie zgodne z zasadami moralnymi (Głuchowski, s. 35). 

 

6. Odpowiedzialne rodzicielstwo 

  

Biorąc pod uwagę dzisiejsze próby redefinicji rodziny i małżeństwa, wskazać należy, że 

rodzicielstwo powstaje na skutej płodnej miłości kobiety i mężczyzny. Rodzina to kobieta – 

żona, mężczyzna – mąż, oraz dzieci. Wszelkie próby stworzenia nowego modelu rodziny, 

pokazują ułomność rozumienia pojęcia rodzicielstwa. 
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 W prawidłowym układzie rodzice oczekują swojego dziecka oraz je akceptują, przez 

co małżeństwo staje się rodziną. Macierzyństwo to zadanie. W nim rozkwita w pełni 

kobiecość. Kobieta spełnia siebie spełniając tym samym plan Boga. Podkreślenia należy fakt, 

że dziecko zrodzone przez kobietę staje się uczestnikiem wieczności i trwałości ludzkiej 

egzystencji, gdyż, życie po śmierci zmienia się, ale się nie kończy. Macierzyństwo to zadanie, 

które sprawia, że kobieta jest fizycznie narzędziem w rękach Boga (Półtawska, 2009, s. 235). 

To ona pod swoim sercem nosi dziecko od chwili poczęcia. Dlatego ważne jest, aby w tym 

czasie, mieć na uwadze, że już nie tylko dba się o kobietę, ale o matkę wraz z dzieckiem. 

Zadanie to należy zarówno do niej samej jak również będącego przy jej boku mężczyzny. 

Nie ulega bowiem wątpliwości, że ten w sposób pośredni przeżywa macierzyństwo 

przedporodowe kobiety.  

 Ojcostwo nie jest jak wskazują uczeni doznaniem somatycznym czy spontanicznym 

przeżyciem psychologicznym. Mężczyzna sam musi zrozumieć swoje ojcostwo, gdyż te nie 

przychodzi jak macierzyństwo poprzez ciążę. Ojcostwo zatem musi być aktem świadomej 

refleksji, czyli musi być czynnie wprowadzone do świadomości. Dlatego więc mężczyzna 

powinien wykazywać aktywność i angażować się w trud kobiety. Nie sposób nie zauważyć, 

że okres ciąży nie jest tylko dla kobiety pięknym przeżyciem i oczekiwaniem na potomka, 

ale również ciężarem pod względem fizycznym. Tu zatem pojawia się miejsca dla 

mężczyzny, który w pełni rozumie i akceptuje rolę ojca, jaką Bóg mu powierzył.  

 Z tego względu, że wszystko dzieje się w kobiecie zadaniem ojca ma być troska o 

matkę ich wspólnego dziecka. Męskość nachylona nad kobiecością, chroniąca ją przed 

zagrożeniami świata. Podporą dla kobiety jest więc czułość jej mężczyzny. Relacja dwojga 

ludzi będących rodzicami jest ich szczęściem i szczęściem dla dziecka. Okres ciąży ma być 

dla małżonków wspólny dialogiem o nowych zadaniach i wyzwaniach. Rodzicielstwo 

przynosi również nowe radości nieznane tym, którzy nie podejmują tego trudu, bowiem 

owoc tej miłości to najpiękniejszy dar od Boga, jaki mogą otrzymać małżonkowie (tamże, s. 

248-251). 

 Pamiętać przy tym należy, że rodzicielstwo nie zaczyna się w momencie poczęcia i 

nie kończy się w momencie narodzin dziecka. Od tego momentu rodzicielstwo nabiera 

nowego wymiaru i pojawiają się nowe zadania i cele. Odtąd bowiem, dziecko jest już 

fizycznie obecne przy rodzicach. Odchodzą trudności związane z okresem ciąży, ale 

pojawiają się nowe. Od tego czasu bowiem rodzicielstwo to dbałość o wychowanie dziecka, 

o wpojenie mu wartości. To także jego ochrona przed grążącymi mu niebezpieczeństwami 

oraz nauka przygotowująca do życia pośród innych i z innymi. 
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Podsumowanie 

  

Zawrzeć związek małżeński to niewątpliwie coś więcej niż zalegalizować swój 

dotychczasowy związek łączący z drugą osobą. XXI wiek przynosi różne podejścia do 

małżeństwa, często kreując je jedynie jako umowę zawartą między kobietą i mężczyzną. 

Jednak pamiętać należy, że małżeństwo poza tym co widoczne, oddziałuje również na sferę 

niewidoczną, czyli duchową. To z niej płyną daleko idące i wielopłaszczyznowe obowiązki. 

Jednym z nich jest szeroko rozumiana odpowiedzialność. Pamiętać należy, że wraz 

zawarciem sakramentu małżeństwa na nupturientów spływa łaska, która ma ich umacniać, 

tak, aby rota przysięgi podczas kościelnej ceremonii została dopełniona – ślubuję Ci miłość 

wierność i uczciwość małżeńską oraz że nie opuszczę Cię, aż do śmierci. Małżeństwo to dar, 

z którym związane jest powołanie małżonków do wypełnienia woli Boga. Przez nich 

realizuje się plan, który Stwórca przewidział dla każdego człowieka. Mając więc to na 

uwadze, stwierdzić należy, że małżonkowie powinni dążyć do jak najpełniejszego 

odczytania zamiaru Boga, pokornie go przyjąć oraz wzajemnie i gorliwie wypełniać. 
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Istotne elementy wychowania do odpowiedzialnej miłości  

w świetle twórczości Wandy Półtawskiej  

 

Wprowadzenie 

 

Miłość to pojęcie bardzo szerokie, obejmujące szereg relacji. Można mówić zarówno 

o miłości do Boga, miłości macierzyńskiej, ojcowskiej, miłości dziecka do rodziców, do 

ojczyzny. Specyficznym i wyjątkowym rodzajem miłości jest ta między kobietą i mężczyzną. 

Choć pozostałe rodzaje miłości są także ważne w życiu człowieka, ten ostatni rodzaj 

zasługuje na szczególną uwagę z racji swej ogromnej siły działania, ale także w związku ze 

współczesnym kryzysem prawdziwej, odpowiedzialnej miłości właśnie w relacjach damsko-

męskich. Kwestią pięknej, oblubieńczej miłości (o której mówił i pisał wielokrotnie Karol 

Wojtyła, później już jako papież Jan Paweł II; Wojtyła, 19861) w sposób szczególny zajmuje 

się dr Wanda Półtawska (Półtawska, 1959, s. 208), która już w 1959 roku zauważyła pewne 

zafałszowanie w rozumieniu miłości i jej utożsamianie ze współżyciem seksualnym.  

W swojej twórczości2, która będzie źródłem analizy przedstawionego tematu, ukazała 

również istotną prawdę, iż prawdziwa miłość, która nie opiera się na dążeniu do 

zaspokajania własnych potrzeb seksualnych jest niezwykle trudną postawą, która wymaga 

wychowania. 

W tym względzie mogą zrodzić się następujące pytania: jaka jest prawidłowa 

koncepcja miłości? Jakie elementy wchodzą w zakres tego wychowania? Kto jest powołany 

do podjęcia wychowania do miłości? W jaki sposób należy to uczynić? W niniejszych 

rozważaniach zostanie podjęta próba odpowiedzi na postawione pytania w oparciu o 

twórczość Wandy Półtawskiej. Aby móc znaleźć na nie odpowiedź koniecznym będzie na 

początku ukazanie pierwszego istotnego elementu wychowania do odpowiedzialnej miłości, 

jakim jest cel. W tym przypadku będzie to personalistyczno-teologiczna wizja miłości, której 

zrozumienie będzie wymagało uprzedniego ukazania właściwej koncepcji osoby. Kolejny 

etap rozważań będzie dotyczył poszczególnych płaszczyzn wychowania do odpowiedzialnej 

miłości, po czym zostaną przedstawione podmioty powołane do tego zadania. Koniecznym 

będzie również ukazanie współczesnego kontekstu oraz wynikających z niego trudności 

                                                 
1 Pierwsze wydanie książki Miłość i odpowiedzialność ukazało się w roku 1960, kiedy Karol Wojtyła nie był jeszcze 

papieżem. W niniejszej pracy natomiast wykorzystano wydanie tej pozycji z roku 1986. 
2 Twórczość rozumiana jest tutaj jako całokształt pracy naukowej Wandy Półtawskiej tj. książki, artykuły, jak 

również materiały z konferencji. 
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związanych z wychowaniem do odpowiedzialnej miłości, które to wskazują na konieczność 

podjęcia tematu niniejszej pracy. 

 

1. Miłość jako cel wychowania 

Niezwykle istotnym i zarazem pierwszym krokiem w pedagogice jest uświadomienie 

celu, którym tutaj jest prawidłowa, a więc personalistyczno-teologiczna wizja miłości. 

Trudno jednak ją zrozumieć i przedstawić bez uprzedniego zarysowania właściwej wizji 

osoby. Prawda o osobie zawarta jest w tzw. genealogii divina, czyli Bożym pochodzeniu 

człowieka, stworzonego przez Boga, na Jego obraz i podobieństwo, z którego wypływa 

podstawowa prawda o godności i wartości osoby (Półtawska, 2008, s. 76). Bez Bożego 

udziału człowiek by nie istniał. Istotną kwestią dotyczącą prawdy o osobie jest fakt 

obdarowania. Pierwszym darem jaki człowiek otrzymuje jest dar istnienia (dar życia), który 

zostaje urzeczywistniony przy współpracy Boga i rodziców. Z tego daru wynikają kolejne.  

Umiejscowienie człowieka w świecie materialnym pociąga za sobą konieczność 

materialnej formy, która umożliwiłaby mu istnienie w tym świecie. Darem umożliwiającym 

to istnienie jest ciało ożywione nieśmiertelną duszą, które wraz nią z tworzy pełną jedność – 

osobę (Półtawska, 2009, s. 21). Sięgając do opisu stworzenia człowieka z Księgi Rodzaju 

czytamy, że „stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: 

stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27), a więc nadał osobie kształt poprzez dar 

płciowości. Można więc powiedzieć, że ciało ukształtowane przez płciowość jest sposobem 

istnienia osoby.  

Płeć określa nie tylko zewnętrzną strukturę, budowę biologiczną osoby, ale obejmuje 

też jej strukturę wewnętrzną – sposób postępowania, realizowania siebie. Płeć obejmuje 

całego człowieka, czemu dzisiaj próbuje zaprzeczyć ideologia gender. W sposób 

charakterystyczny dla danej płci, każdy człowiek w całości uczestniczy w działaniach, które 

podejmuje. Również w miłości zaangażowany jest cały – zarówno ciało jak i cała 

wewnętrzna struktura osoby – i  w sposób właściwy dla danej płci przeżywa ją i realizuje. 

Jak zauważono przed chwilą również ciało bierze udział w działalności człowieka, gdyż 

poprzez nie człowiek się wyraża. Samo ciało jednak nie decyduje, gdyż zawsze 

podporządkowane jest duchowi: „albo Duchowi Świętemu albo duchowi tego świata” 

(Półtawska, 1994, s. 56). Stąd wynika istotna prawda o czystości ciała samego w sobie, która 

stoi w opozycji do manichejskiej wizji cielesności, w której jawiła się ona jako źródło zła. 

Ciało samo w sobie nie jest grzeszne i nieczyste, dopiero kiedy następuje zgoda ze strony 

woli, może ono postąpić w sposób grzeszny. Samo w sobie – choć jest poniekąd zależne od 

pewnych mechanizmów biologicznych wpisanych w jego strukturę –  nie ma mocy 

grzesznego działania bez zgody woli (Półtawska, 1967, s. 101), co z kolei zaprzecza wizji 

człowieka zdeterminowanego przez potrzeby i mechanizmy biologiczne (także seksualne) 

swojego ciała. Płeć jest drogą samorealizacji siebie i dążenia do pełni swojego rozwoju 

osobowego, czym w świetle wiary jest świętość (tamże, s. 122-123).  
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Odmienność płci powoduje wzajemne zainteresowanie osobami płci przeciwnej  

i specyficzne wzajemne przyciąganie. W tym miejscu konieczne jest omówienie jednego  

z elementów wpisanych w naturę człowieka, pobudzającego to przyciąganie osób odmiennej 

płci. Mowa o popędzie seksualnym, którego istnienie w człowieku jest oznaką zdrowia  

i normy. Pojawia się w nim na pewnym etapie rozwoju i wręcz jego brak byłby oznaka 

patologii. Chociaż jest elementem naturalnym, to jednak wymaga wychowania i właściwego 

pokierowania, o czym nieco później (Półtawska, 1959, s. 202). W tym miejscu istotnym jest, iż 

popęd seksualny, który określany jest jako „szczególny pociąg do osoby płci przeciwnej” 

(tamże, s. 203), ukazuje kolejny dar, ku któremu jest skierowany – płodność. 

Płodność i prokreacja są właściwym celem popędu. Jak czytamy dalej w Księdze 

Rodzaju: „po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, 

abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną»” (Rdz 1, 28). Główną rolą płci nie jest 

zatem pośredniczenie w doznawaniu przyjemności, ale powołanie do rodzicielstwa. Sama 

płeć stanowi powołanie – kobiety do macierzyństwa, a mężczyzny do ojcostwa, a więc 

ukierunkowanie na przekazywanie życia, do czego też są stworzone narządy płciowe oraz 

wszelkie mechanizmy działające w człowieku, które popychają go do działań mających na 

celu prokreację. Bez takiego ukierunkowania płeć traci swoje właściwe znaczenie i wartość, 

którą posiada dzięki swojemu służebnemu charakterowi wobec przekazywania życia 

(Półtawska, 1976, s. 122-123). Płciowość zatem i zarazem płodność z niej wypływająca 

otwierają osoby na siebie, służą miłości i pomagają ją realizować. Przypominają 

człowiekowi, że został powołany do relacji z drugim, a szczytem tej relacji jest małżeństwo 

zaplanowane przez samego Boga (Troska, 1994, s. 16).  

Wielkość darów, które otrzymuje człowiek od Boga jest właściwym punktem wyjścia 

dalszych rozważań. Wizja człowieka, który jest rozumiany jako dar powinna budzić radość, 

wdzięczność i szacunek, a także poczucie odpowiedzialności za siebie i za drugiego 

(Półtawska, 1976, s. 123-124). Na takiej koncepcji osoby zbudować można właściwą wizję 

miłości i właściwą relację miłości, której istotną treścią jest wzajemne obdarowanie siebie, 

wolne od chęci zagarnięcia i wykorzystania drugiego, która może pojawić się w tej relacji 

(Półtawska, 2009, s. 22-23). Taką miłość opartą na koncepcji wzajemnego obdarowania św. 

Jan Paweł II określił mianem pięknej miłości lub miłości oblubieńczej.  

Miłość ta wiąże się nierozerwalnie z pełnią. Zarówno z pełnią człowieczeństwa, jak  

i pełnią obdarowania. Pierwsza z nich obejmuje człowieka takiego, jakim stworzył Go Bóg – 

nienaruszonego, pełnego w swej istocie. W tę pełnię osoby wpisuje się zatem dziewictwo 

(Półtawska, 1994, s. 55), w którym powinna być realizowana miłość oblubieńcza zanim 

stanie się miłością małżeńską (tamże, s. 56). Pełnia obdarowania oznacza zaś jedyność 

(wierność jednej osobie) i dozgonność. W inny sposób nie można siebie dać w pełni – jak 

tylko jednej osobie i na całe życie. To wymaga decyzji, nie jest to jedynie uczucie, czy samo 

zafascynowanie seksualne. Mogą one być początkiem, ale nie można się na nich zatrzymać, 

gdyż są wartościami nietrwałymi. One rodzą upodobanie – o którym pisał Karol Wojtyła  

w książce Miłość i odpowiedzialność (Wojtyła, 1986) –  opierające się zarówno na popędzie, ale 
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i zawierające w sobie element poznania, z którego nie należy wykluczać uczuć i woli, 

odgrywających tu także istotną rolę. I chociaż owo upodobanie (które już jest także miłością) 

sprowadza się w dużej mierze do uczuć, trzeba dążyć do tego, aby ogarnęło ono istotę 

osoby, a więc jej wnętrze, a nie jedynie jej zewnętrzne cechy, czy gesty, które rozbudzają 

uczucia i zafascynowanie ciałem (tamże, s. 70-74). „Chodzi o to, ażeby żywić upodobanie po 

prostu do osoby” (tamże, s. 74), to znaczy, żeby dostrzec wartość samej osoby, jej wnętrza. 

To pokazuje, że piękna miłość nie powinna zatrzymywać się jedynie na uczuciach, czy 

pociągu seksualnym, ale żeby mogła zostać nazwana piękną (a więc prawdziwą), musi być 

postawą woli. Wymaga odpowiedzialnej decyzji podjętej dobrowolnie i w pełni świadomie 

(Półtawska, 1998, s. 234). 

Dlatego też piękna miłość może realizować się w pełni jedynie w małżeństwie, gdyż to 

właśnie ono zabezpiecza miłość, tworzy klimat wzajemnego zaufania i jest wyrazem pełnej 

odpowiedzialności mężczyzny i kobiety, z której wypływa wola oddania się sobie na 

wyłączność, do końca życia (Troska, 1994, s. 25-26).  Inne związki (tzw. wolne, czy 

przedmałżeńskie) nie gwarantują tej pełni, bo zakładają zmienność i brak stałości 

(Brzeziński, 2010, s. 247). Dopiero w małżeństwie sakramentalnym, w poczuciu wzajemnego 

zaufania, oddania, bezpieczeństwa, jak również prawnego i społecznego poczucia 

zabezpieczenia (które wynika z publicznej deklaracji związanej z zawarciem związku 

małżeńskiego), może dojść do pełnego zjednoczenia osób w akcie miłości – akcie 

seksualnym. Akt ten oderwany od miłości traci swoje znaczenie, zostaje 

zdepersonalizowany, a tylko w małżeństwie współżycie seksualne może być wyrazem 

miłości i jedności (Troska, 1994, s. 25-26).  Akt ten posiada dwa wymiary, którym należałoby 

przyjrzeć się bliżej. 

Pierwszym z nich jest zjednoczenie małżonków. Jeżeli rozumie się akt seksualny  

(w kontekście omawianego wymiaru) w oparciu o opisaną wcześniej wizję osoby – daru – 

wtedy głównym celem osób nie jest nastawienie na własną przyjemność. Nic nie jest 

czynione wbrew drugiemu. W tym fizycznym wyrazie miłości nie ma poniżenia człowieka, 

wymuszania, ani krzywdy (Półtawska, 1995, s. 8). Zamiast egoizmu pojawia się miłość 

altruistyczna, która nie szuka własnej przyjemności, ale rodzi inną reakcję – tę właściwą – 

jaką jest wzruszenie, które jest czystą radością z tego nadzwyczajnego spotkania z drugim. 

Akt seksualny staje się wewnętrznym doświadczeniem obejmującym ciało i duszę. Stanowi 

głębokie przeżycie serca. Nie przywłaszcza, tylko raduje się w sposób czysty z możliwości 

obdarowania i przyjęcia daru (Półtawska, 1994, s. 56). Jak pisze Półtawska „miłość dwojga 

osób wywołuje zachwyt, w którym niejako unosi się dusza; to nie ciała jednoczą ludzi w 

akcie miłości oblubieńczej, ale dusze, których porozumienie bez słów napełnia ich uczuciem 

szczęścia; a ciało staje się wtedy ciche, spokojne; wyraża sobą pokorne oddanie i radość bycia 

razem” (Półtawska, 1995, s. 7). 

Szczególnie delikatną kwestią której nie sposób ominąć omawiając akt seksualny jest 

sytuacja obnażenia ciała i spojrzenia na nagość drugiej osoby. Prototypem i wzorem staje się 

tutaj scena pomiędzy Adamem i Ewą przedstawiona w Księdze Rodzaju oraz ich pierwsze 

spotkanie i spojrzenie, które nie wzbudza grzesznych reakcji ciała, ale czysty zachwyt. Adam 
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dostrzega w Ewie głębię piękna, nie zatrzymując się tylko na jej wyglądzie zewnętrznym, ale 

dostrzegając piękno jej wnętrza wypływające z kobiecej czułości, wrażliwości na drugiego 

człowieka, wdzięku, ciepła oraz potencjalnego macierzyństwa (Półtawska, 1994, s. 56).  

W każdej podobnej sytuacji damsko-męskiej, która swoje źródło ma w miłości 

oblubieńczej, osoby zdolne są do wyrzeczeń, a ich czyny, myśli i spojrzenia przepełniają 

podziw, zachwyt i wewnętrzne uniesienie duszy. Trwanie w tym uniesieniu, w ciszy i 

kontemplacji nie budzi pożądania, bo w drugiej osobie dostrzega się coś o wiele więcej niż 

samo ciało. W takim spojrzeniu człowiek odnajduje swoją wartość i godność. W oczach 

kochającego czuje się jak najdroższy skarb (Półtawska, 1995, s. 8). Półtawska w piękny 

sposób ujmuje to zdarzenie pisząc, że „miłość ludzka musi objąć ciało, ogarnąć ten teren i 

nadać mu nowy kształt. Tak jak się szlifuje drogie kamienie” (Półtawska, 1981, s. 215). 

Dokonuje się w tym niezwykłe spotkanie – prawdziwe i głębokie spotkanie osób, którego 

istotą nie są doznania cielesne. W tej sytuacji w małżonkach budzi się świadomość wielkości 

chwili, w której się znaleźli. W ich milczeniu i spojrzeniu następuje pełnia wzajemnego 

obdarowania pozbawiona uprzedmiotowienia, a przepełniona wdzięcznością za otrzymany 

dar. Półtawska nazywa to dialogiem miłości (Półtawska, 1995, s. 7). Ta wzajemna 

kontemplacja może stać się modlitwą i hymnem pochwalnym na cześć Stwórcy (Półtawska 

1995, s. 8). W tym głębokim spotkaniu dwojga osób ma miejsce niezwykłe oddanie osobowe, 

tworzy się komunia osób – communio personarum (Półtawska, 1981, s. 209). Ten oblubieńczy 

charakter miłości małżeńskiej może stać się realizacją Bożego planu, czyli otwarcia na miłość, 

na drugiego człowieka, a więc także na dziecko (Półtawska, Półtawski, 2005, s.120), co 

stanowi ów drugi istotny wymiar aktu płciowego. 

Tylko małżonkom przysługuje prawo do okazywania miłości w ten sposób – 

złączenia się w jedno ciało. Oprócz tak wielkiego przywileju i radości, jaką ze sobą niesie 

przeżyty w pełni oddania się drugiemu akt seksualny, wypływają też obowiązki i odpo-

wiedzialność rodzicielstwa (Półtawska, 2009, s. 24). Odpowiedzialne podejście małżonków 

powinno być związane z towarzyszącą im nieustannie myślą, że każdy ich akt seksualny 

może być owocny w poczęcie nowego życia (Półtawska, 1995, s. 7). Zdolność do 

przekazywania życia zawarta w akcie seksualnym mężczyzny i kobiety często w twórczości 

Wandy Półtawskiej określana jest mianem tajemnicy, gdyż dochodzi w nim do niezwykłej 

współpracy ludzi i Boga. Ciało, które Bóg obdarował zdolnością przekazywania życia z tej 

perspektywy nabiera po raz kolejny znaczenia wielkiego skarbu. Takie samo znaczenie 

przypisuje św. Paweł szczególnie narządom płciowym, które jego zdaniem są w relacji 

służebnej wobec sacrum (Półtawska, 1981, s. 206-207), gdyż biorą one udział w 

najwspanialszej formie ludzkiej twórczości jaką jest współpraca z Bogiem w dziele tworzenia 

nowego życia (Półtawska, Półtawski, 2005, s.118). Dlatego ciało posiada wymiar tajemnicy, 

którą się odsłaniana tylko przed osobą wyjątkową, godną tego daru (Półtawska, 1981, s. 206-

207). Z przedstawionych argumentów wypływa konieczność odnoszenia się do każdego 

ciała z szacunkiem. Wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością moralną za wszelkiego 
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rodzaju czyny ukierunkowane na zniszczenie tych darów, czy ich niegodne traktowanie 

(nadużycia seksualne, aborcja, antykoncepcja, in vitro). 

Przedstawiona wizja miłości oblubieńczej jest możliwa do realizacji dla każdego 

człowieka, co wynika z jego Boskiego pochodzenia i podobieństwa do Boga, który umarł na 

krzyżu ukazując ideał całopalnego darowania siebie (Półtawska, 2009, s. 22-23). Ludzka 

piękna, oblubieńcza miłość jest odbiciem tej Bożej miłości, jak również w niej ma swoje źródło 

(Półtawska, 1994, s. 55). Jest to jedna z podstawowych prawd o pięknej miłości, której 

uświadomienie jest niezwykle istotne. Uświadomienie i przyjęcie przedstawionej koncepcji 

daru wpływa na postawę człowieka i uzdalnia go do właściwego – godnego traktowania 

tych darów. I chociaż to wszystko, co jest powołaniem człowieka i może stać się jego 

udziałem nie jest prostą, automatyczną reakcją, przyjęcie takiej wizji osoby (jej płciowości, 

płodności) i miłości, czyni człowieka zdolnym do poświęceń. Należy jednak dodać, że 

ukształtowanie postawy zdolnej do pięknej miłości wymaga wysiłku i ćwiczeń – wymaga 

wychowania, które jest wieloaspektowe i wielopłaszczyznowe (tamże, s. 57). 

 

2. Istotne płaszczyzny wychowania do miłości 

Przygotowanie do miłości oblubieńczej (a więc również do małżeństwa, do którego ona 

winna prowadzić) obejmuje kształtowanie dojrzałej osobowości. Ma ono być owocem 

całościowego wychowania, ale jednym z jego niezbędnych elementów jest wychowanie 

seksualne. Zakłada ono zarówno wiedzę dotyczącą płciowości, jak też – bardzo istotną –  

wiedzę na temat właściwej hierarchii wartości (Troska, 1994, s. 105). Zawiera się w niej 

ukazanie wartości wyższych tj. Boga, osoby i dążenia do jej dobra, miłości zdolnej do 

poświęceń, czystości, radości (Półtawska, 2009, s. 3), którym winny być podporządkowane 

pragnienia ciała, chęć zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych czy dążenie do 

przyjemności (Półtawska, 1959, s. 208). Fundamentem jednak jest to, aby tak ukształtować 

człowieka, by rezygnacja z wartości niższych nie była konsekwencją zakazu, ale 

świadomego wyboru większego dobra (tamże, s. 207).   

Znaczenie kształtowania właściwej hierarchii wartości, pozwalającej prawidłowo 

rozeznawać i wybierać wartości wyższe, wzrasta w obliczu współcześnie panującego 

biologizmu, który pragnie oddzielić sferę życia seksualnego od wartościowania a także 

oceny moralnej i uznać determinizm w tej sferze życia (Półtawska, 1976, s. 127). Nie jest to 

jednak prawdą. Człowiek nie jest zdeterminowany przez biologię i dzięki wolności może 

wybierać dobro lub zło. W tym względzie istotna jest kolejna płaszczyzna wychowania, 

która obejmuje właściwe ukształtowanie sumienia. Właściwe oznacza takie, w którym  

w sposób jasny i klarowny zostaje rozgraniczone dobro od zła, co jest konieczne zwłaszcza w 

dziedzinie życia seksualnego, na którą wpływa wiele czynników takich jak uczucia, popęd 

seksualny itd. Świadomość grzechu jest tutaj niezbędna, bo bez niej nie jest możliwa 

poprawa (tamże, s. 123). Drogowskazem pomagającym właściwie oceniać wartość moralną 

czynów są Boże Przykazania i to one pozwalają obrać właściwy kierunek w formowaniu 

sumienia (Półtawska, 2009, s. 2). Wychowanie to można rozumieć również jako tworzenie 
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bariery przed szatanem, który działa inteligentnie i podstępnie, przedstawiając zło jako 

dobro. Ta płaszczyzna wychowania ma za zadanie uzdolnić człowieka do odróżniania dobra 

od zła i „prawdy od pozoru prawdy” (tamże, s. 2). 

Samo jednak ukształtowanie sumienia i posiadanie prawidłowej hierarchii wartości 

nie wystarczy. Koniecznym jest jeszcze wsłuchiwanie się w głos sumienia, które człowiek 

posiada jako jedyne ze stworzeń. Rezygnacja z wsłuchiwania się we własne (prawidłowo 

ukształtowane) sumienie jest zatem rezygnacją z własnego człowieczeństwa (tamże, s. 25). 

Jednym z największych wyzwań jest w związku z tym podporządkowanie swojego serca, 

myśli i wyobraźni sumieniu i służbie wyższym wartościom. Jeśli ten poziom uda się 

osiągnąć, wtedy o wiele łatwiej będzie wyuczyć ciało, do takiego samego podporządkowania 

(Półtawska, 1994, s. 57). Nie sposób nie poruszyć w tym miejscu kwestii wolności człowieka, 

która nie jawi się jako swawola i niezależność, ale w przedstawionym kontekście jest 

ograniczona właśnie poprzez przyjętą hierarchię wartości (jeżeli osoba wstąpiła w sakra-

mentalny związek małżeński wówczas jej wolność ogranicza to, do czego się zobowiązała – 

miłość, wierność, uczciwość, bycie z małżonkiem do końca życia) (Półtawska, 2009, s. 1-2). 

Formacja ludzkiego sumienia ma prowadzić do rozwoju człowieczeństwa. Niestety 

możliwe jest także zatrzymanie tego rozwoju, bądź degradacja, a to prowadzi do 

krzywdzenia innych. Zatem wychowanie ma zapobiegać krzywdzeniu innych, ma wyrabiać 

pozytywne cechy charakteru, a więc cnoty i tym samym prowadzić do pełni rozwoju – do 

świętości (tamże, s. 2). W relacji miłości trzeba dostrzec wartości wyższe, o których już 

wspomniano, ale także nie można zapominać o wartości, jaką jest każda osoba, o jej godności 

wynikającej z podobieństwa do Boga. Konieczne jest najpierw wypracowanie postawy 

życzliwości względem każdej osoby (właśnie ze względu na jej Boże pochodzenie i na 

koncepcję daru, jakim ona jest), co później zostanie niejako przeniesione również na 

ukochaną osobę małżonka (Półtawska, 1994, s. 57). Dostrzeżenie w kimś innym drugiego 

„mnie” jest jednym z  pierwszych kroków w przygotowaniu do pięknej miłości (Półtawska, 

Półtawski, 2005, s. 117). Właściwa hierarchia wartości i umiejętność rozróżniania we 

własnym sumieniu dobra od zła w kontekście wychowania do odpowiedzialnej miłości są 

środkiem do tego, aby wszelkie działania były ukierunkowane na dobro drugiej osoby, oraz 

wyzbycie się chęci cielesnego posiadania (Półtawska, 1995, s. 8).  

Płaszczyzny wychowania o których mowa są połączone z koncepcją darów, jaką 

otrzymuje człowiek od Boga. Z darem istnienia osoby i jej boskiego pochodzenia wiąże się 

konieczność uznania osoby jako wartości samej w sobie,  co winno rodzić szacunek do niej  

i dążenie do jej dobra (co zostało już podkreślone). Z kolejnym darem, o którym 

wspomniano wcześniej – ciała i płciowości kształtującej osobę – łączy się następna 

płaszczyzna wychowania jaką jest wstyd i wstydliwość. Wstyd można rozumieć w dwojaki 

sposób, w niniejszych rozważaniach chodzi jednak o tzw. wstyd seksualny, który jest 

właściwą reakcją człowieka chcącego ukryć wartość jaką posiada wszystko co związane jest 

z jego sferą seksualną. Wiąże się to wprost ze świadomością wartości swojego ciała, jego 

nagości, a szczególnie jego intymnych części (Półtawska, 1981, s. 205-206). Człowiek 
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intuicyjnie wyczuwa, że jest czymś więcej niż tylko ciałem, dlatego pragnie je ukryć  

w obawie przed tym, żeby osoba oglądająca jego nagość nie zatrzymała się jedynie na 

wymiarze cielesnym, pomijając istotę duchową. Formą wstydliwości, która ma chronić przed 

taką poniżającą człowieka i jego godność sytuacją (tamże, s. 207) jest także skromność ubioru 

i zachowania. 

Nie tylko ciało i nagość wymagają ukrycia, ale także wszelkie przeżycia seksualne 

małżonków wymagają one intymności (tamże, s. 206). Akt seksualny trzeba ukryć przed 

światem jak tajemnicę, bo osoba trzecia nigdy nie dostrzeże tej głębokiej relacji, która się 

wytwarza w czasie stosunku. Nie wie, co dzieje się między tymi dwojga w ich osobowym 

zjednoczeniu, w ich wzajemnym obdarowaniu. Dostrzega tylko jeden aspekt – cielesny,  

a taka obserwacja upokarza, odczłowiecza i zaniża wartość osobową aktu seksualnego 

małżonków (tamże, s. 214). Wstydliwość przed światem zewnętrznym jest afirmacją tej 

tajemnicy, podnosi jej znaczenie na właściwy poziom. Akt seksualny zawiera w sobie 

bowiem sacrum, do którego został powołany człowiek jako obraz Boga i odbicie Bożej miłości 

(tamże, s. 215). 

Rozważając istotę wstydu seksualnego należy także sięgnąć do jego źródeł. Istnienie 

wstydu pojawia się bowiem w momencie grzechu pierwszych rodziców. Zanim jednak do 

tego doszło, między Adamem i Ewą panowała harmonia, nie odczuwali wstydu, ale jedynie 

radość i zachwyt. Od momentu grzechu ciało i płciowość jawią się nie tylko jako dary, ale 

także jako zadanie, którym jest dążenie do ponownego osiągnięcia tej harmonii (tamże,  

s. 204). Jej osiągnięcie możliwe jest jedynie w relacji miłości oblubieńczej, w której dokonuje się  

„absorpcja wstydu przez miłość”, o której mówił Karol Wojtyła (Wojtyła, 1986, s. 163-167). 

Jest to jedyna prawidłowa sytuacja, w której wstyd przed nagością znika. Absorpcja wstydu 

dokonuje się poprzez spojrzenie przepełnione miłością i czułością. Spojrzenie w którym 

osoba widzi w ukochanym człowieku skarb. To spojrzenie, które nie poniża i nie krzywdzi, 

ale dowartościowuje. Z takiej relacji rodzi się czysta radość faktu całkowitego ogołocenia, 

obnażenia przed osobą, którą się kocha i która tę miłość odwzajemnia. Nagość staje się 

wtedy darem miłości, a nie środkiem do zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych 

(Półtawska, 1981, s. 207-208). Wstyd i wstydliwość stoją zatem  na straży wartości jaką jest 

człowiek i jego nagość. Tylko prawdziwa miłość zdolna jest je pochłonąć. Jeżeli zaś relacja 

nie jest miłością, chronią osobę przed krzywdą, poniżeniem i uprzedmiotowieniem. Wstyd 

utrudnia „szafowanie” darem nagości i seksualności człowieka (tamże, s. 210) oraz wpływa 

na stosunek człowieka do ciała i płciowości swojej i innych. Zaś to odniesienie do ciała jest 

wykładnią stosunku do całego człowieka (tamże, s. 207). 

To wzajemne odniesienie się osób znajduje swój wyraz we wzajemnym przyciąganiu, 

które jest środkiem do tego, do czego przeznaczona jest płeć – do płodności i przekazywania 

życia. Z tymi darami – płciowości i płodności – wiąże się kolejny aspekt wychowania do 

miłości – wychowanie do odpowiedzialności za siebie, swoje działanie, ale także za innych, 

których to działanie dotyczy. Nie można bowiem mówić o odpowiedzialnej miłości bez 

poruszenia kwestii samej odpowiedzialności. W drodze do tego wychowania istotne jest na 

samym początku naświetlenie faktu, że człowiek nie jest zdeterminowany przez ciało  
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i mechanizmy biologiczne, które w nim działają. Człowiek może panować nad swoim ciałem 

i rodzącym się w nim popędem seksualnym, bo w przeciwieństwie do świata zwierzęcego, 

gdzie o zaspokajaniu potrzeb decyduje instynkt, u ludzi działania te podlegają rozumowi  

i woli i z tego powodu znajdują się w zakresie ludzkiej odpowiedzialności. To osoba posiada 

płciowość, a nie płciowość osobę (Troska, 1994, s. 15-16). 

Skoro więc ludzkie ciało i popęd podlegają odpowiedzialności, oznacza to, iż 

wymagają pewnego ukształtowania, które jest możliwe. Jak pisze Półtawska każdy „zdrowy 

i normalnie rozwinięty człowiek może dowolnie kierować swoim życiem seksualnym i może 

doprowadzić do przeżyć seksualnych lub nie” (Półtawska, 1959, s. 206). Dzisiaj często panuje 

przekonanie, że działanie seksualne jest konieczne, bo rodzi przyjemność, więc trzeba do 

niego doprowadzić, by z tej przyjemności nie rezygnować. Nie jest to jednak przekonanie 

zgodne z prawdą. Osoba w tej kwestii wcale nie musi dążyć do osiągnięcia rozkoszy 

seksualnej i zaspokojenia swojej potrzeby, ale chce to zrobić. Konieczne jest tutaj 

rozgraniczenie pomiędzy przymusem a wolą (tamże, s. 207). W oparciu o to fundamentalne 

stwierdzenie, że człowiek może w pełni panować nad swoim popędem, można rozpocząć 

kolejne etapy wychowania do odpowiedzialności. Osoba, która jest świadoma, że w pełni 

ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania seksualne, które nie są zdeter-

minowane biologicznie, ale podlegają jej woli, winna mieć również świadomość tego, że 

ponosi także odpowiedzialność za drugiego – osobę z którą podejmuje działania seksualne, 

ale także za dziecko, które w ich wyniku może się począć. Odpowiedzialność ta powinna być 

inaczej kształtowana u mężczyzn a inaczej u kobiet.  

U mężczyzn fundamentem wychowania do odpowiedzialności, jest uświadomienie 

faktu nieustannej potencjalnej płodności, która z kolei powoduje, że każdy akt seksualny 

może mężczyznę uczynić ojcem. To z kolei musi rodzić poczucie odpowiedzialności za 

kobietę i za dziecko, które może być owocem tych działań. Im więcej człowiek może, im 

więcej zostało mu powierzone, tym większa staje się jego odpowiedzialność w tym zakresie 

(Półtawska, 1998, s. 236). Istnieje jednak jeszcze jeden wymiar męskiej odpowiedzialności za 

kobietę. Wypływa on z faktu, że akt seksualny jest zawsze dziełem mężczyzny w tym 

znaczeniu, że kobieta udziela niejako mężczyźnie miejsca do działania, oddaje mu siebie. To 

mężczyzna ingeruje w jej ciało i dlatego nawet jeśli ona się zgadza, to właśnie z tego 

względu odpowiedzialność etyczna jest większa po jego stronie (Półtawska, 1967, s. 106). 

Odpowiedzialność kobiet powinna z kolei odnosić się na samym początku do 

zachowania, czy ubioru, poprzez które kobiety niejednokrotnie (w sposób celowy, bądź nie) 

prowokują mężczyzn do działania seksualnego. Należałoby zatem uświadomić dziewczyny, 

iż stają się w tym momencie odpowiedzialne za zachowania mężczyzn, gdyż nierzadko 

świadomie i z premedytacją wzniecają w nich podniecenie i same przyzwalają na takie 

zachowanie (Półtawska, 1998, s. 237). Drugi poziom kobiecej odpowiedzialności wypływa  

z daru płodności. Wymaga od kobiety, aby poznała mechanizmy biologiczne związane  

z cyklem miesięcznym swojego ciała oraz nauczyła się je odczytywać. To pozwoli na 

odpowiedzialne podejmowanie współżycia seksualnego i kierowanie płodnością (Półtawska, 
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2008, s. 76-77). Zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn odpowiedzialność za siebie i za 

drugiego winna wypływać z pragnienia, by nie sprawić bólu, nie skrzywdzić. Tutaj można 

odnaleźć właściwy sens odpowiedzialności, jaki nadaje mu miłość. 

Bardzo istotny związek z poczuciem odpowiedzialności ma w tej kwestii problem 

antykoncepcji, która jest wynikiem wygodnictwa, braku woli do pracy nad sobą i odpy-

chania od siebie odpowiedzialności za życie seksualne swoje i swojego partnera (małżonka). 

Duże zainteresowanie antykoncepcją i jej stosowanie, wynikają z tego, że jest łatwiejsza, nie 

wymaga wysiłku i powstrzymywania swoich pragnień oraz pozwala na swawolę. Aby 

jednak uniknąć zapłodnienia w sposób naturalny, który nikogo nie krzywdzi, wystarczyłoby 

obserwować ciało kobiety i powstrzymywać się od działań seksualnych zaledwie w ciągu 

kilku dni w całym cyklu miesięcznym, w których kobieta jest płodna (tamże, s. 77). 

Stosowanie antykoncepcji jest rezygnacją z odpowiedzialności, która jest cechą osoby. Jest 

ona zatem rezygnacją z człowieczeństwa. Jest także zaprzeczeniem miłości, bo działa 

przeciwko niej. Akt seksualny małżonków winien być otwarty na miłość, czyli na życie, 

które jest owocem tej miłości i na które ta miłość się przelewa. Antykoncepcja to działanie 

przeciwko życiu i człowiekowi, ale także przeciw Bożemu nakazowi i planowi wobec ludzi, 

którym powiedział: „bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją 

sobie poddaną” (Rdz 1, 28). „Jeżeli wszyscy się ubezpłodnią, ludzkość przestanie istnieć” 

(tamże, s. 79). Zatem osoby uciekające się do antykoncepcji w celu wyzbycia się 

odpowiedzialności za swoje życie seksualne nie są w stanie od niej uciec, bo poprzez swoje 

działanie stają się odpowiedzialni przed Bogiem i przed ludzkością, na której losy wpływa 

także ich postępowanie.  

Bez postawienia warunków, wymagań wobec ciała, które musi nauczyć się pokory  

i posłuszeństwa piękna miłość staje się niemożliwa, gdyż przestaje być podporządkowana 

wyższym wartościom i ulega swawoli, w której brakuje poczucia odpowiedzialności. I tak 

ciało w zależności od tego jak zostało wyuczone i ukształtowane, może stać się narzędziem 

miłości lub zbrodni, co podlega moralnej ocenie i wiąże się z ponoszeniem 

odpowiedzialności (Półtawska, 1995, s. 7). Wychowanie do odpowiedzialności za seksualną 

sferę swojego życia prowadzi do rozwoju płciowości (obejmującej całego człowieka), dlatego 

jest elementem rozwijającym całą osobę (Troska, 1994, s. 15-16). Pełnię tego rozwoju osiąga 

zaś w zdolności do prawdziwej miłości, zdolnej do darowania siebie drugiemu. 

To wzajemne obdarowanie dokonuje się w pełni w małżeństwie poprzez intymny akt 

małżeński, który scala ich w jedno i doprowadza do niezwykłego uniesienia ich dusz  

w tylko dla nich uchwytnym miłosnym zachwycie. By jednak faktycznie można było o tym 

wydarzeniu tak powiedzieć, konieczne jest wychowanie do czystości, która gwarantuje 

pełnię oddania i pozwala wyeliminować chęć zagarnięcia i wykorzystania ciała drugiego dla 

własnych korzyści. Współcześnie istnieje jednak pewna trudność wychowania do czystości, 

wynikająca z negatywnego nastawienia do niej głównie ludzi młodych. Traktuje się ją 

bowiem jako coś nieatrakcyjnego, niemodnego. Wynika to z pewnego pomieszania pojęć, 

czego dalszą konsekwencją jest paradoksalne przekonanie, że to nieczystość jest czymś 

bardziej pociągającym niż czystość (Półtawska, 2010, s. 63-64). 
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Pierwszym zadaniem w wychowaniu do czystości jest zatem ukazanie jej pozytywnej 

wartości. Częstokroć czystość przejawiająca się we wstrzemięźliwości seksualnej jest 

traktowana jako środek pozbawiania pewnego rodzaju dobra, pozbawieniem przeżyć 

związanych z przyjemnością seksualną. Istnieje więc ogromna potrzeba uświadomienia 

młodym, że czystość wcale nie jest pozbawiona przeżyć, bo doświadczenie umiejętności 

opanowania swojego ciała jest przeżyciem autentycznej radości (Półtawska, 1976, s. 128). 

Zachowanie czystości pozwala na zachowanie integralności i nienaruszalności swojej osoby. 

Daje poczucie wewnętrznej harmonii i spokoju i pozwala osobie na jej osobisty rozwój 

(Półtawska, Półtawski, 2005, s. 119). Ponadto istotny jest także fakt, iż czystość i dziewictwo 

są naturalnym stanem w jakim rodzi się człowiek. Są zatem naturalnym stanem wieku 

młodzieńczego. Do istoty osoby należy jej indywidualność i odrębność. Połączenie zachodzić 

powinno jedynie w małżeństwie w celu pełnego zjednoczenia małżonków oraz ze względu 

na prokreację. Narządy płciowe, które pozwalają na połączenie cielesne mężczyzny i kobiety 

są stworzone w celu przekazywania życia. Zatem jeśli nie zamierza się tego uczynić, nie ma 

potrzeby ich użycia. Połączenie z drugim człowiekiem w akcie seksualnym uniemożliwia 

wykonywanie czynności życiowych. Narządy rozrodcze zatem są konieczne do 

przekazywania życia, ale nie do życia danej jednostki. To połączenie nie należy do istoty 

osoby, ale do istoty małżeństwa (Półtawska, 1998, s. 231-232). 

Tutaj jawi się właściwy punkt odniesienia czystości, w którym dopiero można w pełni 

odkryć i zrozumieć jej prawdziwą wartość. Celem, któremu służy, jest prawdziwa miłość 

rozumiana jako pełne oddanie się osób (communio personarum) otwarte na przekazywanie 

życia. Ta pełność oddania oznacza właśnie czystość i dziewiczość, gdyż wtedy człowiek jest 

nienaruszony, pełny w swej istocie (tamże, s. 232). Dlatego też, aby móc w całości oddać się 

ukochanej osobie w małżeństwie trzeba wcześniej się do tego przygotowywać poprzez życie 

w czystości, które realizować się musi poprzez całkowitą wstrzemięźliwość seksualną. To 

zaś stanowi przygotowanie do jej realizacji w małżeństwie w formie wierności i czasowej 

wstrzemięźliwości (Półtawska, 1967, s. 102). Miłość w okresie przedmałżeńskim musi zatem 

wyrażać się w inny sposób niż poprzez akt seksualny, jak dzieje się to w małżeństwie. 

Winna być oparta o gesty czułości, opiekuńczości i troski. Jan Paweł II podkreślał ogromne 

znaczenie czułości i podziwu, jako dwóch fundamentów miłości. Wskazywał na to, że 

czułość skierowana jest w stronę budowania poczucia bezpieczeństwa i jej celem nie jest 

wywołanie podniecenia seksualnego, lecz budowanie poczucia akceptacji i wyrażanie 

serdeczności. (Półtawska, Półtawski, 2005, s. 119). Zatem to właśnie czystość jawi się jako 

kolejny, ostatni już z istotnych elementów wychowania do miłości. To ona stanowi o 

wewnętrznej dojrzałości człowieka i ukazuje jego zdolność do wyrzeczeń. Stanowi zatem 

fundament prawdziwej miłości zdolnej do ofiarowania siebie i nastawionej na poszukiwanie 

dobra drugiego. Uzdalnia człowieka do prawdziwej miłości wyrażającej się w pełnym 

oddaniu i dzięki czystości to pełne oddanie może zaistnieć. 
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3. Podmioty wychowujące do miłości 

Po rozważaniach teoretycznych ukazujących cel i istotne płaszczyzny wychowania do 

odpowiedzialnej miłości, nazwanej miłością piękną lub oblubieńczą, następuje przejście do 

wskazówek praktycznych, które pozwolą faktycznie wychować do przedstawionych we 

wcześniejszej części elementów, a ostatecznie do miłości. Niemożliwym jest jednak 

wychowanie bez szeroko pojętych wychowawców, którzy w sposób bezpośredni, lub 

pośredni podejmują dzieło wychowania młodego człowieka, czy pokolenia. Warto zatem 

przyjrzeć się roli poszczególnych wychowawców, którzy mają wpływ na kształtowanie wizji 

miłości u młodych ludzi. 

Do pierwszych i najważniejszych wychowawców należą rodzice. To na nich spada 

odpowiedzialność za wychowanie swojego dziecka we wszystkich płaszczyznach jego życia 

– także jeśli chodzi o sferę seksualną. Stanowi to ich moralny obowiązek (Półtawska,1976,  

s. 127). Inaczej jednak wygląda wychowanie do miłości małego dziecka, a inaczej 

dojrzewającego młodego człowieka. Niezwykle istotną kwestią w wychowaniu dziecka, 

która koresponduje z pierwszą przedstawioną płaszczyzną wychowania (ukazaniem 

właściwej hierarchii wartości i formacją sumienia) jest kształtowanie jego ducha. Jego istotą 

jest ukazywanie tego, co jest dobre, a co złe. Służyć temu mogą codzienne wieczorne 

rozmowy na temat minionego dnia, sukcesów i porażek dziecka. Należy wyszczególnić to, 

co w jego zachowaniu było dobre, co zasługuje na pochwałę, co trzeba poprawić, a co 

wyeliminować. Istotne jednak jest tutaj, aby nie krytykować dziecka, ale pokazywać zło jego 

postępowania. Oprócz tego należy zwrócić uwagę na to, iż małe dziecko na początku 

cechuje postawa egoistyczna. Nie potrafi nic dać od siebie, gdyż nic nie ma i wszystko 

otrzymuje od innych. Może się w nim ukształtować bardzo niebezpieczne przekonanie, że 

branie zawsze jest źródłem przyjemności, a że nie wymaga ofiarowania niczego od siebie, to 

należy zawsze do niego dążyć. Trzeba dziecku ukazać prawdę, że niekoniecznie to co jest 

przyjemne, jest jednocześnie dobre. Że niejednokrotnie coś, co daje przyjemność może być 

złe, a osiągnięcie prawdziwego dobra często może się wiązać z trudem, a więc czasami 

nawet z nieprzyjemnościami. Konieczne jest zatem pokazać dziecku obiektywne wartości i 

normy moralne, które pozwolą mu odróżnić dobro od tego, co tylko pozornie wygląda jak 

dobro. Trzeba wskazać dziecku, jak ważne jest dążenie do trwałych wartości, do radości, 

miłości, które nie zawsze wiążą się z przyjemnością (Półtawska, 2009, s. 2-3). Te treści 

wychowania, choć dotyczą wychowania w ogóle, mają także ścisły związek z wychowaniem 

sfery seksualnej. 

W tym względzie na każdym etapie wychowania niezbędne jest wytworzenie dobrej 

atmosfery wychowawczej, budującej zaufanie i przekonanie u dziecka, że jest owocem 

miłości, a nie „wpadki” i że jest kochane. Taki klimat bardzo ułatwia wychowanie zwłaszcza 

w tej niezwykle delikatnej sferze jaką jest seksualność (Półtawska, 1976, s. 120). Jest to jedna  

z najistotniejszych kwestii wychowania dziecka, które na tym etapie swojego rozwoju nie 

wyraża zbyt dużego zainteresowania życiem płciowym, gdyż jego mechanizmy seksualne są 
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jeszcze uśpione. Istotne jest zatem, by ich nie rozbudzać niepotrzebnymi na tym etapie 

informacjami dotyczącymi tej sfery życia.  W tym okresie zadaniem rodziców jest 

podtrzymanie skojarzeń dziecka dotyczących sfery seksualnej, które w większości 

przypadków są dobre. Dziecko bowiem prawidłowo wiąże (jeśli wychowywane jest 

w małżeństwie) płaszczyznę życia seksualnego z małżeństwem, miłością i radością. Trzeba 

zatem podtrzymać ten stan i pogłębić przekonanie, że ludzka miłość prowadzi do 

małżeństwa, w którym z miłości pomiędzy rodzicami i miłości Boga do nich rodzi się 

potomstwo (tamże, s. 121). Wychowanie musi zatem stanowić pewien „wał ochronny” – jak 

określa to Półtawska – przed światem zewnętrznym, który takiej wizji zaprzecza ukazując 

jakże często (głównie środki masowego przekazu) zafałszowaną i zdepersonalizowaną wizję 

ludzkiej miłości i seksualności. To co dziecko widzi, to również zapamiętuje, w związku  

z czym istnieje konieczna potrzeba, aby zasłaniać brzydotę świata, jego pięknem i podsuwać 

obrazy dobra, po to aby zabezpieczyć pozytywne wspomnienia i odczucia dziecka 

(Półtawska, 2009, s. 2-3).  

Oprócz budowania bariery przed złem i utrwalania właściwej wizji miłości i seksu-

alności, którą dziecko łączy z małżeństwem, niezwykle istotny w procesie wychowania jest 

przykład życia rodziców, którzy powinni swoją relację budować na prawdziwej miłości  

i radości. Wtedy przekazywane treści zostają wzmocnione poprzez autentyczną postawę 

życia. Jest to niezwykle istotne, gdyż każda kłótnia małżeńska zaburza tę wizję u dziecka  

i może prowadzić do stopniowego podważania autorytetu małżeństwa. Zatem 

najważniejsze jest utrwalanie w dziecku prawidłowych wzorców, potwierdzanych przede 

wszystkich poprzez własny przykład (Półtawska, 1976, s.121). Należy pokreślić tutaj fakt, 

wykazywany przez psychologię rozwojową, że dziecko bardzo wcześnie (wcześniej niż 

potrafi to wyrazić słowami) rozumie to, co się wokół niego dzieje. Obserwuje i koduje to, co 

widzi. Stąd wypływa jeszcze większa potrzeba, aby od początków życia dziecka, dawać mu 

jak najlepszy przykład (Troska, 1994, s. 104). 

Analiza tekstów dotyczących wychowania pokazuje, że świadectwo życia jest jedną  

z najważniejszych (jeśli nie najważniejszą) i najmocniejszych sił wychowawczych na każdym 

etapie wychowania (podkreślane jest to bowiem od wielu lat przez niejednego autora: 

Półtawska, 1967; Półtawska, 1976; Bajda, 1977; Troska, 1994; Półtawska, 1998; Półtawska, 

2009). Przykład rodziców odgrywa szczególną rolę w wychowaniu dojrzewającego młodego 

człowieka, który w tym buntowniczym wieku na każdy fałsz i zakłamanie reaguje w sposób 

bardzo krytyczny. Jeżeli nie widzi respektowania przekazywanych ustnie norm i wartości  

w życiu rodziców, często następuje odrzucenie tego nauczania, gdyż brakuje w nim 

autentyczności. Wychowanie musi być przekonywujące, a więc potwierdzone czynami. 

Rodzice żyjący na co dzień miłością, ofiarnością, wiernością (a więc czystością) mają o wiele 

mocniejszą siłę oddziaływania na swoje dzieci w kwestii ich wychowania w tej dziedzinie 

(Półtawska, 1976, s. 129-130). Rodzice, którzy sami nie radzą sobie ze swoją płciowością, nie 

potrafią wytrzymać bez przeżyć seksualnych i żyć we wstrzemięźliwości nie będąw stanie 
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przekonać o tym swoich dorastających dzieci, które uznają to za niesprawiedliwość, bo 

„dlaczego ja muszę, skoro wy nie?” (Półtawska, 1967, s. 103).  

Rodzice, którzy nie respektują zasad przekazywanych dziecku tracą w jego oczach 

autorytet, który jest niezwykle istotny, gdyż bez niego nie będą oni w stanie osiągnąć 

zamierzonego celu. Aby zbudować autorytet konieczne jest zatem omówione już życie 

zgodne z głoszonymi i wpajanymi zasadami i wartościami oraz budowanie odpowiedniego 

klimatu – zaufania i miłości (Półtawska, 1976, s. 129). W takiej atmosferze łatwiej wpływać 

na młodego człowieka, który ma poczucie bezpieczeństwa. Bardzo ważną kwestią  

w budowaniu relacji zaufania i poczucia bezpieczeństwa, ale także w budowaniu autorytetu 

jest sposób argumentacji przekazywanych treści oraz język, na co zwraca uwagę ks. Marek 

Dziewiecki (2000). Stwierdza, że relacja przyjaźni, szczerości jest o wiele bardziej skuteczna  

i dojrzała od postawy opartej na straszeniu, moralizowaniu, czy stosowaniu zakazów. 

Wychowaniu zwłaszcza w kwestiach związanych z miłością i seksualnością bardzo sprzyja 

wytworzenie bezpiecznego klimatu opartego na miłości do wychowanka.  

Te elementy służą stworzeniu odpowiedniej atmosfery wychowania, natomiast 

zbudowaniu autorytetu (poza przykładem własnego życia) służy język i sposób 

argumentacji. Istotne jest, by język był jasny, klarowny i konkretny (dobrze jeśli 

przekazywane myśli są poparte wynikami badań statystycznych, czy dowodami 

naukowymi, które o wiele bardziej przemawiają do dojrzewającego człowieka, niż inne 

argumenty, np. filozoficzne). Jeżeli w danej kwestii wystarczą argumenty naukowe 

(psychologiczne, fizjologiczne lub wynikające z własnych doświadczeń) nie jest konieczne 

już odnoszenie się do argumentów innej kategorii. Dobrze jeżeli język jest zrozumiały dla 

młodych (nie powinien to być jednak slang młodzieżowy), nie jest archaiczny, ani zamknięty 

i niezrozumiały (język filozoficzny, czy teologiczny). Istotna jest tutaj także jednoznaczność, 

tak więc warto wyjaśniać pojęcia wieloznaczne (np. miłość, sumienie, wolność, prawda). 

Język powinien cechować się również otwartością i szczerością. O sprawach związanych  

z płciowością, płodnością dobrze jest mówić w sposób pogodny, swobodny i bezpośredni, 

ale także nie należy zapominać o kulturze i szacunku w wypowiadaniu się na temat tych 

delikatnych kwestii (tamże, s. 143-147). Są to praktyczne rady, które mają służyć 

efektywniejszemu wychowaniu do miłości.  

W tym momencie, kiedy zostały już przedstawione sposoby docierania do młodych, 

koniecznym jest przedstawienie treści, które winny być przekazane w kontekście 

wychowania do odpowiedzialnej miłości. Treści te w znacznej mierze opisane zostały  

w teoretycznej części pracy, gdyż zarówno ukazanie prawidłowej wizji osoby, jej płciowości, 

która uzyskuje swoje właściwe znaczenie w relacji miłości, jak również istotne elementy, 

jakimi są przedstawienie właściwej hierarchii wartości, ukształtowanie sumienia, 

wychowanie do czystości i odpowiedzialności, do umiejętności darowania siebie, powinny 

stanowić zasadniczą treść przekazywaną młodym.  

Największe zadanie w tym względzie spoczywa na barkach rodziców, którzy są 

pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, także w dziedzinie wychowania seksualnego, 

które jest tylko jednym  aspektów całościowego wychowania. Jest to jednak sfera ściśle 
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związana z miłością damsko-męską i nie powinno się o niej zapominać. Można ją 

kształtować poprzez wychowanie ogólne, którego poszczególne elementy wpływają na 

ogólny rozwój osoby, ale służą także tej gałęzi wychowania –  postawa altruistyczna  

wzbudzająca poczucie odpowiedzialności za drugiego, wyrzeczenie się własnego egoizmu 

pomagające w nastawieniu poszukiwania dobra drugiego, ofiarność i wyrzeczenia 

pozwalające na lepsze zrozumienie istoty poświęcenia w małżeństwie, oraz uczciwość 

wpływająca na większe zrozumienie konieczności bycia wiernym (Półtawska, 1976, s. 130).  

Bardzo istotnym aspektem w tej dziedzinie wychowania jest uświadomienie, 

składające się z dwóch uzupełniających się wzajemnie elementów. Pierwszym jest udzielenie 

informacji dotyczącej mechanizmów działających w ich ciele. Drugim zaś, który decyduje  

o tym że owo uświadomienie jest całkowite, jest oparcie tych informacji o pełną prawdę  

o człowieku, jego pochodzeniu od Boga i godności, która z tej prawdy wypływa (tamże, s. 

119-121). W uświadomieniu tym powinno się podkreślać fakt odpowiedzialności za swoją 

płodność (tamże, s. 123-124), ale także ukazać prawidłowe znaczenie aktu seksualnego, jako 

wyrazu miłości małżeńskiej, ukierunkowanego na przekazywanie życia (tamże, s. 125-126). 

Przedstawienie seksualności ludzkiej w odniesieniu do prawidłowej wizji miłości 

pozwala podjąć wysiłek w opanowywaniu popędu. Drogą do osiągnięcia tej umiejętności 

jest życie w czystości, dlatego też od wychowawców wymaga się, aby mocno akcentowali 

konieczność kształtowania tej postawy i podkreślali jej wartość. Oprócz uwydatniania 

znaczenia dziewictwa (które jest formą życia w czystości ludzi młodych) istotne jest 

ukazanie sposobów jego realizowania. Rodzice zatem powinni najpierw poszukiwać 

argumentów przemawiających za czystością i dziewictwem. Jednym z nich może być fakt, że 

dziewictwo można stracić tylko raz i nie ma możliwości odzyskania tego stanu. Ta 

niepowtarzalność świadczy o wyjątkowości dziewictwa i wskazuje na obowiązek jego 

ochrony (Półtawska, 1998, s. 232-233). Zadaniem wychowawców jest także dostrzec 

rozbieżność czasową w osiąganiu dojrzałości fizycznej i psychicznej młodych ludzi. Trzeba 

młodym ukazać fakt, iż skoro człowiek osiąga dojrzałość psychiczną i emocjonalną później w 

stosunku do dojrzałości biologicznej, to oznacza to także, że później staje się gotowy do 

podjęcia zadań rodzicielskich, które mogą być konsekwencją podjętych działań seksualnych. 

Stąd też wynika konieczność wykorzystania okresu młodości na przygotowanie do 

przyszłych zadań związanych z życiem małżeńskim i rodzinnym, poprzez wypracowywanie 

czystości, która w tym czasie musi przybierać formę całkowitej wstrzemięźliwości (tamże,  

s. 236).  

Innym istotnym elementem jest ukazanie dróg radzenia sobie z popędem i sposobów 

wypracowywania czystości. Zadaniem wychowawców – rodziców – jest zatem w tym 

względzie ukazanie różnicy pomiędzy popędem i podnieceniem, które są neutralne 

moralnie i niezależne od woli, a działaniem seksualnym, czy celowym podtrzymywaniem 

stanu podniecenia, nad którymi już istnieje możliwość zapanowania. Trzeba pokazywać  

w jaki sposób można sobie z tym radzić (tamże, s. 235). Istotne są tutaj dwa rodzaje 

działania. Pierwszy z nich stanowi odwracanie uwagi od rodzącego się popędu i skupianie 
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jej na czymś innym np. na aktywności fizycznej, artystycznej czy intelektualnej. Istotne jest 

również unikanie pornografii, filmów, teledysków, rozmów i sytuacji, które w sposób 

wulgarny ukazują ludzką seksualność. Uwydatnianie problemu seksualności podnosi 

zainteresowanie tą sferą człowieka i przynosi odwrotny skutek, bo sprawia, że w oczach 

osoby młodej seksualność staje się jeszcze bardziej atrakcyjna (tamże, s. 236; por. także: 

Półtawska 1959, s. 205). Na drugim poziome wskazywania drogi do opanowywania popędu 

znajduje się kształtowanie dyscypliny wewnętrznej, umiejętności panowania nad swoimi 

myślami i wyobraźnią, które niejednokrotnie stanowią większe zagrożenie niż bodźce 

zewnętrzne (Półtawska, 1998, s. 235). 

W wychowaniu sfery seksualnej trzeba pokazać, że warto opanowywać swój popęd  

i żyć w czystości, ale także podkreślać, że jest to możliwe. Istotne jest zatem wzbudzenie w 

młodych wiary w to, że można osiągnąć postawiony sobie cel, co stanowi niezwykła siłę 

motywującą. Nie należy jednak ukrywać trudności związanych z walką o czystość, ale trzeba 

pokazać, że warto się poświęcić. Bardzo pomocnym w tym względzie byłby przykład życia 

rodziców, których udziałem też kiedyś była całkowita wstrzemięźliwość, która zaowocowała 

ich piękną miłością (Półtawska, 1967, s. 104). Wychowanie do czystości powinno być zatem 

zawsze argumentowane tym, że jest niezbędne do prawdziwej, odpowiedzialnej miłości,  

w której człowiek potrafi poświęcić swoje pragnienia dla dobra drugiego i oddać mu się  

w pełni, co uczyni go prawdziwie szczęśliwym. Młodzi nierzadko noszą w sobie pragnienia 

takiej miłości. Zadaniem rodziców w tym względzie jest podtrzymywanie takiej wizji 

miłości, bądź jeśli wizja ta jest zaburzona, to niezbędnym jest ukazanie takiej koncepcji, dla 

której wszelkie podejmowane wysiłki będą jej warte (tamże, s. 106). Zadaniem rodziców jest 

zatem również dążenie do tego, by czystość była świadomym wyborem dojrzewających 

dzieci, które decydują się na nią ze względu na wyższą wartość (Półtawska, 1976, s. 128-129). 

Warte podkreślenia jest również to, że czystość jest zarazem bardzo kobieca –  bo 

świadczy o skromności, nienaruszalności, pewnej „świeżości” kobiety, czyni ją bardziej 

wartościową, bo tajemniczą i niedostępną – jak i bardzo męska – tu zaś wskazuje na 

dojrzałość mężczyzny, jego odpowiedzialność i wewnętrzną siłę, dzięki której potrafi nad 

sobą zapanować (Półtawska, 1967, s. 104). W obliczu wstydu przed dziewictwem i braku 

akceptacji dla czystości stanowi to niezwykle ważny punkt w wychowania do niej 

(Półtawska, 2010, s. 63). Warto także wskazać na efekty mozolnej i długotrwałej pracy z którą 

wiąże się wychowanie do czystości, jakimi w konsekwencji są samoopanowanie, 

odpowiedzialność za swoje działania oraz poczucie wolności i radości z tego, że jest się 

panem samego siebie (Półtawska, 1998, s. 235). Aby jednak wychowanie i ujarzmienie 

popędu przyniosło upragnione efekty, musi wiązać się na wszystkich szczeblach 

wychowawczych z działaniem długofalowym oraz się z długotrwałym wysiłkiem i trudem 

(Półtawska, 1967, s. 104). 

Wszystkie dotychczas przedstawione aspekty i treści są elementami uświadomienia, 

które stanowi obowiązek rodziców w zakresie wychowania seksualnego swoich dzieci. 

Można z tym zadaniem powiązać także przekazanie właściwej wizji kobiecości i męskości, 

gdyż chociaż ogólne zasady są takie same w przypadku każdej z płci, to jednak szczegółowe 
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uświadomienie powinno być inne, a w przypadku dziewczyn i inne w przypadku chłopców. 

W przypadku dziewcząt ważne jest zwrócenie uwagi na ich wielką godność, wynikającą  

z faktu powołania do macierzyństwa, które wiąże się z tym, że ciało dziewczyny może stać 

się polem działania Ducha Świętego. Zarówno z tego faktu, jak i z prawdy o podobieństwie 

do Boga wynika świętość ciała kobiety, w którym dziewczyna powinna dostrzec skarb 

wymagający ukrycia. Na tej bazie trzeba udzielić dziewczynom informacji dotyczących 

zmian zachodzących w ich ciele i opisać mechanizmy biologiczne jakie zaczynają w nich 

działać. Ważne jest jednak uświadomienie o tych kwestiach bez obecności chłopców, którzy 

nie są w stanie zrozumieć (na tym etapie swojego rozwoju) wartości macierzyństwa 

(Półtawska, 1998, s. 237-238). Ze względu na wielką rolę uczuć, jaką odgrywają one  

w kontekście pierwszych zauroczeń i relacji dziewcząt z chłopakami, wychowanie 

dziewczyn musi wiązać się również z wykształcaniem umiejętności panowania nad swoimi 

uczuciami i emocjami, które chłopiec może na tym etapie rozwoju odebrać w niepożądany 

sposób i skrzywdzić dziewczynę (Półtawska, 2009, s. 3). Dziewczynki należy także uczyć 

odpowiedzialności za siebie i chłopców, zwłaszcza w kontekście prowokujących strojów  

i zachowania (Półtawska, 1995, s. 7-8). 

U chłopców natomiast oprócz wiedzy na temat kierujących ich ciałem  mechanizmów 

i uświadomieniem sobie konieczności wygaszania podniecenia i panowania nad swoim 

ciałem, bardzo ważne jest wprowadzanie różnorakich ćwiczeń woli, które mają zmierzać do 

nabycia umiejętności rezygnowania z przyjemności na rzecz wyższej wartości. Ćwiczenia te 

powinny odbywać się także na innych niż seksualna płaszczyznach życia, a miałyby 

zasadniczo polegać na rezygnacji z tego, czego się w danym momencie chce (Półtawska, 

1998, s. 234). Wychowanie do odpowiedzialności również przybiera nieco inny kształt  

u chłopców, niż u dziewczyn. Ważne jest na początku uświadomienie chłopca, że 

odpowiedzialność jest cechą mocno kojarzoną z męskością. I faktycznie tak jest także  

w sferze życia seksualnego, gdzie etyczna odpowiedzialność jest większa po stronie 

mężczyzny. Dzieje się tak dlatego, że akt seksualny to dzieło mężczyzny, a ciało kobiety jest 

miejscem tego działania (co zostało już przedstawione; Półtawska, 1967, s. 106). Świadomość 

tego powinna pociągać za sobą poczucie odpowiedzialności chłopca zarówno za swoje 

działanie seksualne, jak i za dziewczynę, ale także powinno wynikać z koniecznej do 

przekazania prawdy o jego stałej potencjalnej płodności (Półtawska, 1998, s. 236).  

Wszystkie przedstawione aspekty wychowania są niezwykle istotne, jednakże  

z perspektywy rodziców katolickich nie należy zapominać o powszechnym powołaniu do 

świętości. Stąd też wynika konieczność, aby każde wychowanie było wychowaniem 

religijnym i miało odniesienie do Boga. Powinno być oparte o najwyższe obiektywne siły  

i wartości, a więc o samego Boga, który w przeciwieństwie do ludzi stanowi źródło 

niewyczerpanej siły. Zadaniem rodziców w tym względzie jest nie tylko poszukiwanie siły 

w Bogu dla siebie w trudnym obowiązku wychowania potomstwa, ale także przybliżenie 

swojego dziecka do Boga, by i ono odnajdywało w Nim źródło siły, mądrości 

i miłości (Półtawska, 1976, s. 131). 
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Chociaż zadanie wychowania w pierwszym rzędzie należy do rodziców, rolę 

pomocniczą względem nich w tym zakresie powinny stanowić szkoła, Kościół, środki 

masowego przekazu, jak i całe społeczeństwo. Może się zdarzyć, że rodzice zwłaszcza  

w burzliwym i buntowniczym okresie dojrzewania nie potrafią zbudować autorytetu  

w oczach dziecka, wtedy ich zadaniem jest mądre podsunięcie dziecku innego autorytetu 

(może to być dobry przyjaciel, godna uwagi książka, czy też środowisko w jakim dziecko 

spędza czas – młody człowiek, który bardzo łatwo ulega naciskom ze strony rówieśników 

często w nich widzi autorytet, zatem rodzice winni wykazywać zainteresowanie tym,  

w jakim środowisku przebywa dziecko, gdyż może się okazać, że właśnie wpływ dobrze 

wychowanych w tej kwestii kolegów, pomoże w ukształtowaniu właściwej postawy i zastąpi 

rodziców) (tamże, s. 129). Takim autorytetem może okazać się również dobra (właściwie 

uformowana) osoba zakonna, czy też kapłan, którzy stanowią przykłady zdrowych, 

normalnych i jednocześnie radosnych, szczęśliwych ludzi, którzy żyją w całkowitej 

wstrzemięźliwości. Stają się oni nierzadko dla młodych wzorem do naśladowania  

i dowodem na to, że czystość i wstrzemięźliwość związana z opanowaniem swojego popędu 

i wyuczeniem ciała posłuszeństwa, jest możliwa do osiągnięcia, zwłaszcza jeżeli podejmie się 

to trudne zadanie ze względu na wyższe dobro (Półtawska, 1967, s. 103). Tak więc jest to 

jedna z istotnych form pomocy duchownych przedstawicieli Kościoła w wychowaniu 

młodych do miłości.  

Oprócz Kościoła rolę pomocniczą względem rodziców w wychowaniu dzieci 

odgrywa szkoła, w której kwestiom związanym z wychowaniem winno się poświęcać 

odrębne lekcje, osobno dla dziewczyn i osobno dla chłopców, gdyż specyfika i metody ich 

wychowania i uświadomienia są nieco inne. Treści jakie powinny być poruszane w czasie 

takich lekcji są tożsame z tymi, które należą do uświadamiania przez rodziców. Wanda 

Półtawska nie tylko jest zwolenniczką tego, aby lekcje związane z płciowością odbywały się 

osobno, ale aby nauka w ogóle odbywała się w grupach jednolitych – męskich i żeńskich. 

Propozycja prowadzenia zajęć lekcyjnych w osobnych grupach wynika z różnicy czasowej  

w osiąganiu dojrzałości wśród chłopców i dziewczyn oraz z różnicy trafiających do nich 

argumentów. Ponadto zajęcia w jednolitej grupie mają pozytywny wpływ na zawiązywanie 

relacji przyjaźni, na zwiększenie lojalności, solidarności. Zwiększają się również możliwości 

rozwoju poprzez liczniejsze dyskusje, śmiałość wypowiedzi, które nie są narażone na 

wyśmianie czy krytykę osób płci przeciwnej. Ponadto pozwala na wyrażanie prawdziwego 

„ja”, gdyż nie istnieje wówczas problem chęci zwrócenia na siebie uwagi płci przeciwnej 

poprzez zgrywanie się, ale także sprzyja to lepszej koncentracji na lekcji, gdyż chłopcy nie 

rozpraszają dziewczyn i odwrotnie. Takie warunki sprzyjają zatem wychowaniu, które 

prowadzi do pełni rozwoju osobowości (Półtawska, 1998, s. 238).  

W wychowaniu młodych w sposób pośredni uczestniczy również wspomniane 

wcześniej całe społeczeństwo, które swoim zachowaniem pozytywnym lub negatywnym 

(rozwody, porzucenia, antykoncepcja itd.), czy wyznawanymi zasadami, także daje wzorce 

młodym. Wychowanie jest zatem przedmiotem odpowiedzialności całego społeczeństwa 

(Półtawska, 1976, s. 121). W tym miejscu na szczególną uwagę zasługuje osoba lekarza 



PŁCIOWOŚĆ, SEKSUALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

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

 
Strona 119 

(zwłaszcza ginekologa), który jest dosyć dużym autorytetem dla młodzieży w kwestiach 

zdrowia (również tego związanego z płciowością i płodnością). Powołanie lekarza, jakim jest 

ratowanie ludzkiego życia (Półtawska, 1989, s. 69), zwiększa jego odpowiedzialność za to, 

jakie treści przekazuje osobom zwracającym się do niego z prośbą o pomoc, czy radę. 

Powinien on zatem przekazywać młodym zgodną z antropologią chrześcijańską wizję osoby 

i jej płciowości. Przede wszystkim powinien podkreślać brak determinizmu tej sfery ze 

strony biologii i popędu, co z kolei pokazuje, że każdy człowiek może kierować swoim 

życiem seksualnym i jest za nie odpowiedzialny. Do istotnych treści jakie winien 

przekazywać należą też te związane z naturalnymi sposobami kierowania swoją płodnością 

(w przypadku kobiety w jaki sposób powinna badać i obserwować swój organizm pod 

kątem dni płodnych). Lekarz w ten sposób faktycznie spełnia swoje powołanie, jako tego, kto 

ma ratować i ochraniać ludzkie życie i godność.  

Odwrotnie dzieje się, gdy lekarz zamiast odradzać, zachęca do stosowania 

antykoncepcji. Moralnym obowiązkiem lekarza jest zatem podkreślanie prawdy o tym, że 

antykoncepcja jest zawsze działaniem przeciwko życiu, przeciwko godności człowieka  

i przeciwko Bogu. Oprócz tego lekarz powinien ukazywać młodym właściwą wizję miłości, 

oraz fakt że prawidłowym sposobem jej przeżywania przed małżeństwem jest czystość, 

która stoi na straży osoby, miłości, a także chroni przed AIDS i innymi chorobami 

przenoszonymi drogą płciową. Lekarz jako autorytet winien wskazywać wstrzemięźliwość 

seksualną jako najwłaściwszą formę nie doprowadzającą do poczęcia, która nikogo nie 

krzywdzi, a małżonkom pozwala zachować wewnętrzny spokój i uniknąć wyrzutów 

sumienia. Dodatkowo dzięki takiemu działaniu respektują prawo ludzkie, nie poniżają 

niczyjej godności, a ponadto w ten sposób prowadzą do rozwoju swojej osobowości 

(Półtawska, Półtawski, 1992, s. 26-27). 

Odpowiedzialnymi za wychowanie do miłości są także osoby pracujące w środkach 

masowego przekazu, których zadaniem jest służba prawdzie i człowiekowi poprzez 

przedstawianie swoim odbiorcom pozytywnych i prawidłowych wzorców zachowań. 

Powinny ukazywać właściwą wizję miłości oraz okazywać pomoc w zakresie 

uświadamiania prawdy o godności osoby ludzkiej, a także wpływać na zwiększenie ludzkiej 

odpowiedzialności za siebie nawzajem (Benedykt XVI, 2012, 3-4). Jeszcze raz zatem należy 

podkreślić, że przykład jest najskuteczniejszą metodą wychowawczą, ale zły przykład działa 

z równie mocną siłą. Dlatego też zwłaszcza młodzieży starszej trzeba uświadamiać, że ich 

współczesne postawy i zachowania będą miały wpływ na życie ich dzieci, dla których oni 

w przyszłości staną się godnymi naśladowania wzorami, bądź negatywnymi przykładami 

(Półtawska, 1976, s. 119-120). Niekiedy jednak zdarza się, że żaden z tych podmiotów 

(rodzice, szkoła, osoby duchowne, media) nie są w stanie ukazać właściwych wzorców 

zachowania. Wtedy konieczne jest podjęcie samowychowania, któremu służą ćwiczenia 

prowadzące do podporządkowania popędu seksualnego wartościom wyższym i do 

wykształcenia zdolności rezygnacji z przyjemności seksualnej dla większego dobra 

(Półtawska, 1967, s. 107).  
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4. Trudności związane z wychowaniem do odpowiedzialnej miłości 

Z wychowaniem do odpowiedzialnej miłości wiążą się również pewne trudności. 

Wypływają one zarówno ze specyfiki życia seksualnego (związanego nierozłącznie  

z miłością pomiędzy kobietą i mężczyzną), jak i dotyczą błędów wychowawczych 

popełnianych przez rodziców, jak i innych wychowawców. Jednak również istotne 

zagrożenia związane są z proponowaną przez współczesny świat zafałszowaną wizją osoby, 

płciowości i miłości. Ukazanie tych trudności jest elementem niezbędnym w podjęciu walki  

z nimi, gdyż bez uświadomienia ich sobie, nie można podjąć działań naprawczych 

problemu. 

Pierwsza płaszczyzna zagrożeń związana jest z rozwojem płciowym i pojawieniem 

się popędu seksualnego w okresie dojrzewania, a więc jeszcze zanim człowiek osiągnie 

dojrzałość psychiczną i emocjonalną. Dziewczyny osiągają bowiem dojrzałość biologiczną 

około 12. roku życia, a chłopcy 14. Jest to zdecydowanie za wcześnie, aby mogli 

„wykorzystać” swoje narządy płciowe do właściwych im celów prokreacyjnych, gdyż nie są 

wtedy jeszcze gotowi na podjęcie zadań rodzicielskich. Sama biologia zatem już podpowiada 

konieczność opanowania popędu w tym wieku (Półtawska, 1959, s. 203-204). Pojawienie się 

popędu seksualnego w takim okresie życia człowieka już samo w sobie stanowi problem, nie 

jest on jednak jedynym, gdyż potęguje go wiele innych czynników, które utrudniają proces 

wychowania do odpowiedzialnej miłości. 

Jednym z nich jest (wspomniany już kilkakrotnie) panujący dziś dosyć powszechnie 

biologizm, będący konsekwencją rozwoju nauk biologicznych, za którym jednak nie podąża 

rozwój etyczny. To powoduje zbytnią koncentrację na aspektach biologicznych człowieka  

i zarazem spychanie na margines osądów etycznych dotyczących działań seksualnych 

(Półtawska, 1976, s. 118). Przeszkodą jest przekonanie, że ciało panuje nad człowiekiem – 

tzw. determinizm biologiczny. Jeśli bowiem myśli się o seksualności w taki sposób, wtedy 

szanse na wychowanie osoby do dojrzałej i odpowiedzialnej miłości znacznie maleją, z racji 

tego, że uznaje ona konieczność zaspokajania swoich potrzeb seksualnych w każdym 

momencie (jeśli tylko zajdzie taka potrzeba) jako coś normalnego, zdrowego i niemożliwego 

do opanowania (Półtawska, 1995, s. 7). Wyraźnie jest to widoczne zwłaszcza w przypadku 

mężczyzn i nieprawidłowej koncepcji męskości rozumianej jako konieczność podejmowania 

działań seksualnych (Półtawska, 1998, s. 234). 

Przekonanie o niemożności rezygnacji z przeżyć seksualnych potęguje towarzysząca 

działaniu seksualnemu przyjemność. Zagrożenie ze strony rozkoszy seksualnej polega na 

tym, że generuje ona przekonanie o konieczności dążenia do tych doświadczeń z racji tego, 

że są przyjemne. W rzeczywistości jednak to nie kwestia przymusu biologicznego, ale woli 

(Półtawska, 1959, s. 2007), która wymaga ćwiczeń w dążeniu do opanowania mechanizmów 

seksualnych (Półtawska, 1998, s. 234). Dodatkowy problem stwarza fakt obecności owej 

fizycznej przyjemności, zarówno wtedy gdy działanie seksualne jest czyste, jak i wtedy gdy 

posiada znamiona grzechu. Z tego to powodu niestety często działanie seksualne zostaje 
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usprawiedliwiane rozkoszą, gdyż człowiek stwierdza, że coś, co niesie ze sobą przyjemność 

nie może być złem. Jest to postawa głęboko utylitarna, uwłaczająca godności osoby, bo widzi 

w niej jedynie przedmiot użycia w dążeniu do osiągnięcia własnej przyjemności (Półtawska, 

1967, s. 101-102). 

Utylitaryzm i biologizm są w sporej mierze pokłosiem rewolucji seksualnej (lata 60-te 

XX. wieku), które dzisiaj można obserwować w postaci oddzielania miłości od uczuć, czy 

miłości od przeżyć seksualnych. To prowadzi do braku dojrzałości osobowej i uniemożliwia 

jednocześnie wzrastanie i dojrzewanie osoby do miłości (Troska, 1994, s. 25), której 

prawidłowa wizja, tak samo jak i wizja płciowości (a więc męskości i kobiecości) zostały 

mocno zafałszowane. Niewłaściwie pojmowana wolność spowodowała zmiany w men-

talności ludzi, gdzie doszło do rozdzielenia pomiędzy miłością i prokreacją. Powstał nowy 

dualizm (kiedyś było to oddzielanie ciała od ducha), w którym rozdziela się płciowość od 

osoby, jakby była czymś jej niepodlegającym i niezależnym od woli, odpowiedzialności  

i ducha. Do tego przyczyniają się postawa permisywna oraz hedonizm panujący we 

wszelkich dziedzinach życia. Płciowość w imię niewłaściwie rozumianego humanizmu 

została wyjęta spod oceny moralnej i zrównana z potrzebami jedzenia, czy picia. Stała się też 

przedmiotem konsumpcji i towarem na rynku, gdzie także ją obejmuje mechanizm popytu  

i podaży. Wzniecanie popędu przez środki masowego przekazu, w konsekwencji rozbudza 

podniecenie u odbiorców i pcha ich w stronę hedonistycznych działań (tamże, s. 25).  

U mężczyzn przejawia się to zwłaszcza w przedstawionym determinizmie biologicznym, 

który rzekomo uniemożliwia im opanowanie popędu seksualnego. Zaś w przypadku kobiet 

można mówić o pewnego rodzaju zagubieniu tożsamości. Jego przejawem jest chęć 

czerpania przyjemności z doznań seksualnych bez ponoszenia konsekwencji. Stąd nierzadka 

ucieczka do antykoncepcji, która wynika z poczucia niesprawiedliwości w stosunku do 

mężczyzn, którzy nie ponoszą takich biologicznych konsekwencji współżycia, jak kobiety – 

ciąża, trud zrodzenia i wychowywania dziecka (Półtawska, 1998, s. 237). 

Takie postawy wskazują także na zanegowanie wartości czystości i dziewictwa, 

którego utrata wśród ludzi młodych, nie będących w związku małżeńskim jest zjawiskiem 

dosyć częstym (tamże, s. 232). W tym względzie niepokojący jest fakt, iż patologia nierzadko 

staje się normą, a to, że pewna część ludzi nie radzi sobie ze swoim popędem ze względu na 

braki w wychowaniu, czy rozpowszechnianie złych wzorców, uznane zostaje za normę 

postępowania. Prawda natomiast jest taka, że każdy dojrzały człowiek jeśli tylko wyraża 

chęci, potrafi opanować swój popęd. Problemy mogą mieć z tym jedynie osoby w wieku 

dojrzewania – u których jest to pewna nowość, z którą muszą się oswoić i nauczyć nad nią 

panować – i osoby infantylne. Natomiast z popędem może sobie nie poradzić jedynie osoba 

niedorozwinięta umysłowo lub psychopata seksualny (Półtawska, 1967, s. 107). 

Brak odpowiedzialności, który widoczny jest w oparciu o analizę nieporadności  

w zakresie radzenia sobie z popędem ma także swój spory oddźwięk w wizji miłości, która 

również została zaburzona. Świat proponuje młodzieży swobodę seksualną w imię źle 

rozumianej wolności zaprzeczającej prawdziwej wizji miłości, która rzadko jest 



 

 ISSN 2082-7067  4(20)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

przedstawiana jako pełne osobowe oddanie (Półtawska, 1998, s. 232). Sama wizja miłości 

rozumianej w ten sposób stanowi niemały problem, gdyż wymaga ona niezwykłego wysiłku 

wynikającego z konieczności przeciwstawienia się pewnym naturalnym zmysłowo-

emocjonalnym mechanizmom budzącym się w człowieku, które relację darowania ustawiają 

w płaszczyźnie „daję-biorę”. Trzeba to odczucie podnieść na wyższy poziom – poziom 

pięknej miłości  nie przywłaszczającej sobie tego daru (Półtawska, 1994, s. 55).  

Miłość także często jest dzisiaj mylona z pożyciem seksualnym i jednocześnie z nim 

utożsamiana, gdyż doznania mu towarzyszące dostarczają całej gamy silnych i niezwykle 

przyjemnych doznań. Jest to jednak fałszywy obraz miłości, gdyż miłość erotyczna nie 

stanowi istoty miłości. Może być jej początkiem, ale zawsze stanowi jedynie jej element 

(Półtawska, 1959, s. 208-209). W obliczu panującej wizji miłości utożsamianej ze 

współżyciem, na margines przechodzi pojęcie miłości oblubieńczej, którą odnosi się często 

jedynie do relacji Boga do narodu wybranego, Jezusa do Kościoła, bądź osoby 

konsekrowanej do Boga (Półtawska, 1994, s. 55). Zarówno to, jak i fakt konsumpcyjnego 

nastawienia świata powoduje, że koncepcja miłości oblubieńczej zostaje umieszczona w sferze 

mitów (tamże, s. 57). Współczesne trendy oduczyły  ludzi rozumienia miłości jako 

wzajemnego daru osób dla siebie (tamże, s. 55). Wraz z zafałszowaną wizją miłości, która 

prowadzi do znacznego pomniejszenia zarówno jej wartości jak i wartości dziewictwa, 

pomniejsza się zarazem wartość aktu seksualnego, który powinien być aktem wyjątkowym, 

łączącym oddających się sobie w pełni (duchowo i cieleśnie) małżonków. Zostaje on dziś 

odarty ze swej istoty i wartości, bo współżycie staje się jedynie środkiem do uzyskania 

chwilowej przyjemności (Półtawska, 1998, s. 233). Kiedy akt seksualny zostaje utożsamiony  

z miłością, czy też rozumie się go jako niezbędny jej dowód, wtedy staje się on 

zaprzeczeniem miłości i może stać się źródłem krzywdy. W imię takiej rzekomej miłości 

zabija się bowiem dzieci nienarodzone, porzuca się żony, mężów i potomstwo (tamże,  

s. 233). 

Na podstawie powyższych rozważań zarysowuje się częściowo współczesny kontekst 

problemu wychowania do odpowiedzialnej miłości. Z przedstawionych refleksji wynika 

prawda o poniżaniu wartości i pomieszaniu znaczenia pojęć takich jak miłość, czystość, 

dziewictwo (Półtawska, Półtawski, 2005, s. 118). Niestety trzeba przyznać że odpo-

wiedzialność w dużej mierze ponoszą za tą sytuację osoby dorosłe, które zamiast 

wychowywać młodych do odpowiedzialnej miłości, demoralizują ich, dostarczając 

negatywnych wzorców, które są przyswajane i zapamiętywane przez młodych ludzi i dzieci 

(Półtawska, 2009, s. 1). Trudnością z jaką borykają się dorośli jest to, że nie potrafią sobie 

poradzić z własnym popędem i ze swoją płodnością. Nie potrafią kierować tą sferą życia, 

stąd nie są w stanie przekazać dzieciom dobrego wzoru (Półtawska, 1976, s. 123). Powodem 

tego w znacznej części może być lenistwo i wygodnictwo, które popychają do tego, by 

wybrać łatwiejsze rozwiązanie, które nie wymaga wysiłku, a więc uznać, iż opanowanie 

popędu jest niemożliwe (Półtawska, 1967, s. 107). Wychowawcy zatem często rezygnują  

z wychowania seksualnego, dlatego, bo to wychowanie dla nich samych wiąże się z trudem  

i wyrzeczeniami (tamże, s. 132). Największy wpływ na ową demoralizację (zwłaszcza na 
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młodsze dziecko) mają rodzice, którzy wymagając od dziecka wyrzeczeń, sami od siebie 

tego nie wymagają wywołując w dziecku poczucie niesprawiedliwości i jednocześnie 

pomniejszając w oczach dziecka swój autorytet i niszcząc jego zaufanie (tamże, s. 103). Stąd 

wynika ważna prawda, że wychowanie dzieci czasami wymaga także wychowania 

rodziców, którzy sami nie potrafią poradzić sobie ze swoją płciowością i popędem,  

a wymagają tego od swoich dzieci. By wychować swoje dzieci, sami niejednokrotnie muszą 

dążyć do zmiany swego postępowania (Półtawska, 2009, s. 4). 

Na problemy wychowawcze mogą napotkać także ci rodzice, którzy dają jedynie 

zakazy, nie wyjaśniając ich znaczenia. Przymusowa rezygnacja z przeżyć seksualnych 

odbierana jest jako krzywda, której odczucie staje się przyczyną nerwic, poczucia frustracji, 

depresji, lęków, a także hamuje prawidłową czynność hormonalną i może być źródłem 

kompleksów. Ponadto tłumienie popędu pod przymusem przynosi często odwrotny skutek, 

gdyż po pierwsze zakaz podnosi atrakcyjność przeżyć seksualnych, które jawią się młodemu 

człowiekowi jako „zakazany owoc”, do którego zdąża on z jeszcze większym 

zainteresowaniem. Po drugie zaś, tłumiony do tej pory siłą zakazu popęd, wybucha  

z podwojoną siłą i kiedy tylko dana osoba wyjdzie spod zakazu, w nadmiarze używa tego, 

co do tej pory stanowiło jego treść (Półtawska, 1959, s. 207-208). Istotą problemu dotyczącego 

zakazów jest poczucie niewyjaśnionego pokrzywdzenia, dlatego też dopóki poczucie 

krzywdy będzie towarzyszyło młodemu człowiekowi, tak długo będzie on dążyć do 

złamania zakazu. Trzeba zatem usunąć poczucie krzywdy i wyjaśniać czemu mają służyć 

zakazy. Przy tym należy wskazać większe dobra – czystość i dziewictwo – służące 

prawdziwej miłości (Półtawska, 1967, s. 127-128) – i w ten sposób doprowadzić dojrzewającą 

osobę do świadomej i dobrowolnej rezygnacji na rzecz wyższej wartości.  

W przypadku rodzin katolickich przyczyną braku zaufania do rodziców i odrzucenia 

ich autorytetu jest nie tylko nieprzestrzeganie przez nich zasad, których wymagają od dzieci, 

ale również braku realizmu wiary. Nie wystarczy jedynie mówić o Bogu, który jest Panem 

życia i śmierci, na którego obraz i podobieństwo człowiek został stworzony, który jest 

Miłością i źródłem ludzkiej miłości, jeśli te słowa nie przekładają się na życie (tamże, s. 131). 

Jeżeli rodzice odrzucają w rzeczywistości Boga z niektórych sfer swego życia, to nie można 

mówić, że panuje między nimi piękna miłość, bo odrzucając Boga, odrzucili także Miłość, 

którą jest On sam. Zatem ich relacja nie może być dla ich dzieci autentycznym i wiary-

godnym przykładem pięknej miłości (tamże, s. 131).  

Wartość miłości i małżeństwa zostaje również zaniżona poprzez sprzeczki 

małżonków, których świadkami są dzieci. Ich kłótnie mają negatywny wpływ na 

wychowanie do miłości, gdyż każda obserwowana przez dziecko sprzeczka rodziców 

zaburza wiarę dzieci w prawdziwą miłość. Jeśli widzą w małżeństwie rodziców krzywdę, 

ból i cierpienie, to często generuje to nowe pokolenia rozwodników i osób wybierających 

życie w wolnych związkach (Półtawska, 1976, s. 121), co nie jest wyrazem osiągnięcia pełni 

w przygotowaniu do odpowiedzialnej miłości.  
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Wychowanie do miłości wymaga zatem także od rodziców wielkiego trudu i 

poświęcenia. Jeżeli zabraknie odpowiedniej ilości włożonego wysiłku oraz działań 

długofalowych, które są tutaj niezbędne, próby wychowania najprawdopodobniej zakończą 

się klęską (Półtawska, 1959, s. 207-208). Innym równie poważnym problemem w 

omawianym kontekście jest załamanie całego systemu wychowawczego w dziedzinie życia 

seksualnego. Rodzice, a także pozostali wychowawcy nie potrafią przekazać ludziom 

młodym prawidłowych wzorców zachowania i właściwych postaw wobec tej sfery życia. 

Nie posiadają żadnego planu wychowawczego, a nawet jeżeli próbują coś na ten temat 

przekazać, to często niestety ogranicza się to tylko do zdawkowych informacji dotyczących 

kwestii biologicznych związanych z okresem dojrzewania płciowego (Półtawska, 1976,  

s. 119). 

Problemy rodziców w wychowaniu swoich dzieci do miłości odpowiedzialnej, 

sprawiają, że młody człowiek gdzie indziej poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania, 

na które rodzic nie potrafi mu odpowiedzieć, czasami ze względu na barierę bliskiego 

pokrewieństwa (tamże, s.124). W takiej sytuacji młodzi często poszukują informacji  

w mediach, które „zasypują” odbiorcę seksualnością. Taki stan rzeczy zwiększa 

odpowiedzialność mediów, które dziś mogą niejednokrotnie okazać się jedynym, bądź 

głównym wychowawcą młodego człowieka w zakresie życia seksualnego (Półtawska, 1976, 

s. 122). Niestety i one zawodzą w tej kwestii, gdyż często pokazują zbyt wiele wulgarnych 

scen seksualnych, obnażając ludzkie ciało, poniżając człowieka i jego godność, a także 

odkrywając to, co powinno być zakryte, czyli intymność takich sytuacji (Półtawska, 2009,  

s. 2).  

Środki masowego przekazu, ale także cała gałąź reklamowa zamiast ukazywać 

godność człowieka oraz jego płciowości, wysyłają ogromną ilość bodźców, które wzmagają 

popęd seksualny i zachęcają do podejmowania niemoralnych zachowań w tej dziedzinie 

(Półtawska, 1998, s. 234). Eksponują nagość – najczęściej kobiecą – co stanowi bardzo smutny 

obraz obnażonej osoby, której nagie ciało staje się towarem mającym nacieszyć wzrok. 

Poprzez nadmierne pokazywanie nagości w reklamie, telewizji, Internecie, traci ona swoje 

znaczenie i wartość, staje się towarem i zostaje odarta z tajemnicy (Półtawska, 1982, s. 212). 

Mass-media spychają prawdziwą miłość na margines, a w zamian za to często pokazują 

reakcje prymitywne i hedonistyczne, a także wynaturzone wizje miłości (Półtawska, 1994,  

s. 57). Pomieszanie pojęć jest widoczne także tutaj, gdzie coś, co winno wywoływać wstyd, 

wcale go nie wywołuje. Za to wstydliwe są czystość i dziewictwo, których wartość jest 

ukazywana marginalnie, bądź wcale, gdyż są one dziś oznaką zacofania i nienowoczesności 

i to paradoksalnie one są często przyczyną wstydu i zażenowania (Królczyk, 2008, s. 7). 

Te wszystkie dotychczas przedstawione kwestie prowadzą do jednego, niezwykle 

istotnego problemu. Jest nim brak wiary młodych ludzi w piękną miłość, zdolną przetrwać 

całe życie, która jest darem, a nie sumą przyjemności dwojga osób. Stanowi to niezwykle 

istotną przeszkodę, na którą zwraca uwagę Wanda Półtawska (Półtawska, 1998, s. 232; 

Półtawska, 1995, s. 8). Z tym problemem wiąże się jednak jeszcze jeden – brak wiary  

w małżeństwo, które często przeciwstawiane jest miłości, która miałaby w nim ginąć. 
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Natomiast to właśnie ono ma służyć zabezpieczeniu, rozwojowi i zachowaniu tej miłości do 

końca życia (Półtawska, Półtawski, 2005, s. 120) . Pomniejszenie wartości małżeństwa 

potwierdzają analizy K. Slany (Slany, 2008), w których ukazuje, że małżeństwo w czasach 

współczesnych (tzw. ponowoczesności) postrzegane jest jako „ryzykowne przedsięwzięcie” 

(tamże, s. 54). Dodatkowo podkreśla ona spadek zawierania małżeństw, który wiąże się ze 

wzrostem liczby par kohabitujących (tamże, s. 73-74), oraz wskazuje, iż coraz więcej dzieci 

rodzi się w związkach nieformalnych (tamże, s. 158).  

Wszystkie przedstawione elementy wychowania do odpowiedzialnej miłości ukazują, 

jak wiele czynników ma wpływ na wychowywanie i od jak wielu detali zależy jego 

powodzenie. Z powyższych refleksji wynika prawda, iż wychowanie do odpowiedzialnej 

miłości, które ściśle wiąże się z wychowaniem seksualnym jest problemem dotyczącym 

całego społeczeństwa, a nie tylko rodziców (choć to oni są głównie zobowiązani do 

wychowania swoich dzieci). Wanda Półtawska przypomina w tym względzie słowa papieża 

Pawła VI, które zawarł w Humanae vitae – „Pragniemy zwrócić uwagę wychowawców i tych 

wszystkich, których prawem i obowiązkiem jest starać się o wspólne dobro społeczności 

ludzkiej, na konieczność tworzenia klimatu sprzyjającego czystości, tak by dzięki pełnemu 

przestrzeganiu zasad porządku moralnego, prawdziwa wolność zapanowała nad swawolą” 

(Półtawska, 1967, s. 132). Dostrzec można dziś niezwykłą aktualność tych słów, 

wypowiedzianych przez papieża w 1968 roku, zaś powtórzonych przez Półtawską w 1976. 

Dzisiaj problem jest nadal aktualny, a nawet więcej – pogłębia się, co m. in. wykazały 

przedstawione wnioski K. Slany.  

Coraz powszechniej panujące wśród ludzi postawy hedonistyczne, nastawienie na 

poszukiwanie przyjemności, proponowana przez media i współczesną kulturę swoboda 

seksualna, przyczyniają się do zjawiska pomieszania pojęć, nazywania miłością czegoś, co 

nią nie jest, uznawania za wartość tego, co jest antywartością (Półtawska, Półtawski, 2005,  

s. 118). L. Melina (Melina, 2007) powołując się na Raport o stanie wiary kard. J. Ratzingera  

z 1986 roku wylicza „całą serię kolejnych pęknięć” (tamże, s. 143-144), od oddzielania 

związku płciowości z małżeństwem i domagania się możliwości realizacji życia seksualnego 

poza jakimikolwiek związkami sformalizowanymi, poprzez kolejne pęknięcie jakim jest 

„prawo do uprawiania seksu bez prokreacji”, aż po „prawo do prokreacji bez seksu” (tamże, 

s. 143-144). Do tego należy dodać problem par homoseksualnych, które wykazują chęci 

adopcji i wychowywania dzieci, a także rozpowszechniającą się już nawet w niektórych 

placówkach przedszkolnych ideologię gender, negującą znaczenie płciowości. Są to 

problemy, które zasługiwałyby na szersze omówienie, jednak w tym miejscu istotne jest 

wspomnienie o nich w kontekście ukazania wagi problemu jakim dzisiaj jest wychowanie do 

odpowiedzialnej miłości.  

Problem związany z niewłaściwym rozumieniem miłości pomiędzy kobietą a męż-

czyzną jest co raz większy. Obecny jest w naszej kulturze już od ponad 50 lat i przybiera 

coraz to nowe i co raz bardziej niebezpieczne formy. To pokazuje, iż jest to problem 

niezwykle istotny i pomimo podejmowanych prób walki, nadal aktualny. Przyglądając się 
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temu zjawisku można dostrzec istotną prawdę – miłość prawdziwa, bezinteresowna, 

niekrzywdząca drugiego to trudna sztuka, której trzeba się nauczyć. Gdyby tak nie było, 

współczesny człowiek nie miałby problemu z jej właściwym rozumieniem i Urze-

czywistnianiem w życiu. Stąd wynika konieczność wychowania do odpowiedzialnej miłości, 

zwłaszcza w obliczu przedstawionych w tym względzie problemów (Półtawska, Półtawski, 

2005, s. 117).  
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Styl przywiązania a seksualność człowieka  

w świetle najnowszych badań  

 

Wprowadzenie 

 

Zachowania seksualne i ich ekspresja są z jednej strony wyrazem najbardziej 

podstawowych ludzkich potrzeb popędowych, uwarunkowanych ewolucyjnie, a z drugiej - 

w przypadku człowieka - aktywność seksualna często powiązana jest z aspektem tworzenia  

i utrzymywania relacji interpersonalnych, czasem erotycznych, niekiedy o charakterze 

długotrwałym i wyłącznościowym, a innym razem - krótkim i dynamicznym.  

Związek między seksualnością człowieka a jego zdolnością do tworzenia, rozwijania 

i utrzymywania więzi z innymi jest na tyle istotny, że owa relacyjna umiejętność może mieć 

znaczący wpływ na ekspresję seksualności oraz satysfakcję z życia seksualnego.  

W prezentowanej pracy chcemy dokonać przeglądu wiedzy na temat związku między 

stylami przywiązania a seksualnością człowieka i jego predyspozycją do tworzenia  

i utrzymywania więzi uczuciowych. Predyspozycję tę dobrze opisuje teoria przywiązania, 

skupiająca się na procesach, które biorą udział w rozwoju bliskich uczuciowych więzi  

z innymi (Feeney i Noller, 2004). Z teorii przywiązania i badań wyłoniła się koncepcja 

Trójwymiarowego Modelu Relacji Erotycznej, opisującego wzajemne zależności między 

stylami przywiązania, opiekuńczością oraz seksualnością (Mikulincer i Shaver, 2007).  

Badania nad stylami przywiązania i seksualnością są stosunkowo nowe. Dopiero  

w ostatniej dekadzie przeprowadzono pewną liczbę badań, które wykazały, że także  

w przypadku ekspresji i zachowań seksualnych można wykazać związki ze stylami 

przywiązania. Badano zależności między stylami przywiązania a takimi aspektami 

seksualności człowieka, jak: satysfakcja z seksu, wiek inicjacji seksualnej, częstość 

współżycia, liczba partnerów, stosowane techniki seksualne, stosowanie antykoncepcji, 

zdrady, stałość związku, ryzykowne zachowania seksualne oraz występowanie zaburzeń 

seksualnych (np. Impett i Peplau, 2002; Birnbaum i inni, 2006; Khoury i Findlay, 2014).  

W prezentowanej pracy najpierw zaprezentujemy trójwymiarowy Model Relacji 

Erotycznej, która stanowi odpowiednie ramy teoretyczne dla zrozumienia relacyjnych 

aspektów funkcjonowania seksualnego człowieka. Następnie przedstawiamy przegląd 

badań, dotyczący związków między stylami przywiązania i różnymi aspektami 

seksualności. Na koniec dokonamy syntezy danych zebranych z przeglądu badań, w celu 

opracowania profili seksualności człowieka w zależności od stylu przywiązania. 
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1. Trójwymiarowy Model Relacji Erotycznej 

 

Teoria przywiązania jest wspólnym dziełem Johna Bowlby’ego i Mary Ainsworth 

(Ainsworth i Bowlby, 1991), czerpiącym inspiracje z wielu źródeł poznania: etiologii, 

cybernetyki, psychologii rozwojowej i poznawczej oraz psychoanalizy. Teoretyczne prace 

Bowlby’ego i empiryczne dokonania Ainsworth zrewolucjonizowały myślenie naukowców 

na temat procesów odpowiedzialnych za tworzenie bliskich relacji: znaczenia przywiązania 

między dzieckiem i znaczącym dorosłym - opiekunem, a także rozpadu tego przywiązania 

w procesie separacji, deprywacji i żałoby oraz znaczenia ważnych osób, ich wrażliwości 

emocjonalnej i dostępności emocjonalnej dla tworzenia się bezpiecznego vs. 

pozabezpiecznego przywiązania (Bretherton, 1992). Z teorii przywiązania wyłonił się 

Trójwymiarowy Model Relacji Erotycznej (Tripartite Model of Adult Romantic Attachment), 

który zakłada istnienie trzech systemów behawioralnych, wzajemnie ze sobą powiązanych, 

które są niezbędne do optymalnego funkcjonowania związku. Tak więc, w funkcjonowaniu 

relacji erotycznej biorą udział następujące systemy zachowań: (1) System Przywiązania;  

(2) System Opiekuńczości i (3) System Seksualności. Wszystkie trzy systemy są ze sobą 

wzajemnie powiązane. Według twórców tego modelu, każdy system obejmuje repertuar 

zachowań, których zadaniem jest maksymalizacja przetrwania, adaptacji i reprodukcji  

w kontekście relacji społecznych (Shaver, Hazan i Bradshaw, 1988; Mikulincer i Shaver, 2007; 

Péloquin i inni, 2014).  

 

1.1. System Przywiązania  

 

System Przywiązania rozwija się w niemowlęctwie i dzieciństwie. Charakteryzuje 

poszukiwaniem bliskości z figurą przywiązania (zazwyczaj są to rodzice), którzy zapewniają 

komfort i bezpieczeństwo w trudnych lub przykrych sytuacjach. Dziecko nabywa poczucia 

bezpiecznego przywiązania (tj. poczucia własnej wartości, miłości i pozytywnych oczekiwań 

w stosunku do innych osób) w odpowiedzi na wrażliwe reagowanie i dostępność figury 

przywiązania. W przypadku niespójnych lub niewrażliwych odpowiedzi oraz 

niedostępności podstawowego opiekuna rozwija się pozabezpieczane przywiązanie i nega-

tywna ocena samego siebie (poczucie bezwartościowości, lęk przed odrzuceniem) oraz 

tendencja do braku zaufania i unikanie innych osób. W następnych latach życia, obraz figur 

przywiązania jest wzmacniany, podtrzymywany i włączany do trwałych wewnętrznych 

modeli operacyjnych dotyczących siebie i innych (Bowlby, 1982). W okresie dorosłości 

modele te służą jako podstawa do postrzegania siebie i innych oraz do regulacji emocji  

i zachowań w obrębie związków erotycznych (Hazan i Shaver, 1987; Bretherton  

i Munholland, 2008).  

W dorosłym życiu, pozabezpieczane przywiązanie przejawia się na dwóch 

stosunkowo ortogonalnych wymiarach: „lęku” i „unikaniu”. (Brennan, Clark, i Shaver, 
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1998). Pierwszy wymiar, „lęk” dotyczy stopnia w jakim jednostka lękowo antycypuje 

odrzucenie lub porzucenie przez partnera. Drugi wymiar, oznaczony jako „unikanie”, 

odzwierciedla stopień w jakim jednostka czuje się niekomfortowo z bliskością, unika 

emocjonalnej intymności i zależności w związku (Butzer i Campbell 2008). Osoby, które 

charakteryzują się wysokim poziomem unikania mają tendencję do tego, aby mniej 

inwestować w swoje relacje i dążą do psychologicznego i emocjonalnego uniezależnienia się 

od swoich partnerów (Hazan i Shaver, 1994). Przywiązanie lękowe jest związane z nega-

tywnym obrazem samego siebie, natomiast przywiązanie unikające - z negatywnym 

obrazem innych. Ludzie różnią się pod względem stopnia lęku i unikania. Jednostki 

charakteryzujące się bezpiecznym stylem przywiązania (secure attachment style) mają niskie 

wyniki na obu tych wymiarach. Osoby tego typu posiadają pozytywny obraz siebie i innych 

oraz poczucie komfortu związanego z bliskością emocjonalną i zależnością w związku 

(Brennan, Clark, i Shaver, 1998; Butzer i Campbell 2008).  

Mikulincer i Shaver (2007), twórcy Modelu Relacji Erotycznej, opisują sposób w jaki 

aktywuje się i funkcjonuje System Przywiązania. Zgodnie z tym modelem, podstawowa 

strategia systemu przywiązania dotyczy poszukiwania bliskości z osobami znaczącymi, tj. 

osobami, z najbliższego otoczenia, z którymi chcemy spędzać dużo czasu i na których,  

w razie potrzeby, moglibyśmy polegać. Jak wiadomo, bezpieczny styl przywiązania rozwija 

się, gdy osoby znaczące są dostępne emocjonalnie wrażliwe i uważne w stosunku do 

indywidualnych potrzeb danej osoby. W takim przypadku jednostka doświadcza poczucia 

bezpieczeństwa, co zachęca ją do tworzenia bliskich emocjonalnych więzi z innymi. 

Natomiast w przypadku, gdy osoby znaczące są uporczywie niedostępne, obojętne i nie-

wrażliwe, oznacza to, że podstawowa strategia poszukiwania bliskości nie powiodła się, co 

prowadzi do wyboru innej strategii przywiązaniowej, by poradzić sobie ze skutkami braku 

poczucia bezpieczeństwa. Ta wtórna strategia dotyczy „hiperaktywacji” lub „dezaktywacji” 

systemu przywiązania.  

Głównym celem „strategii hiperaktywacyjnej” jest uzyskanie przywiązania do i od 

osoby obojętnej. Strategia polega na zwróceniu uwagi na siebie i ma za zadanie zaspokoić 

potrzeby, zapewnić opiekę i wsparcie. Strategia ta jest najbardziej typowa dla osób, które 

charakteryzują się lękowym stylem przywiązania. Tak więc, osoby lękowo przywiązane 

wykonują usilne próby, by utrzymać bliskość z osobami znaczącymi, mimo ich obojętności 

oraz starannie monitorują relacje z innymi pod kątem deficytu lub osłabienia fizycznej lub 

emocjonalnej bliskości (Cassidy i Berlin, 1994; Simpson, Ickes i Grich, 1999).  

Strategie dezaktywacji dotyczą zahamowań w poszukiwaniu bliskości w odpowiedzi 

na niedostępność osoby znaczącej, co jest najbardziej typowe dla osób które charakteryzują 

się unikającym stylem przywiązania. Tak więc, osoby z unikającym stylem przywiązania 

dążą do utrzymania niezależności i samodzielności, zaprzeczając jednocześnie potrzebom 

lub stanom emocjonalnym, które mogłyby aktywować system przywiązania (Mikulincer  

i Shaver 2007). Jednostki silnie unikające często nie pozwalają sobie samym na bliskość 

emocjonalną w stosunku do swoich partnerów, z którymi są w związku, jedynie w trudnej 
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sytuacji zwracają się do swoich partnerów o wsparcie (Simpson, Rholes, i Neligan, 1992; 

Butzer i Campbell 2008).  

 

1.2. System Opiekuńczości  

 

System Opiekuńczości jest uzupełnieniem w stosunku do Systemu Przywiązania. 

Zakłada się, że rozwinął się on w celu zwiększenia bezpieczeństwa i szansy przeżycia osób, 

potrzebujących czasowo ochrony czy wsparcia (takich jak dzieci lub partner) (Mikulincer i 

Shaver, 2007). System zachowań opiekuńczych rozwija się częściowo w wyniku 

wcześniejszych doświadczeń z pierwotnym obiektem przywiązania, a następnie - dalej w 

oparciu o kolejne doświadczenia społeczne.  

W kontekście erotycznej relacji dorosłych, kiedy system przywiązania danej osoby 

jest aktywowany (w sytuacji zagrożenia dobrostanu lub poczucia bezpieczeństwa), System 

Opiekuńczości wobec partnera jest często aktywowany w odpowiedzi do potrzebę więzi, w 

celu złagodzenia stresu, czy przywrócenia jego poczucia bezpieczeństwa, a także w celu 

zaspokojenia wzbudzonej potrzeby opiekowania się innymi i samopotwierdzania się 

(Collins, Guichard, Ford, i Feeney, 2006). Oba systemy - przywiązania i opiekuńczy są 

niezbędne w obrębie relacji erotycznej dorosłych, ponieważ oboje partnerzy stale poruszają 

się pomiędzy potrzebą bezpieczeństwa i komfortu, a świadczeniem opieki swoim partnerem 

(Schachner, Shaver, i Mikulincer, 2003). Zachowania opiekuńcze opisywane są na czterech 

wymiarach: bliskości, wrażliwości, kontroli i kompulsywności. Bliskość oznacza skłonność 

jednostki do zaoferowania fizycznej i emocjonalnej bliskości, w celu uspokojenia partnera, 

który przeżywa stres, czy napięcie. Wrażliwość odnosi się do zdolności dostrzegania 

sygnałów, mówiących o tym, że partner potrzebuje pomocy. Kontrola odnosi się do 

skłonności do podejmowania zbyt dużej odpowiedzialności za błąd partnera, przy 

jednoczesnym ograniczaniu partnera w poszukiwaniu przez niego własnych rozwiązań. 

Kompulsywna opiekuńczość odnosi się do skłonności danej osoby do nadmiernego 

zaangażowania w życie partnera, w stosunku do jego rzeczywistego zapotrzebowania na 

pomoc (za: Péloquin i inni, 2014).  

 

1.3. System Seksualności 

 

System Seksualności jest trzecim - obok Systemu Przywiązania i Systemu 

Opiekuńczości, istotnym elementem relacji erotycznej. System Seksualności zawiera motywy 

angażowania się w interakcje seksualne oraz wyraża się w emocjach, pragnieniach i zacho-

waniach seksualnych (Birnbaum, 2010). Ponieważ seksualność dotyczy głównie dorosłych, 

system ten rozwija się jako ostatni, zwykle na początku okresu dojrzewania, w wyniku 

doświadczeń i pod wpływem funkcjonowania systemów powstałych wcześniej, tj. 

przywiązania i sprawowania opieki (Mikulincer i Shaver, 2007). Jeśli jednostka doświadcza 

optymalnej seksualności w kontekście trwającego związku, doświadcza jednocześnie 
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poczucia bezpieczeństwa, opieki i zaspokojenia seksualnego, co daje maksymalizację 

korzyści, zarówno dla tej osoby, jak i jej partnera (Mikulincer i Shaver, 2007). System 

Seksualny ma zasadnicze znaczenie dla większości związków, przyczyniając się 

początkowego do powstawania wzajemnej atrakcyjności, przyciągania się i tworzenie więzi, 

a następnie do kontynuowania i rozwijania relacji oraz zwiększania jakości związku 

(Birnbaum, 2010). Według Byers, Demmons, i Lawrence’a (1998) subiektywna ocena 

pozytywnych i negatywnych aspektów własnej relacji seksualnej oraz poziom seksualnej 

satysfakcji może być rozpatrywany i analizowany jedynie pod względem jego integracji  

z funkcjonowaniem systemów przywiązania i opiekuńczych.  

Trójwymiarowy Model Relacji Erotycznej implikuje, że istnieją różnice między 

osobami przywiązanymi bezpiecznie a pozabezpiecznie (lękowo lub unikająco) w doświad-

czaniu życia seksualnego. Z łatwością można stawiać hipotezy dotyczące związku między 

lękowym czy unikającym stylem przywiązania a specyficznymi zachowaniami seksualnymi, 

motywacją do ich podejmowania, satysfakcją seksualną czy znaczeniu jakie seksualności jest 

nadawane. Badania poniżej opisane potwierdzają istnienie pewnych powiązań między 

stylami przywiązania a szeroko rozumianą seksualnością. 

 

2. Związki między stylami przywiązania i różnymi aspektami seksualności  

- przegląd badań 

 

2.1. Związek między stylami przywiązania a satysfakcją seksualną 

 

Osoby bezpiecznie przywiązane - ze względu na udane zastosowanie strategii 

pierwotnego przywiązania w poszukiwaniu bliskości, mają więcej pozytywnych 

doświadczeń seksualnych i więcej pozytywnej satysfakcji seksualnej w swoich związkach niż 

osoby z przywiązaniem pozabezpiecznym (Mikulincer i Shaver, 2007). Osoby bezpiecznie 

przywiązane czują się komfortowo ze swoją seksualnością, są otwarte na seksualne 

doświadczenia i eksperymenty oraz charakteryzują się różnorodnością seksualnych 

aktywności (Feeney i Noller, 2004). Ponadto, badania wskazują, że osoby bezpiecznie 

przywiązane są bardziej aktywne seksualnie z partnerami, z którymi są w relacji intymnej 

niż osoby, które charakteryzuje styl unikowy lub lękowy, a seks jest wspólnie przez 

partnerów inicjowany (Feeney, Noller i Patty, 1993; Brennan i Shaver, 1995). 

Wśród kobiet satysfakcja seksualna i funkcjonowanie seksualne również powiązane 

są z przywiązaniem. W badaniach Stephensona i Meston (2011) dla 200 studentek poziom 

przywiązania lękowego okazał się moderatorem wpływu relacji między satysfakcją 

seksualną a kosztami aktywności seksualnej na funkcjonowanie seksualne (koszty 

aktywności to np. niebezpieczeństwo zajścia w ciążę, konieczność antykoncepcji). Wpływ 

ten był widoczny wyłącznie w grupie kobiet z niskim poziomem przywiązania lękowego. 

Przy wysokim poziomie przywiązania lękowego funkcjonowanie seksualne nie było 

powiązane z relacją między kosztami aktywności seksualnej a satysfakcją seksualną.  
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W innych badaniach, przywiązanie lękowe okazało się istotne w przeżywaniu 

seksualności przez kobiety pozostające w związkach i jednocześnie spełniające kryteria 

zaburzeń osobowości borderline (Bouchard, Godbout i Sabourin, 2009). Wysoki poziom 

lękowego przywiązania wzmaga obecną w zaburzeniu osobowości borderline ogromną 

potrzebę bliskości, której towarzyszy wysoki poziom lęku przed odrzuceniem. Kobiety 

cierpiące z powodu tego zaburzenia częściej doświadczają negatywnych uczuć związanych  

z aktywnością seksualną, a szczególnie - czują się przymuszane do angażowania  

w aktywności seksualne. 

Podobne wnioski płyną z badań dotyczących seksu bez zgody kobiety. Według 

Impett i Peplau (2002) style przywiązania mają znaczenie już na etapie rozpoczęcia 

współżycia – rozumianym tu nie jako inicjacja, ale zgoda na zbliżenie. Badaczki przyjrzały 

się stylom przywiązania, motywacjom i sposobom rozwiązania hipotetycznej sytuacji 

wymagającej podjęcia decyzji co do zgody na seks u 125 studentek pozostających w relacji  

z mężczyznami, które relacjonowały, że wcześniej zdarzyło im się zgodzić na seks mimo 

niechęci. Kobiety o lękowym stylu przywiązania, zgodnie z oczekiwaniami, najczęściej 

zgadzały się na niechciany seks w hipotetycznej sytuacji, a jako uzasadnienie podawały lęk o 

to, że w przypadku odmowy partner straci nimi zainteresowaniem. Z kolei wbrew 

przewidywaniom, kobiety o unikającym stylu przywiązania wcale nie były tą grupą 

badawczą, która najrzadziej godziła się na niechciany seks (kobiety o bezpiecznym stylu 

przywiązania były bardziej asertywne w mówieniu „nie” partnerowi). Pasywna zgoda 

unikająco przywiązanych kobiet była wyrazem podporządkowania się żądaniom partnera  

i tłumaczona była jako spełnienie obowiązku wobec niego, który zwyczajnie wynika  

z pozostawiania w związku. 

Badania pokazują na wzajemne zależności między seksualnością a jakością związku. 

Sprecher i Cate (2004) wykazali, że wyższe poziomy satysfakcji seksualnej są związane  

z lepszą jakością, stabilnością i trwałością związku. Natomiast badania analityczno-

współczynnikowe pokazują, że seksualność jest istotnym (podstawowym) składnikiem 

pierwowzoru jakości kontaktów (Hassebrauck i Fehr, 2002). Birnbaum, Reis, Mikulincer, 

Gillath i Orpaz (2006) skonstatowali jednak, że istnieją kliniczne dowody sugerujące, że 

niektóre pary mogą być zadowolone ze swojej relacji w ogóle, ale nie zadowolone ze swojego 

pożycia seksualnego, i odwrotnie (Edwards i Booth, 1994; Kaplan, 1974). Dlatego związek 

między satysfakcją seksualną i małżeńską może być silniejszy dla niektórych jednostek,  

a słabszy - dla innych. Na przykład, ostatnie badania pokazują, że osób bardziej lękowo 

przywiązanych występuje częstsze wykorzystanie seksu, by podtrzymywać intensywną 

bliskość i łagodzić obawy odrzucenia i opuszczenia (Tracy i inni, 2003), co skutkuje 

stosunkowo silnym powiązaniem między codziennymi seksualnymi doświadczeniami  

i kolejnymi interakcjami w relacjach. Jednakże osoby unikające nie wykazują tych zależności 

(Birnbaum i inni, 2006). Wyniki te sugerują, że osoby lękowo przywiązane mają tendencję do 

wykorzystywania seksualnych doświadczeń jako „barometru” jakości ich związku, podczas 

gdy osoby unikające – nie mają takich tendencji. 



 

ISSN 2082-7067 4(20)2014 KWARTALNIK NAUKOWY 

Ciekawe wnioski płyną także z badań dotyczących wpływu przywiązania lękowego  

i unikającego na komunikację dotyczącą obszaru seksualności w związku, a pośrednio także 

na satysfakcję z pożycia seksualnego (Khoury i Findlay, 2014). W badaniu tym 125 osób w 

wieku 18-65 wypełniało kwestionariusz internetowy dotyczący stylów przywiązania  

i satysfakcji z seksualności i intymności. Osoby charakteryzujące się lękowym 

przywiązaniem gorzej komunikowały się ze swoimi partnerami na temat seksualności (np. 

unikały rozmów o seksie, rozmawiały rzadko i mało) i relacjonowały mniejsze zadowolenie 

ze współżycia seksualnego. Co więcej, styl przywiązania lepiej tłumaczył te efekty niż np. 

ogólny poziom lęku jako cechy. Wpływ lękowego stylu przywiązania na satysfakcję 

szczególnie wyraźnie zaznaczał się w związkach dłuższych niż 9 miesięcy, co autorzy 

przypisują efektowi miesiąca miodowego.  

 

2.2. Motywacja do podejmowania aktywności seksualnej 

 

Osoby o różnych stylach przywiązania, a więc także różnych potrzebach wobec 

innych, charakteryzują się różnorodnością motywów podejmowania aktywności 

seksualnych. Z badań Schachner i Shavera (2004), w których 400 studentów wypełniało 

kwestionariusze stylów przywiązania i motywów podejmowania aktywności seksualnej, 

wynika, że osoby o lękowym stylu przywiązania częściej uprawiają seks po to, by 

zmniejszyć poczucie niepokoju oraz zwiększyć doświadczenie intensywnej intymności  

w związku. Natomiast studenci o unikającym stylu przywiązania częściej używali seksu do 

realizacji innych celów wykraczających poza budowanie bliskości czy redukcję niepokoju. 

Były to na przykład cele związane z oddziaływaniem społecznym: podniesieniem statusu w 

grupie, zwiększenie prestiżu wśród rówieśników. Motywacje te były szczególnym motorem 

napędowym dla przypadkowych relacji seksualnych bez tworzenia związku uczuciowego. 

Stosunki seksualne osób lękowo przywiązanych są zorganizowane wokół 

hiperaktywacji ich systemu przywiązania, co powoduje że osoby te są chronicznie zależne 

od innych, by uzyskać potwierdzenie swojej wartości; ponadto znajdują się one w stanie 

permanentnego lęku, że zostaną opuszczone i odrzucone (Shaver i Hazan, 1988; Mikulincer  

i Shaver 2007). Na przykład, badania pokazują, że osoby lękowo przywiązane relacjonują, iż 

uprawiają seks, by zredukować brak poczucia bezpieczeństwa i stworzyć intensywną 

bliskość, jednocześnie mając poczucie niskiej skuteczności w seksualnych negocjacjach, mają 

obawy, że prośby skierowane o seksualną dyskusję, zrażą swoich partnerów (Feeney, Kelly, 

Gallois i inni; Birnbaum, 2007).  

Nieco więcej wniosków na temat doświadczania współżycia oraz efektów 

współżycia na relację w parze podsuwają badania Birnbaum, Reisa, Mikulincera, Gillath  

i Orpaz (2006). W dwóch badaniach osoby badane wypełniały kwestionariusze stylów 

przywiązania oraz opisywały swoje doświadczenia seksualne. W pierwszym z nich, zgodnie 

z przewidywaniami, osoby charakteryzujące się lękowym stylem przywiązania przeżywały 

więcej ambiwalencji wobec stosunku seksualnego, natomiast osoby cechujące się unikającym 

stylem przywiązania doświadczały więcej awersji na poziomie emocjonalnym i poznaw-



PŁCIOWOŚĆ, SEKSUALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

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

 
Strona 135 

czym, w odniesieniu do współżycia seksualnego. Ciekawa jest jednak analiza przeżyć osób 

badanych proponowana przez autorów. W przypadku osób silniej unikających awersja jest 

rozumiana jako odzwierciedlenie braku komfortu zaburzonego przez naturę stosunku 

seksualnego dotykającą aspektów nie tylko fizycznych, ale i relacyjnych. Stany emocjonalne 

osób unikających obejmowały takie uczucia jak osamotnienie i zawiedzenie. Intruzywne 

myśli dotyczyły powątpiewań dotyczących bycia kochanym, ale i istoty miłości, „łapania 

się” na braku pozytywnych odczuć w czasie stosunku i trudności w rozumieniu potrzeb 

partnera. W przypadku osób charakteryzujących się lękowym stylem unikania, 

ambiwalencja wobec seksu jest natomiast manifestacją ich trudności w sprostaniu potrzebom 

z poziomu przywiązania. W opisie tych osób pojawiało się wahanie między przeżywanym 

lękiem o bycie kochanym a częstym doświadczeniem „odpuszczania sobie” czy seksualnego 

„oddania się chwili uniesienia”. Ujawniał się konflikt między poszukiwaniem własnego 

spełnienia i koncentracją na własnych potrzebach a pragnieniem zaangażowania 

emocjonalnego, ciepła i uważności ze strony partnera. 

W drugim, bardzo ciekawym badaniu prowadzonym metodą dzienniczkową 

(Birnbaum i in., 2006) i analizowanym za pomocą hierarchicznych modeli liniowych (HLM) 

41 par początkowo badano pod względem stylu przywiązania, a następnie proszono  

o wypełnianie dzienniczka dotyczącego ich pożycia - zarówno seksualnego, jak i emo-

cjonalnego. Okazało się, że pary, w których jeden z partnerów cechował się wyraźnie 

wyższym poziomem lękowego stylu przywiązania silniej przekładały tak pozytywne, jak  

i negatywne doświadczenia seksualne na relacje w związku. Z kolei jeśli partner lub 

partnerka cechował się wyraźnie wyższym poziomem unikającego stylu przywiązania, to  

w związku nie dochodziło do wyraźnego przekładania się relacji seksualnej na codzienne 

życie partnerów. Te dwie sfery funkcjonowania pozostawały bardziej niezależne, tak  

w przypadku powodzeń, jak i niepowodzeń w sferze seksualności. 

Wyniki te były nieco odmienne, w zależności od płci badanych osób. Kobiety  

o lękowym stylu przywiązania przekładały na inne obszary relacji głównie jakościowe 

aspekty współżycia. Na przykład, kiedy doświadczały bliskości w trakcie stosunku, 

zaspokajało to ich przywiązaniową potrzebę bliskości w taki sposób, że następnego dnia 

doświadczały relacji nieseksualnej jako bliższej. Podobnie jest z negatywnym wpływem 

jakości doświadczenia seksualnego na aspekty relacyjne funkcjonowania pary. U mężczyzn 

o przywiązaniu lękowym, zgodnie z modelem ewolucyjnym (np. Buss, 2001) przekładane 

były nie tyle jakościowe aspekty pożycia seksualnego, a to - czy seks w ogóle miał miejsce 

czy nie.  

 

2.3. Inicjacja seksualna i przypadkowe kontakty seksualne 

 

Osoby unikające próbują dezaktywować (wyłączyć) ich system przywiązania na dwa 

główne sposoby w odniesieniu do zachowań seksualnych. Osoby unikające mogą spróbować 

zdystansować się do większości seksualnych aktywności przez na przykład rozpoczęcie 
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aktywności seksualnej w późniejszym wieku (Bogaert i Sadava, 2002). Po drugie, osoby 

unikające mogą angażować się w kontakty seksualne tylko w sytuacjach, kiedy intymność 

jest mało prawdopodobna. Na przykład, osoby unikające mają mniej restrykcyjne postawy 

wobec seksu, uprawiają seks, żeby zaimponować swojej grupie rówieśniczej  

(w przeciwieństwie do podejmowania zachowań seksualnych dla romantycznych celów) i 

mają większą liczbę przypadkowych i niezaangażowanych partnerów seksualnych. Ten 

wzór efektów (skutków) jest podobny, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, chociaż wydaje 

się być bardziej wyraźny u mężczyzn (Gentzler i Kerns, 2004; Schachner i Shaver, 2004).  

Także badania Gentzler i Kerns (2004) z udziałem 328 studentów pokazują, że 

przywiązanie unikające sprzyja angażowaniu się w przypadkowe relacje seksualne 

(wyrażone jednak nie większą liczbą partnerów seksualnych a niższym udziałem partnerów 

seksualnych, z którymi pozostawało się w związku uczuciowym w ogólnej liczbie 

partnerów). Mediatorem tego efektu okazały się mniej restrykcyjne poglądy seksualne. Nie 

wiadomo jednak jaki jest kierunek związku między stylem przywiązania i poglądami 

dotyczącymi tego, co wolno a czego nie wolno w seksie. Przywiązanie lękowe natomiast 

sprzyjało uprawianiu seksu bez chęci, a jedynie „za zgodą” i generalnie bardziej 

negatywnym sposobom doświadczania seksualności. Tu mediatorem okazała się samoocena, 

a zgoda na niechciany seks była bardziej charakterystyczna dla unikowych mężczyzn niż 

kobiet. 

 

2.4. Związki trwałe i niewierność w stałym związku  

 

Ogromną wadą większości dotychczasowych badań dotyczących seksualności i przy-

wiązania jest bazowanie na studentach jako grupie osób badanych. Implikuje do 

nadreprezentację związków krótkich, a zbyt małą reprezentację związków o dłuższym stażu. 

Wiek studencki jest wiekiem dużej dynamiki relacji, ponieważ to właśnie w tym wieku 

ludzie często dobierają się w pary, które w dalszym życiu wykazują znacznie większą 

stabilność relacyjną, niż w okresie studiów. Każde badanie z udziałem małżeństw, a nie 

jedynie par studenckich, jest więc bardzo cenne dla wiedzy o przywiązaniu. 

Ciekawych danych dostarczają badania na dużej próbie (N=1713) osób pozostających 

w związkach małżeńskich (pierwszych lub kolejnych) przeprowadzone przez 

Khoshakhlaghego (2014). Osoby badane wypełniały internetowy kwestionariusz oceny 

jakości związku (RELATE). Wyniki pokazały, że styl lękowy okazał się trafnym 

predyktorem (β = 0,06, p = 0,031) wzrastającego pragnienia angażowania się w aktywności 

seksualne (w aktualnym stałym związku) oraz większej częstotliwości aktywności 

seksualnych (β = 0,18; p < 0,001). Styl lękowy korelował także z angażowaniem się  

w aktywności seksualne rzadziej niż to pożądane (ρ = -0,08; p = 0,001). Styl lękowy nie był 

jednak powiązany z liczbą partnerów poza małżeństwem, a inne style przywiązania nie 

okazały się być istotnie powiązane z aktywnością seksualną. 

Teoria przywiązania dostarcza też narzędzi do prognozowania niewierności. Znów 

nadmienić trzeba, że większość badań dotyczących związku między stylami przywiązania  
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a niewiernością obejmowała osoby nie pozostające w związkach małżeńskich. Trzy 

opublikowane dotąd przekrojowe raporty dotyczące niewierności opisują w sumie 10 badań 

opisujących rolę przywiązania. DeWall i współpracownicy (2011) opisali osiem badań, które 

wskazują, że unikowe przywiązanie, ale nie lękowe, było powiązane z (a) zwiększonym 

zainteresowaniem związkami poza aktualnym oraz (b) zdradami. Z kolei Bogaert i Sadava 

(2002) wykazali, że przywiązanie lękowe było dodatnio związane z niewiernością, 

szczególnie w przypadku kobiet. Badania, które przeprowadzili Allen i Baucom (2004) 

pokazały, że przywiązanie unikowe było dodatnio powiązane z liczbą związków poza parą 

wśród studentów, a przywiązanie lękowe - wśród studentek. W tym samym badaniu na 

poziomie trendu zaznaczył się związek między przywiązaniem unikającym, a liczbą 

partnerów poza parą wśród osób po ślubie.  

Właśnie tej grupie, tj. małżonkom poświęcone zostały badania Russel, Baker  

i McNulty (2013). W dwóch podłużnych badaniach udział wzięło 207 par nowożeńców. 

Badania dotyczyły stylu przywiązania obojga partnerów. Jak wykazano, partnerzy  

w związku, gdzie występowała znacząca różnica poziomu stylu przywiązania lękowego 

(wysoki vs niski) byli bardziej skłonni do zdrady. Co więcej, w przeciwieństwie do 

wniosków z badań obejmujących pary nie będące w związku małżeńskim, 

charakteryzowanie się unikającym stylem przywiązania nie było związane z własną 

niewiernością, natomiast jeśli to partner charakteryzował się wysoce unikającym stylem 

przywiązania, to druga osoba w związku była istotnie mniej skłonna do zdrady niż jeżeli 

charakteryzowałby się niskim poziomem unikającego stylu przywiązania. Efekty te były 

widoczne także przy kontroli takich zmiennych jak satysfakcja małżeńska, częstotliwość 

zbliżeń seksualnych, czy cechy osobowości i nie były istotnie różnicowane przez płeć.  

Badania te umożliwiają lepsze zrozumienie związku między przywiązaniem  

a zdradami małżeńskimi, a także pokazują, że badania dotyczące par nie związanych ślubem 

nie są dobrym źródłem wiedzy na temat osób żonatych i zamężnych.  

 

2.5. Ryzykowne zachowania seksualne 

 

Osoby charakteryzujące się pozabezpiecznym przywiązaniem (lękowym lub 

unikającym) mają częściej przypadkowych lub rozwiązłych partnerów seksualnych, tzw. 

przygodę seksualną „na jedna noc” lub seks poza związkiem niż osoby przywiązane 

bezpiecznie (Feeney i Noller, 2004; Bogaert i Sadava, 2002). 

W związkach trwalszych ryzykowne zachowania seksualne nabierają nieco innego 

znaczenia i wiążą się raczej ze stosunkami bez zabezpieczenia. Akcent położony jest tu 

jednak nie tylko na kwestie ochrony przed chorobami (np. użycie prezerwatywy), ale także 

na zabezpieczenie przed niepożądaną ciążą. Właśnie tego aspektu ponoszenia ryzyka  

w stosunku seksualnym dotyczyły dzienniczkowe badania Strachman i Impett (2009). 

Badały one studentów starszych lat pozostających w dłuższych związkach. 75 osób 

badanych wypełniało kwestionariusz stylów przywiązania, a następnie codziennie przez 14 
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dni raportowało poziom satysfakcji ze związku oraz to, czy stosunki były zabezpieczone 

prezerwatywą, czy nie.  

Osoby charakteryzujące się lękowym stylem przywiązania rzadziej używały 

prezerwatywy, a częstotliwość ta spadała jeszcze bardziej wtedy, kiedy odczuwały one 

szczególny wzrost satysfakcji ze związku. Efekt ten pozostawał istotny niezależnie od 

innych kontrolowanych zmiennych takich jak płeć, stosowanie różnych form antykoncepcji, 

znajomość historii seksualnej aktualnego partnera, czy częstotliwość zbliżeń. Można więc 

powiedzieć, że partnerom o lękowym stylu przywiązania częściej zdarza się zapominanie  

o stosowanej antykoncepcji, a dzieje się to szczególnie często wtedy, kiedy czują się blisko 

partnera w satysfakcjonującym związku. 

 

2.6. Związek między stylami przywiązania i zaburzeniami seksualnymi 

 

Teoria przywiązania stanowi także jedną z głównych perspektyw w rozumieniu 

powstawania zaburzeń preferencji seksualnych oraz rozumieniu zjawisk, takich jak 

przestępstwa seksualne i incest, czyli utrzymywanie relacji seksualnych kulturowo 

zabronionych, np. wewnątrz rodziny, kazirodczych, związanych z uwiedzeniem bliskiej 

zależnej osoby (Burk i Burkhart, 2003; Berner i Briken, 2012). Psychoanalityczne rozumienie 

teorii przywiązania wskazuje, że u osób charakteryzujących się zaburzeniem preferencji 

seksualnych (parafilie), a także u przestępców seksualnych następuje zaburzenie 

przywiązania na tyle silne, że wpływa ono w sposób znaczący na procesy samoregulacji. 

Zdezorganizowany styl przywiązania powoduje niemożność wykształcenia się lub 

internalizacji wewnętrznych sposobów samoregulacji i dlatego osoby te kierują się na 

zewnątrz. Jest to więc mechanizm podobny do acting-outu. W szczególności, przestępstwa 

seksualne, takie jak incest rozumiane są analitycznie jako zewnętrzne sposoby kontroli inter- 

i intrapersonalnej, które powstają w okresie dojrzewania w wyniku odpowiedzi na procesy, 

takie jak doświadczanie siebie, niepowodzenia w związkach z innymi, narastająca 

popędowość i dziecięce doświadczenia z seksualnością dorosłych.  

 

3. Profile seksualności człowieka w zależności od stylu przywiązania  

– synteza wyników badań 

 

Powyższe badania pokazują, że style przywiązania mają różnego rodzaju wpływ na 

szeroko rozumianą seksualność. U osób, u których wykształcił się bezpieczny wzorzec 

przywiązania dominuje aktywność nakierowana na budowanie związków opartych  

o intymność, wierność i obopólną satysfakcję partnerów. Odzwierciedla się to na przykład w 

preferencji aktywności seksualnej w związkach, w których istnieje już pewien poziom 

zaangażowania uczuciowego. Wśród studentów mniej jest seksu przygodnego i ryzy-

kownych zachowań seksualnych, a motywacją dla aktywności seksualnej jest częściej 

wyrażanie miłości do partnera (Tracy, Shaver, Albino i Cooper, 2003).  
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Osoby o bezpiecznym stylu przywiązania bardziej pozytywnie myślą o seksie i prze-

żywają mniej lęku związanego z tą sferą funkcjonowania, a także doświadczają samego 

stosunku seksualnego, jako dającego pozytywne emocje i pełnego namiętności. Są w stanie 

bardziej doceniać życie seksualne i różne jego aspekty, czerpiąc radość i angażując się w za-

chowania eksploracyjne ze stałymi partnerami. Podsumowując, osoby o bezpiecznym stylu 

przywiązania odczuwają komfort związany ze swoją seksualnością i bliskością, co 

prawdopodobnie przyczynia się do większej stabilności ich związków oraz wyższej z nich 

satysfakcji. 

Osoby, u których brak bezpiecznego stylu przywiązania w inny sposób doświadczają 

swojej seksualności. W przypadku stylu unikającego, głównym problemem staje się obecna 

w sferze seksualnej konieczność bliskości rozumianej zarówno jako bliskość fizyczna, jak  

i intymność w relacji z partnerem. Osoby o unikającym stylu przywiązania w obu tych 

obszarach poszukują raczej dystansu. Będą więc one starały się deaktywizować system 

przywiązania poprzez unikanie zbliżenia, bądź nie przywiązywanie wagi do własnej 

seksualności, albo za pomocą innych mechanizmów zbliżonych do odcięcia: angażując się  

w seks z przypadkowymi partnerami, tworząc krótkotrwałe relacje, unikając przeżywania 

nadmiaru emocji związanych z seksem. Osoby o stylu unikowym doświadczają zbliżenia 

jako mniej przyjemnego, a motywem podejmowania aktywności seksualnej nie jest ani 

bliskość ani przyjemność, a częściej motywy własne, takie jak zwiększenie prestiżu w np. 

grupie rówieśników na studiach, sprawowanie kontroli w związku. Seksualność osób  

o unikowym stylu przywiązania staje się więc paradoksalnie (mimo naturalnej dla seksu 

obecności bliskości) narzędziem dalszego dystansowania się i kontroli. 

Osoby o lękowym stylu przywiązania z kolei używają seksualności jako obszaru 

poszukiwania niespełnionych pragnień relacyjnych, jak stwierdziliby psychoanalityczni 

wyznawcy teorii przywiązania, pochodzących z pierwotnych relacji z ważnymi innymi,  

w których liczą się miłość i bezpieczeństwo. By uniknąć odrzucenia, częściej angażują się  

w seks bez ochoty. Seks i zgoda na seks staje się więc narzędziem potwierdzającym 

przywiązanie i bliskość, nawet kosztem przeżywania mniejszej przyjemności ze stosunku 

seksualnego. Naturalnie, takie podejście do seksualności powoduje, że osoby o lękowym 

stylu przywiązania przeżywają więcej lęku wobec seksu, częściej doświadczają także 

zawodów seksualnych. Seksualność w związkach osób o lękowym stylu przywiązania 

wyraźniej przekłada się na inne aspekty relacji z partnerem. Lękowy styl przywiązania 

powoduje także większą skłonność do angażowania się w zachowania ryzykowne w obsza-

rze seksualności, tak w krótko- jak i w długotrwałych związkach. Napięcie generowane 

przez lękowy styl przywiązania w długotrwałych związkach przyczynia się także do 

częstszych zdrad. 
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Refleksje końcowe 

 

Badania naukowe z dziedziny psychologii dotyczące seksualności człowieka nie są 

szczególnie popularne. Znakomita ich większość odwołuje się do teorii przywiązania, co 

pokazuje jak bardzo użyteczna jest ta teoria w rozumieniu intymnych potrzeb, pragnień, 

motywów i analizie ich behawioralnej ekspresji w relacji dwojga osób. Istnienie różnic 

między kobietami a mężczyznami w sposobie, w jaki wzorce przywiązaniowe wpływają na 

seksualność świadczy jednak o tym, że teoria przywiązania nie jest wystarczająca w tłu-

maczeniu zjawisk tak złożonych jak relacje intymne człowieka, a inne teorie (np. ewolucyjna, 

czy wpływu społecznego i ról społecznych przypisanych płci) są jej niezbędnym uzu-

pełnieniem. 

Ogromną wadą przeważającej większości cytowanych tu badań jest badana 

populacja. Z nielicznymi wyjątkami osobami badanymi byli studenci. Nie jest to wiek 

sprzyjający badaniu np. długotrwałych relacji w ciągu życia. Ponadto badania w większości 

bazują na samoopisie i deklarowanych odpowiedziach. Łatwo można sobie wyobrazić, że 

kiedy osoba o lękowym stylu przywiązania ocenia satysfakcję ze swojej relacji seksualnej na 

5 w siedmiostopniowej skali Likerta, to zapewne jest to „inne 5” niż dla osoby o unikającym 

stylu przywiązania. Seksualność nigdy nie była łatwym obszarem badań. 

Podsumowując, niniejszy przegląd badań pokazuje, w jaki sposób style przywiązania 

mogą kształtować seksualność w wielu jej wymiarach. Uzmysławia to, jak szeroki jest 

wpływ wzorców przywiązaniowych na seksualność człowieka. Nie jest to zaskoczeniem dla 

osób znających teorię przywiązania. Jej główne założenia bowiem podpowiadają, że 

największy wpływ pierwotnych wzorców przywiązaniowych widoczny będzie tam, gdzie 

człowiek jest najbliżej intymnych potrzeb i pragnień wobec drugiej osoby. Dla osoby dorosłej 

seksualność to właśnie taki obszar. 

Współczesne teorie dotyczące seksualności przekonują, że zachowania seksualne 

człowieka mogą przejawiać się w wielu rozmaitych formach (monogamia, stałe związki, 

niestałe związki, swingowanie, związki poligamiczne, białe związki, układy typu FWB, itd.). 

W tych teoriach zakłada się, że różnorodność ta mieści się w kategoriach normy seksualnej, o 

ile nie powoduje cierpienia zaangażowanych w relację osób i stanowi pewne spektrum 

wolnego wyboru dla niepatologicznej ekspresji seksualnej. Przedstawione wyżej badania i 

wnioski, uprawniają do przyjęcie założenia, że sposób w jaki dana osoba wchodzi w relację 

seksualną nie jest jej bezpośrednim wyborem z całej gamy dostępnych zachowań. Zarówno 

stosunek do seksualności, jak i specyficzne zachowania związane z seksualnością (takie jak 

na przykład podejmowanie przypadkowych kontaktów seksualnych, zdrady czy ryzykowne 

zachowania seksualne), mogą nie być w pełni autonomicznym wyborem, czy całkiem 

świadomym wyrazem odrzucania norm obyczajowych lub religijnych, lecz mogą wynikać  

z charakterystycznych dla tych osób stylów przywiązania i trudności tworzenia bliskich 

związków. Można postawić hipotezę, że style przywiązania mogą być kluczowe dla 

przejawów ludzkiej seksualności. Weryfikacja tej hipotezy wymaga przeprowadzenia 

rzetelnych i szerokich badań. 



PŁCIOWOŚĆ, SEKSUALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

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

 
Strona 141 

 

Bibliografia: 

Ainsworth M.S. i Bowlby J. (1991). An ethological approach to personality development. 

American Psychologist, 46, 333-341. 

Allen E.S. i Baucom D.H. (2004). Adult attachment and patterns of extradyadic involvement. 

Family Process, 43, 467-488. 

Berner W. i Briken P. (2012). Pleasure seeking and the aspect of longing for an object in 

perversion. A neuropsychoanalytical perspective. American Journal of Psychotherapy, 

66, 129-150. 

Birnbaum G.E. (2007). Attachment orientations, sexual functioning, and relationship 

satisfaction in a community sample of women. Journal of Social and Personal 

Relationships, 24, 21–35. 

Birnbaum G.E. (2010). Bound to interact: The divergent goals and complex interplay of 

attachment and sex within romantic relationships. Journal of Social and Personal 

Relationships, 27, 245–252. 

Birnbaum G.E., Reis H.T., Mikulincer M., Gillath O. i Orpaz A. (2006). When sex is more than 

just sex: Attachment orientations, sexual experience, and relationship quality. Journal 

of Personality and Social Psychology, 91, 929–943. 

Bogaert A.F. i Sadava S. (2002). Adult attachment and sexual behavior. Personal Relationships, 

9, 191–204. 

Bouchard S., Godbout N. i Sabourin S. (2009). Journal of Sex & Marital Therapy, 35, 106-121. 

Bowlby J. (1982). Attachment and loss: Retrospect and prospect. American Journal of 

Orthopsychiatry, 52, 664-678. 

Brennan K.A., Clark C.L. i Shaver P.R. (1998). Self-report measurement of adult attachment: 

An integrative overview. [w:] J.A. Simpson i W.W. Rholes (red.), Attachment theory 

and close relationships (s. 46–76). New York: Guilford. 

Brennan K.A. i Shaver P.R. (1995). Dimensions of adult attachment, affect regulation, and 

romantic relationship functioning. Personality and Social Psychology Bulletin, 21, 267–

283. 

Bretherton I. (1992). The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth. 

Developmental Psychology, 28, 759-775. 

Bretherton I. i Munholland K.A. (2008). Internal working models in attachment relationships: 

Elaborating a central construct in attachment theory. [w:] J. Cassidy i P.R. Shaver 

(red.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (s. 102–127). 

New York: Guilford. 

Burk L.R. i Burkhart B.R. (2003). Disorganized attachment as a diathesis for sexual deviance: 

Developmental experience and the motivation for sexual offending. Aggression and 

Violent Behavior, 5, 487-511. 

Buss D. (2001). Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka? 

Najnowsze koncepcje. Gdańsk: GWP. 



 

ISSN 2082-7067 4(20)2014 KWARTALNIK NAUKOWY 

Butzer B. i Campbell L. (2008). Adult attachment, sexual satisfaction, and relationship 

satisfaction: A study of married couples. Personal Relationships, 15, 141–154. 

Byers E.S., Demmons S. i Lawrence K. (1998). Sexual satisfaction within dating relationships: 

A test of the interpersonal exchange model of sexual satisfaction. Journal of Social and 

Personal Relationships, 15, 257-267. 

Cassidy J. i Berlin L.J. (1994). The insecure/ambivalent pattern of attachment: Theory and 

research. Child Development, 65, 971–981. 

Collins N.L., Guichard A.C., Ford M.B. i Feeney B.C. (2006). Responding to need in intimate 

relationships: Normative processes and individual differences. [w:] M. Mikulincer i 

G.S. Goodman (red.), Dynamics of romantic love: Attachment, caregiving, and sex (s. 149–

189). New York: Guilford. 

DeWall C.N., Lambert N.M., Slotter E.B., Pond R.S., Deckman T., Finkel E.J., Luchies L.B.I 

Fincham F.D. (2011). So far away from one’s partner, yet so close to romantic 

alternatives: Avoidant attachment, interest in alternatives, and infidelity. Journal of 

Personality and Social Psychology,101, 1302–1316 

Edwards J.N. i Booth A. (1994). Sexuality, marriage, and well-being: The middle years. [w:] 

A.S. Rossi (red.), Sexuality across the life course (s. 233–259). Chicago: University of 

Chicago Press. 

Feeney J.A., Kelly L., Gallois C., Peterson C. i Terry D.J. (1999). Attachment style, assertive 

communication, and safer-sex behavior. Journal of Applied Social Psychology, 29, 1964–

1983. 

Feeney J.A. i Noller P. (2004). Attachment and sexuality in close relationships. 

[w:] J.H.Harvey, A.Wenzel i S. Sprecher (red.), The handbook of sexuality in close 

relationships (s. 183–201). Mahwah, NJ: Erlbaum Associates. 

Feeney J.A., Noller P. i Patty J. (1993). Adolescents’ interactions with the opposite sex: 

Influence of attachment style and gender. Journal of Adolescence, 16, 169–186. 

Gentzler A.L. i Kerns K.A. (2004). Associations between insecure attachment and sexual 

experiences. Personal Relationships, 11, 249–265. 

Hassebrauck M. i Fehr B. (2002). Dimensions of relationship quality. Personal Relationships, 9, 

253–270. 

Hazan C. i Shaver P.R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. 

Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511–524. 

Hazan C. i Shaver P.R. (1994). Attachment as an organizational framework for research on 

close relationships. Psychological Inquiry, 5, 1–22. 

Impett E. i Peplau L. (2002). Why some women consent to unwanted sex with a dating 

partner: Insights from attachment theory. Psychology of Women Quarterly, 26, 360-370 

Kaplan H.S. (1974). The new sex therapy: Active treatment of sexual dysfunctions. Oxford, 

England: Brunner/Mazel. 

Khoshakhlagh S. (2014). Adult attachment as a predictor of intimate relationship sexual 

behavior. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 74. 



PŁCIOWOŚĆ, SEKSUALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

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

 
Strona 143 

Khoury C.B. i Findlay B.M. (2014). What makes for good sex? The associations among 

attachment style, inhibited communication and sexual satisfaction. Journal of 

Relationships Research, 5, doi:10.1017/jrr.2014.7 

Mikulincer M. i Shaver P.R. (2007). Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change. 

New York: Guilford Press. 

Péloquin K., Brassard A., Lafontaine M.F, i Shaver P.R. (2014). Sexuality examined through 

the lens of attachment theory: attachment, caregiving, and sexual satisfaction. Journal 

of Sex Research, 51, 561-576. 

Russell V.M., Baker L.R. i McNulty J.K. (2013). Attachment insecurity and infidelity in 

marriage: Do studies of dating relationships really inform us about marriage? Journal 

of Family Psychology, 27, 242–251 

Schachner D.A. i Shaver P.R. (2004). Attachment dimensions and sexual motives. Personal 

Relationships, 11, 179–195. 

Schachner D.A., Shaver P.R. i Mikulincer M. (2003). Adult attachment theory, 

psychodynamics, and couple relationships: An overview. [w:] S.M. Johnson i V.E. 

Whiffen (red.), Attachment processes in couple and family therapy (s. 18–42). New York: 

Guilford Press. 

Shaver P.R., Hazan C. i Bradshaw D. (1988). Love as attachment: The integration of three 

behavioral systems. [w:] R.J. Sternberg i M. Barnes (red.), The psychology of love (s. 68–

99). New Haven, CT: Yale University Press. 

Simpson J.A., Ickes W. i Grich J. (1999).When accuracy hurts: Reactions of anxious- 

ambivalent dating partners to a relationship-threatening situation. Journal of 

Personality and Social Psychology, 76, 754–769. 

Simpson J.A., Rholes W.S. i Neligan J.S. (1992). Support seeking and support giving within 

couples in an anxiety-provoking situation: The role of attachment styles. Journal of 

Personality and Social Psychology, 62, 434–446. 

Sprecher S. i Cate R. (2004). Sexual satisfaction and sexual expression as predictors of 

relationship satisfaction and stability. [w:] J.H. Harvey, A. Wenzel i S. Sprecher (red.), 

The handbook of sexuality in close relationships (s. 235–256). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Stephenson K.R. i Meston C.M. (2011). The association between sexual costs and sexual 

satisfaction in women: An exploration of the Interpersonal Exchange Model of Sexual 

Satisfaction. Canadian Journal of Human Sexuality, 20, 31-40. 

Strachman A. i Impett E.A. (2009). Attachment orientations and daily condom use in dating 

relationships. Journal of Sex Research, 46, 1–11. 

Tracy J.L., Shaver P.R., Albino A.W. i Cooper M.L. (2003). Attachment styles and adolescent 

sexuality. [w:] P. Florsheim (red.), Adolescent romantic relations and sexual behavior: 

Theory, research, and practical implications (s. 137–159). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

 

 



 

ISSN 2082-7067 4(20)2014 KWARTALNIK NAUKOWY 

 

Dr Maria Jankowska  

Akademia Pedagogiki Specjalnej 

Warszawa 

 

Metody regulacji poczęć a więź małżonków  

i jakość ich związku małżeńskiego  

 

Wprowadzenie 

 

Wybór małżonka i uczenie się współżycia z nim stanowi według R. Havighurst’a 

jedno z najistotniejszych zadań rozwojowych przypisanych kulturowo okresowi wczesnej 

dorosłości. Warunkiem do podjęcia małżeństwa jest właściwe poradzenie sobie z wcześniej-

szymi zadaniami rozwojowymi. Szczególnie ważne jest wypracowanie własnej tożsamości  

w połączeniu z uzyskaniem niezależności od rodziców i innych dorosłych (za: Liberska, 

Matuszewska 2001, s. 13). 

Małżeństwo  według M. Braun Gałkowskiej (1985, s. 18) jest określane jako związek 

mężczyzny i kobiety, z reguły trwały przez całe życie, który dąży do realizacji wspólnego 

dobra. Indywidualne cele małżonków podlegają jednemu nadrzędnemu celowi, jakim jest 

wspólne życie. 

Według definicji Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 1055) małżeństwo jest intymną, 

wyłączną i nierozerwalną wspólnotą życia i miłości, którą zawiera mężczyzna i kobieta  

z ustanowienia Stwórcy ze względu na dobro małżonków, a także dla zrodzenia i wycho-

wania potomstwa. 

Od momentu zawarcia małżeństwa kobieta i mężczyzna tworzą wyjątkową 

wspólnotę stanowiącą diadę małżeńską, w której każdy z małżonków zostaje obdarowany 

wartością drugiej osoby, stając się odtąd pomocnikiem, przyjacielem, podporą i wspól-

nikiem. Oboje tworzą ze sobą niepowtarzalną więź, która jest wyznacznikiem ich jakości 

związku małżeńskiego. Podejmując wspólne życie podejmują odpowiedzialność za siebie  

i za współmałżonka starając się pogłębiać swoją miłość do siebie, która dla ich szczęścia  

i samorealizacji powinna być priorytetem w ich wyborach dotyczących działań zawodowych 

czy społecznych. Planowanie rodziny jest jedną z dziedzin, za którą małżonkowie są 

szczególnie odpowiedzialni. Płodność małżonków jest częścią intymnego i wyłącznego daru 

z siebie, który małżonkowie nawzajem sobie składają. Akt małżeński jest wyrazem 

obdarowującej miłości małżonków i stanowi szczególną więź między nimi. Płciowość  

i seksualność w małżeństwie wymaga odpowiedzialnego działania ze strony żony, jak  

i męża. Jej celem jest wypracowanie takich wzajemnych odniesień i działań, które  dają 

możliwość przyjęcia potomstwa w odpowiedzialny sposób. przyczyniając się do stwarzania 

w rodzinie atmosfery miłości i szczęścia, koniecznych do prawidłowego rozwoju dzieci i ich 

zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.  
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Małżonkowie stosują różne metody regulacji poczęć i są to metody naturalne lub 

ingerujące w organizm, najczęściej  kobiety, czyli stosują antykoncepcję. Stosowane przez 

nich metody regulacji poczęć mogą być czynnikiem wpływającym na jakość ich związku  

i więź między nimi. Więź małżeńska jest podstawowym elementem scalającym małżeństwo, 

warunkiem zdrowia psychicznego małżonków i ich pełnego funkcjonowania w społe-

czeństwie i świecie (Szopińska, Szopiński, 1997, s. 93). Więź małżeńska warunkuje ich 

zadowolenie ze związku i to wyznacza poziom jakość związku między małżonkami.  

Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie czy istnieje różnica w jakości 

związku małżeńskiego i ich bliskości emocjonalnej, intelektualnej i działaniowej w zależności 

od stosowanej metody regulacji poczęć.  

 

1. Więź małżeńska  

 

Więzią małżeńską zajmowali się psychologowie, pedagodzy i socjolodzy polscy od 

lat 70-tych, gdyż małżeństwo polega na integralnym zjednoczeniu kobiet i mężczyzny, które 

jest możliwe dzięki ich łączącej więzi. B. Łobodzińska (1970) za podstawę więzi małżeńskiej 

przyjmuje określony system stosunków czy organizacji, które pozwalają na istnienie 

małżeństwa jako funkcjonującej całości. Wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę 

udowadniają, iż więź psychiczna między małżonkami, natomiast społeczne elementy więzi 

małżeńskiej są tylko jedynym, ale nie najważniejszym składnikiem więzi. Z wyników badań 

D. Zalewskiej (1984, s.104) wynika, iż rodziny o silnej więzi małżeńskiej oraz wysokim 

poczuciu zadowolenia ze związku znacznie różnią 

się od rodzin zdezintegrowanych i oceniających związek jako nieudany w zakresie wielkości 

i struktury działań w imię celów osobistych i rodzinnych. 

Według Z. Tyszki (1974, s. 143) podstawą więzi małżeńskiej jest uznanie i akceptacja 

współmałżonka jako typu psychofizycznego (męskiego albo kobiecego), jako osoby z którą 

dzieli się troski i radości, jak również darzącego uznaniem, służącego radą i pomocą. 

Według H. Izdebskiej (1973, s.6) tworzenie i kształtowanie więzi w małżeństwie pomaga 

przestrzeganie następujących zasad: 

 wzajemnego szacunku i poczucia odpowiedzialności za podjęte obowiązki oraz za 

bezpieczeństwo, spokój i zadowolenie partnera; 

 szanowania poglądów, praw, zainteresowań, pracy zawodowej i społecznej partnera; 

 okazywaniu tolerancji i wyrozumiałości w stosunku do współmałżonka; 

 umiejętności wczuwania się w potrzeby, problemy, kłopoty i stany psychiczne 

partnera; 

 opanowanie w sytuacjach trudnych, spowodowanych często nieumyślnie przez 

drugą osobę; 

 unikanie „zasadniczych” dla związku rozmów w stanie podenerwowania, 

rozgoryczenia, a tym bardziej wypominania wtedy wad i błędów. 
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P. Poręba analizuje więź małżeńską na trzech płaszczyznach: uczuciowej, 

psychospołecznej i psychoruchowej (za: Tomkiewicz, Czosnka, 1997, s. 171).  

Tematyką więzi małżeńskiej zajmowali się także inni autorzy m.in. J. Szopiński (1997)  

i M. Ryś (1992). Autorzy ci określają więź małżeńską obejmującą płaszczyznę emocjonalną, 

intelektualną i działaniową. Więź emocjonalna jest to więź, w której najważniejsze  są 

uczucia, bliskość, zaufanie i współodczuwanie. Zakłada ona uczestniczenie w radościach  

i smutkach drugiej osoby poprzez postawienie siebie w jej roli lub przez wyobrażenie sobie, 

co druga osoba w danej chwili przeżywa lub czuje. Daje to możliwość powstania głębokich 

związków emocjonalnych pomiędzy małżonkami. Uczucia prowadzą do zjednoczenia 

partnerów pod względem fizycznym, psychicznym i duchowym. Mimo, iż miłość nie polega 

tylko na samych uczuciach, to jednak one czynią ją dynamiczną i potrzebne są do jej trwania, 

choć same w sobie są nietrwałe (Poręba 1985, s. 233,235). 

Trwaniu w miłości pomaga małżonkom ich intymność. Jest ona wartością 

emocjonalną bliskości rozumianą jako stan największej otwartości w związku pomiędzy 

osobami. Wzajemna więź uczuciowa między żoną i mężem pomaga emocjonalnie 

uczestniczyć w przeżyciach drugiej osoby, przy zachowaniu swojej niezależności i tożsa-

mości. Współodczuwanie przejawia się także w występowaniu serdeczności, czułości  

i wsparcia (Tomkiewicz, Czosnka, 1997, s. 172). Emocjonalne porozumienie, a także bliskość, 

obdarzanie i wyłączność to elementy miłości. Znakiem tych wszystkich elementów jest 

współżycie seksualne. Zdaniem M. Braun-Gałkowskiej (1992, s.35) im bardziej jest ono do 

nich zbliżone, tym więcej radości daje małżonkom i dzięki temu pomaga wzmacniać więź 

małżeńską. Bardzo ważne w więzi emocjonalnej odgrywa sfera seksualna oraz 

odpowiedzialne kierowanie własną płciowością oraz nastawienie na prokreację.   

Proces umacniania wzajemnych relacji małżeńskich pogłębiającej ich więzi odbywa 

się na płaszczyźnie poznawczej, kształtującą między małżonkami więź i bliskość  

intelektualną (Ryś 1998, s.64).  Przejawia się ona  w dążeniu do wymiany wzajemnych 

refleksji, spostrzeżeń poglądów i doświadczeń. Pomaga trafniej rozpoznać uczucia, 

pragnienia, ułatwia dostrzeganie i rozwiązywanie problemów. Więź intelektualna 

warunkuje wzajemne współrozumienie małżonków, które jest wynikiem prawidłowej, 

pełnej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej małżonków. Podobne zainteresowania  

i poglądy żony i męża na sprawy podstawowe oraz spójny światopogląd i system wartości 

prowadzą małżonków do zjednoczenia duchowego i wzajemnej przyjaźni. Sprawiają ich 

świat ciekawszym, sensownym i nie dopuszczają samotności. Więź intelektualna miedzy 

małżonkami sprzyja rozwiązywaniu pojawiających się pomiędzy nimi różnicami zdań, 

konfliktów. W przezwyciężaniu różnicy zdań pomocą staje się dojrzała dyskusja, która 

przybliża małżonków do siebie (Poręba 1985, s. 250). Obustronna komunikacja w 

małżeństwie zwiększa wzajemne poznawanie się, rozwija interakcje małżeńskie, a także 

pomaga rozstrzygać konflikty (Braun-Gałkowska, 1985, s.41). 

Współrozumienie między małżonkami prowadzi do większej empatii, w której 

współmałżonek potrafi zrozumieć to, co druga osoba czuje, mówi, myśli, czego oczekuje  

i czego się domaga (Rostowski, 1987, s. 65). Pogłębianie się współrozumienia między 
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małżonkami prowadzi do umiejętności spojrzenia na świat oczami drugiej osoby. Dzięki 

więzi intelektualnej małżonek lepiej rozumiejąc swojego współmałżonka ma większą 

umiejętność postępowania i przewidywania jego zachowania się. Współrozumienie pozwala 

zaakceptować współmałżonka takim jakim jest, a także zwiększa zdolność wzajemnego 

przebaczania. 

Więź działaniowa jest wynikiem istnienia więzi małżeńskiej w sferze emocjonalnej  

i intelektualnej. Współodczuwanie i współrozumienie stwarzają podstawy do 

współdziałania małżonków (Ryś, 1999, s. 62). 

K. Godorowski (1987, s. 205) wyróżnia trzy typy współdziałania w małżeństwie: 

1. Małżeństwo typu partnerskiego, w którym małżonkowie w takim samym stopniu mają 

wpływ na podejmowane decyzje, a wspólne życie opiera się na wzajemnym 

szacunku, zaufaniu, otwartości na siebie, wzajemnej tolerancji i podejmowaniu 

odpowiedzialności wzajemnie za siebie i za dokonywane wybory. W małżeństwie 

typu partnerskiego najważniejsze jest wspólne dobro rodziny i ponoszenie 

odpowiedzialności za związek małżeński i dzieci. 

2. Małżeństwo typu „dąb i bluszcz” polega na tym, iż zakres podejmowanych decyzji 

spoczywa na jednym współmałżonku, drugi zaś się temu podporządkowuje. Tego 

typu małżeństwo może być szczęśliwie tylko wtedy gdy, obie strony akceptują 

psychiczną dominację jednego partnera i uległość drugiego. 

3. Małżeństwo, w którym partnerzy ciągle „walczą” o uzyskanie przewagi nad sobą. Taki 

układ wzmaga poczucie krzywdy, a czasem i wrogości. W tym przypadku 

współdziałanie może zarówno zbliżyć małżonków jak i oddalić od siebie. 

Współdziałanie pozwala realizować cele małżeństwa, które stanowią podstawę 

wspólnego życia. Jednym z najistotniejszych celów człowieka, a w tym także małżonków jest 

zaspokojenie sensu życia. W tej dziedzinie współdziałanie stwarza możliwość 

podejmowania bardziej dojrzałych zadań i umacnia przyjaźń miedzy małżonkami 

(Obuchowski, 1972, s.243). 

Na pogłębianie więzi działaniowej mają wpływ wartości wyznawane przez 

małżonków. Dzięki nim żona i mąż realizują określoną wizję życia. W celu 

urzeczywistnienia wspólnych ideałów działania pogłębiają oni bliskość między sobą, co 

pomaga osiągnąć zadowolenie z siebie i współmałżonka. 

Istotną rolę w powodzeniu, satysfakcji i jakości związku małżeńskiego ma 

umiejętność współdziałania w  odpowiednim podziale ról między małżonkami. Im łatwiej 

potrafią się uzupełniać w pełnionych rolach, tym bardziej są zadowoleni z wykonywanych 

ról. Uczestnictwo w tych samych działaniach zbliża małżonków do siebie. Wzajemne 

pomaganie sobie w codziennych czynnościach domowych, robieniu zakupów, planowaniu 

zajęć czy wolnego czasu, wspólne wychowywanie  daję małżonkom poczucie wspólnoty, 

ułatwia realizowanie codziennych zadań i obowiązków.  

Współdziałanie małżonków jest istotne w rodzinie jak i poza nią. Działania 

podejmowane dla szerszej społeczności dla dobra innych ludzi, są tak samo ważne jak 
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współdziałanie w sprawach rodzinnych. Wspólna twórczość naukowa, artystyczna, w której 

małżonkowie sobie pomagają, staje się źródłem przeżyć prowadzących do wzrostu 

małżeńskiego związku (Tomkiewicz, Czosnka, 1997, s. 175). 

 

2. Jakość związku małżeńskiego 

 

Jakość związku małżeńskiego można traktować jako pewne kontinuum, w którym na 

jednym końcu znajdują się małżeństwa o dobrym przystosowaniu, wysokim poziomie 

szczęścia, integracji i zadowolenia, a więc małżeństwa charakteryzujące się wysoką jakością 

związku. Drugi koniec natomiast, stanowią pary charakteryzujące się poczuciem niskiej 

jakości małżeństwa, a więc takie, które nie odznaczają się cechami wysokiej jakości 

małżeńskiej, a wręcz przeciwnie mogą mieć poczucie beznadziejności ich związku i nie 

widzieć sensu dalszego trwania w nim (Rostowska, Żylińska, 2009, s. 121). 

Za kryterium jakości można uznać subiektywną ocenę zadowolenia ze związku 

dokonywana przez małżonków. Według I. Janickiej i L. Niebrzydowskiego (1994, s. 66) tylko 

wtedy można mówić o wysokiej jakości ze związku, lub ocenić małżeństwo jako udane, gdy 

istnieje u nich subiektywne poczucie szczęścia. Według tych autorów głównymi czynnikami 

wyznaczającymi poziom kontaktów w małżeństwie są: otwartość, empatia i satysfakcja 

seksualna. 

W wielu próbach definiowania jakości małżeńskiej brane są pod uwagę określone 

czynniki warunkujące wysoką jakość związku, które różnie są nazywane przez 

poszczególnych autorów. 

M. Ziemska (1975, s. 63) używa terminu powodzenie małżeństwa 

i za najbardziej odpowiedzialne czynniki podaje: 

1. Odpowiedni wybór małżonka; 

2. Prawidłową postawę wobec płci własnej i płci odmiennej; 

3. Dojrzałą miłość; 

4. Wzajemną akceptacje i zrozumienie małżonków; 

5. Spełnianie celów małżeństwa. 

Podobnie ujmuje M. Trawińska (1977, s.284), która podaje cztery aspekty, będące jej 

zdaniem odpowiedzialne za powodzenie małżeństwa: 

1. Miłość; 

2. Spoistość rodziny, czyli poczucie wspólnoty; 

3. Wzajemne zabezpieczenie obejmujące troskę o dobrobyt rodziny; 

4. Perspektywy rozwojowe, poczucie wolności. 

M. Braun – Gałkowska (2008, s.124) w swoich badaniach udowodniła, że małżeństwa 

są zawierane najczęściej między osobami do siebie podobnymi, ale stopień tego podo-

bieństwa nie ma znaczenia dla szczęścia małżeńskiego. Autorka jednak podkreśla, że o ile 

stopień podobieństwa cech osobowości nie ma znaczenia dla szczęścia małżeńskiego, o tyle 

ważne jest podobieństwo postaw małżonków, bowiem małżeństwa udane różnią się od 

nieudanych dojrzałością i aktywnością małżonków oraz ich przekonaniami. Dojrzałość  
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i aktywność są niezbędne do rozwoju osobowego i rozwoju małżeństwa. Natomiast  

z podobieństwem przekonań wiąże przede wszystkim religijność współmałżonków, która 

jest czynnikiem regulującym wiele ważnych tematów w małżeństwie, takich jak między 

innymi trwałość małżeństwa czy regulacja poczęć. Nie są to sprawy prywatne jednego ze 

współmałżonków, ale wspólne i brak zgody, co do nich musi rzutować na szczęście 

małżeńskie. Z religijnością łączy się też nastawienie na obdarzanie współmałżonka, a nie 

tylko poszukiwanie własnego zadowolenia (Braun–Gałkowska 2008, s. 125–126). 

M. Braun–Gałkowska (2003, s.15-16) wymienia następujące warunki warunki 

powodzenia małżeństwa: 

 Po pierwsze, umiejętność wyrażania uczuć, delikatności, czułości i pielęgnowania 

bliskości, w tym bliskości seksualnej; 

 Po drugie, umiejętność ustalania właściwych granic;  

 Po trzecie, umiejętność poprawnej komunikacji;  

 Po czwarte, umiejętności warunkujących powodzenie małżeństwa  należy się uczyć  

i je wciąż rozwijać; 

 Po piąte,  przestrzegać norm moralnych.  

J. Szczepański natomiast określając jakość związku małżeńskiego używa terminu sukces 

małżeński. Uważa, że sukces ten jest różnie postrzegany w różnych społeczeństwach i jest 

zależny od kręgu kulturowego i społecznego, w jakim związek małżeński funkcjonuje. Autor 

uważa, że za sukces małżeński można rozumieć: 

 zdobycie szczęścia osobistego, tzn. pełnego przystosowania małżonków, 

 zadowolenie seksualne, zharmonizowanie osobowości; równowaga emocjonalna i 

zadowolenie uczuciowe; 

 zadowolenie ze wspólnej realizacji celów i powodzenia w ich realizacji; 

 wypełnianie zadań małżeństwa tzn. posiadanie i wychowywanie dziecina 

pełnowartościowych obywateli, osiągnięcie sukcesu ekonomicznego, tzn. 

nagromadzenie majątku, spełnienie oczekiwań instytucji religijnych, pełne 

uczestnictwo małżonków w życiu społecznym, aktywność społeczna i kulturalna w 

środowisku lokalnym i osiągnięcie sukcesów w tej działalności (za: Jankowiak 2007, 

s. 4-5). 

Termin dobranego związku małżeńskiego wprowadził J. Rostowski (1987, s. 28-29). Autor 

uważa, że termin ten jest najbardziej odpowiedni do jakościowej oceny naturalnie opartej na 

przyjętych kryteriach a także bardziej podkreśla aspekt funkcjonalny pary małżeńskiej 

rozpatrywanej jako specjalna forma związku interpersonalnego. Zakłada on, że istnieje 

pewne kontinuum, na którym można rozmieścić poszczególne pary małżeńskie od 

najbardziej dobranych po najmniej dobrane związki. Sam dobrany związek jest stanem 

złożonym z kilku wymiarów i jest procesem trwającym przez cały czas trwania związku, co 

pozwala na ocenę związku z perspektywy czasu, ale także przez określone czynniki, których 

stopień pozwala umieścić daną parę małżeńską na owym kontinuum. Do czynników tych 

zaliczył: miłość, więź interpersonalną, intymność, podobieństwo, pożycie seksualne, 
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stosunek do dzieci, typ motywu wyboru partnera do małżeństwa. Jednak kluczową rolę 

według autora odgrywa miłość i podobieństwo między partnerami do przeżywania jej 

(Rostowski, 1987, s. 30) . 

Interesujące podejście w problematyce jakości związku małżeńskiego prezentuje  

J.M. Gottman (2006, s. 43–237), który  proponuje siedem następujących zasad 

gwarantujących szczęście w małżeństwie: 

1. Aktualizacja mapy świata partnera – pamięć o wszystkich ważnych datach partnera i 

aktualizowanie ich o nowe; 

2. Pielęgnacja uczucia sympatii i podziwu dla partnera – dwa najistotniejsze elementy 

satysfakcjonującego i trwałego związku; 

3. Zwracanie się ku sobie, a nie odwracanie się od siebie – pozwala to na gromadzenie 

dobrych uczuć względem partnera i w razie chwil trudnych jest o wiele łatwiej 

wybaczyć i łatwiej ciepło myśleć o partnerze; 

4. Uleganie wpływom partnera; 

5. Rozwiązywanie konfliktów, które są do rozwiązania; 

6. Pokonanie paraliżującego konfliktu – znalezienie logicznego kompromisu z sytuacji 

nieporozumienia dzielącego małżonków; 

7. Odnalezienie poczucia wspólnoty – szczerość i szacunek wobec partnera. 

M. Plopa (2006, s. 67) uważa, że jakość związku małżeńskiego jest uzależniona od 

tego, jak definiowane są małżeńskie role oraz jakie strategie będą ustalane, aby skutecznie 

realizować liczne zadania, jakie stawia przed współmałżonkami ich małżeństwo. Autor 

wyróżnia kilka podstawowych wymiarów, które opisują, od czego zależy harmonijny 

rozwój związku i w konsekwencji wysoka jakość małżeństwa. Są to: 

1. Intymność, czyli poziom satysfakcji z bycia w bliskiej relacji z drugą osobą; 

2. Samorealizacja w małżeństwie; 

3. Poziom podobieństwa w przyjmowaniu różnych strategii zarządzania systemem 

rodzinnym; 

4. Poziom odczuwanego rozczarowania ze związku. 

M. Plopa podkreśla, że bardzo ważne dla jakości małżeństwa jest trwanie związku w 

ciągłym rozwoju dzięki odpowiednim sposobom zarządzania emocjonalnym klimatem 

małżeństwa. Związane to jest z równoważeniem przez współmałżonków własnych potrzeb 

z potrzebami partnera. M. Plopa (tamże, s. 63) wskazuje tu potrzebę posiadania kogoś, kto 

może wysłuchać problemów, udzielić wsparcia, dzielić problemy, wyrażać ciepło i uczucie. 

Do takich potrzeb autor zaliczył także potrzebę relacji seksualnych. Więź seksualna i 

wzajemne zaspokajanie potrzeb seksualnych jest jednym z ważniejszych wymiarów jakości 

w małżeństwie. Daje partnerom poczucie zażyłości, wsparcia, bliskości czy wartości i 

ważności dla siebie (tamże, s.64). Istotne zatem jest dla jakości związku małżeńskiego to jak 

kierują swoja płodnością i jakie metody regulacji poczęć stosują w ich intymnych związkach. 
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3. Metody regulacji poczęć 

 

Jedną z odpowiedzialności, jaką na siebie bierze małżeństwo, jest możliwość 

przekazywania życia swojemu potomstwu. Zawierając związek małżeński kobieta i męż-

czyzna jako małżonkowie stają wobec zagadnień prokreacji i własnej płciowości. Ich miłość  

i płodność stanowi szczególną więź miedzy nimi, jest częścią ich intymnego daru z siebie, 

który sobie nawzajem składają. Małżonkowie podejmując współżycie seksualne, które  jest 

wyrazem ich miłości, tym samym uczestniczą w możliwości przekazania nowego życia. Jeśli 

małżonkowie nie planują poczęcia dziecka stosują różne metody zapobiegające jego 

poczęcie. Wyróżnia się tu metody naturalne, które uwzględniają cykl płodny kobiety  

i w czasie tzw. dni płodnych małżonkowie wstrzymują się od współżycia oraz sztuczne 

metody, w których stosowane są różne środki antykoncepcyjne. 

Do metod naturalnego planowania rodziny należą metody jednoobjawowe, a wśród 

nich najbardziej znana jest metoda owulacji Billingsa oraz metoda termiczna Doringa oraz 

metody wieloobjawowe, do których należy metoda objawowo- termiczna. 

Metoda Billingsa  polega na obserwacji śluzu z szyjki macicy, który towarzyszy 

dojrzewaniu dominującego pęcherzyka jajnikowego i wyprzedza wystąpienie jajeczkowania. 

Obserwacja przez kobietę śluzu, jego obecności lub braku, jego gęstości, konsystencji są 

zapisywane przez nią na karcie obserwacji. Wskaźnik zawodności w tej metodzie 

owulacyjnej, jest zależny od błędów metody i wynosi 0,5 do 2,9 (Billings, Westmore, 1986,  

s. 33-37). 

Metoda termiczna Doeringa opiera się na obserwacji jednego objawu, czyli 

podstawowej temperatury ciała (PTC). Istnieją określone warunki pomiaru PTC, które 

należy przestrzegać. Temperaturę kobieta powinna mierzyć tuż po przebudzeniu się, po 

kilkugodzinnym śnie (co najmniej 3 godziny), najlepiej codziennie o tej samej porze, w tym 

samym miejscu (w odbytnicy, pochwie lub w jamie ustnej – pod językiem), tak żeby ze 

wszystkich stron zbiornik rtęci był otoczony błoną śluzową. Czas mierzenia temperatury 

powinien trwać co najmniej 5 minut w pochwie i odbytnicy, a pod językiem przynajmniej 8 

minut. Wskazane jest stosowanie specjalnego termometru owulacyjnego. Wynik pomiaru 

PTC powinien być od razu zapisany na karcie obserwacji cyklu. Na karcie obserwacji cyklu 

należy zapisywać wydarzenia mogące zmienić PTC, takie jak np. zmiana termometru, 

zmiana godziny pomiaru temperatury, objawy choroby infekcyjnej (kaszel, katar, ból gardła 

itp.), stosowane leki, stres. Metoda ta pozwala na rozpoznanie okresu niepłodności 

poowulacyjnej niezależnie od długości cyklu. Faza poowulacyjnej niepłodności rozpoczyna 

się czwartego dnia wyższej temperatury (PTC) tzn. podwyższonej, co najmniej o 0,2 C przez 

cztery kolejne dni w porównaniu z dniami poprzedzającymi. Okres niepłodności trwa do 

następnej miesiączki. Wskaźnik zawodności metody termicznej wynosi 0,8 do 1,2 (Kippley, 

2002, s. 96-97). 
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W zakresie metod objawowo-termicznych wyróżnia się metodę J. Rötzera, który  

w swoich badaniach postawił tezę, że da się połączyć znane już zmiany temperatury ciała  

w przebiegu cyklu miesięcznego z występowaniem różnego rodzaju śluzu, tzw. śluzu 

szyjkowego i na tej podstawie z bardzo dużą dokładnością określać dni płodne i niepłodne 

w cyklu. Według metody J. Rötzera okres niepłodności poowulacyjnej rozpoczyna się 

trzeciego dnia fazy podwyższonej temperatury, liczonej po dniu szczytu objawu śluzu, przy 

czym trzecia jej wartość powinna być, co najmniej o 0,2 °C wyższa od najwyższej 

podstawowej temperatury ciała podczas sześciu dni poprzedzających (Rötzer, 1994, s. 53-55)  

Sztuczne metody regulacji poczęć można podzielić na: metody mechaniczne, 

chemiczne, hormonalne i chirurgiczne. 

Metody mechaniczne polegają na mechanicznym blokowaniu, przy pomocy izolujących 

błon gumowych, możliwości wniknięcia spermy do macicy i uniemożliwienia tym samym 

zapłodnienia. Do tych metod zalicza się: kapturek dopochwowy i prezerwatywę (Lew-

Starowicz, Długołęcka, 2006, s. 168). 

Metody chemiczne polegają na stosowaniu preparatów, które mają na celu 

„unieszkodliwić” plemniki, blokując ich możliwość ruchu. Środki te stosuje się przed 

podjęciem współżycia seksualnego w okresie 10 do 15 minut  aplikując je do pochwy 

bezpośrednio w postaci globulek. Pod wpływem ciepła globulka zamienia się w pianę, która 

stanowi mechaniczną i chemiczną barierę dla plemników (tamże, s. 171). 

Metody hormonalne, czyli tabletki hormonalne, polegają na blokowaniu owulacji oraz 

zmianie konsystencji śluzu szyjki macicy w taki sposób, aby nie przepuszczał on plemników. 

W praktyce wykorzystuje się preparaty jednoskładnikowe lub dwuskładnikowe. Preparaty 

jednoskładnikowe zawierają niskie dawki jednego hormonu – syntetycznego odpowiednika 

progesteronu (gestagenu). Polegają głównie na zmienianiu właściwości śluzu w szyjce 

macicy i utrudnianiu wnikania plemników do dróg rodnych kobiety. Hormony te hamują 

również owulację, jednak tylko u 70% kobiet (Katolo, 2001, s. 33). Preparaty dwuskładni-

kowe zawierające estragenowo-gestagenowych etynyloestradiol hamują wydzielanie FSH 

uniemożliwiając dojrzewanie pęcherzyków Graffa i jednocześnie komórek jajowych. 

Natomiast gestageny hamują owulację, czyli uwolnienie komórki jajowej, a także  zmieniają 

śluz szyjki macicy, utrudniając tym samym wnikanie plemników do dróg rodnych kobiety. 

W efekcie hormonalne środki antykoncepcyjne uniemożliwiają zapłodnienie, a w przypadku 

dojścia do zapłodnienia zagnieżdżenie się  i zapłodnionej komórki jajowej w błonie śluzowej 

macicy (Guillebaud, 2005, s. 312-314). 

Dwuskładnikowe tabletki antykoncepcyjne przyjmuje się zazwyczaj codziennie, 

przez 21 dni, rozpoczynając od pierwszego dnia cyklu menstruacyjnego. Później należy 

zrobić siedmiodniową przerwę, w trakcie której powinno wystąpić krwawienie. Następną 

serię tabletek zażywa się ósmego dnia, od momentu wzięcia ostatniej tabletki z poprzedniej 

serii. Ta metoda jest jedną z najczęściej stosowanych metod antykoncepcyjnych mających 

wiele ubocznych skutków dla kobiety. Zwiększa ryzyko powstania zakrzepów krwi, 

mogących prowadzić do uszkodzenia mózgu, ataków i zawału serca albo zatoru płucnego,  

a nawet może być przyczyną śmierci. Ponadto zwiększa się ryzyko pojawienia wad 
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wrodzonych u dzieci poczętych w okresie, kiedy organizm matki pozostawał jeszcze pod 

wpływem pigułki. Nawet jeśli kobieta, która zażywa antykoncepcyjne pigułki, nie odczuwa 

aktualnie negatywnych ich konsekwencji zdaniem wielu lekarzy jest to możliwe, iż  

w przyszłości odczuje jej dziecko (Kippley, 2002, s. 34-35). 

Metody chirurgiczne polegają na podwiązaniu lub przecięciu jajowodów u kobiet,  

a nasieniowodów u mężczyzn. Sterylizacja kobiety polega na wypełnieniu jamy brzusznej 

gazem podtlenku azotu, wprowadzeniu do środka laparoskopu i przecięciu jajowodów 

diatermią. Mogą pojawić się skutki uboczne takiego zabiegu, do których należą uszkodzenie 

jelit i pęcherza oraz powiększenie naczyń krwionośnych. Zabieg ten też nie daje całkowitej 

gwarancji, że do zapłodnienia nie dojdzie, a jeśli tak się stanie, to wzrasta ryzyko 

usytuowania się zarodka, czyli dziecka  w podwiązanym jajowodzie. Wazotomia podobnie 

jak sterylizacja u kobiet ma na celu pozbawić płodności u mężczyzn. Zabieg ten polega na 

przecięciu nasieniowodów, przez które przepływa nasienie z jąder, a następnie przecięte 

końcówki nasieniowodów zostają podwiązane. W konsekwencji tego zabiegu nadmiar 

wyprodukowanych plemników musi z powrotem zostać wchłonięty przez tkanki. Z tego 

powodu niektórzy mężczyźni mogą odczuwać ból jąder lub stany podgorączkowe. 

Wchłanianie plemników, które stają się obcą substancją białkową dla organizmu, powoduje 

wytworzenie się przeciwciał (Katolo, 2001, s. 52-53). 

Stosowanie naturalnych metod planowania rodziny przyczynia się do pogłębiania 

miłości małżonków, dojrzałości psychicznej, wzmacnia wolę i rozwija odpowiedzialność 

(Wosicki, 2006, s. 20). metody naturalne uwzględniają rytm płodny kobiety i nie wpływającą 

negatywnie na jej organizm, ani na płodność. Natomiast liczne badania przeprowadzone 

wśród kobiet stosujących antykoncepcję wykazały, iż doświadczają obaw przed zanikiem 

ważnych cech osobowości, dochodzące nawet do stanów psychotycznych, poczucie 

zubożenia doznań seksualnych, oziębłość, neurotyczne poczucie winy, jak również lęk przed 

odpowiedzialnością, kastracją, zupełnym wyłączeniem płodności i chorobą nowotworową 

(Kornas-Biela, 2004, s. 6). Ponadto u kobiet stosujących antykoncepcję obniżony poziom 

estrogenów w organizmie może powodować depresję (Jarosiewicz, 2000, s.19). Dane 

kliniczne wskazują, że kobiety i mężczyźni nie ograniczając w żaden sposób współżycia 

seksualnego, nie osiągają szczęścia i mogą u nich wystąpić nerwice lub ich objawy (Fromm 

2003, s. 94). Lekarze i psycholodzy są zdania, że psychiczne oraz cielesne dolegliwości 

będące skutkiem korzystania z pigułki antykoncepcyjnej, mogą być także wynikiem 

nieświadomego „protestu” organizmu i psychiki przed jej stosowaniem (Ryś, 1999, s. 82). 

Ponadto stosowanie antykoncepcji otwiera konflikt wobec wartości życia ludzkiego, miłości 

małżeńskiej i osobowości małżonków (Wójcik, 2006,  s.140). 
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4. Badania własne  

 

Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie czy istnieje różnica w ocenie 

jakości związku małżeńskiego i bliskości emocjonalnej, intelektualnej i działaniowej  

w zależności od stosowanej metody regulacji poczęć.  

Sformułowano następujące pytania badawcze: 

Hipoteza 1. Istnieje różnica w bliskości emocjonalnej, intelektualnej i działaniowej 

między małżonkami stosującymi naturalne metody regulacji poczęć (NPR) a małżonkami 

stosującymi antykoncepcję.  

Hipoteza 2. Istnieje różnica w ocenie jakości związku małżeńskiego między 

małżonkami stosującymi naturalne metody regulacji poczęć (NPR) a małżonkami 

stosującymi antykoncepcję. 

Ponadto postawiono dwa pytania badawcze: 

Pytanie 1. Czy i jaki jest związek między wiekiem małżonków, długością stażu 

małżeńskim i liczbą posiadanych dzieci a bliskością emocjonalną, intelektualną, działaniową 

małżonków stosujących antykoncepcję i naturalne metody regulacji poczęć? 

Pytanie 2. Czy i jaki jest związek między wiekiem małżonków, długością stażu 

małżeńskiego i liczbą posiadanych dzieci a intymnością,, podobieństwem, samorealizacją 

rozczarowaniem oraz ogólną oceną jakości związku małżeńskiego małżonków stosujących 

antykoncepcję i naturalne metody regulacji poczęć? 

W celu weryfikacji hipotez i pytań badawczych zostały zastosowane dwie metody 

badawcze: Skala Bliskości Małżonków M. Ryś oraz Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa 

M. Plopy i J. Rostowskiego.  

W przeprowadzonych badaniach zmienną niezależną stanowił rodzaj stosowanych 

przez małżonków metod regulacji poczęć: naturalne metody (NPR) lub antykoncepcja. 

Zmienną zależną natomiast była więź małżonków i ocena ich jakości związku małżeńskiego. 

Więź małżonków zbadano na podstawie Skali Bliskości Małżonków obejmujących: Bliskość 

emocjonalną; Bliskość intelektualną, która uwzględnia następujące czynniki: 

intelektualne porozumienie, zbieżność poglądów, bliskość wartości i oczekiwań; 

Bliskość działaniową (Ryś, 1998).  

Jakość związku małżeńskiego zbadano na podstawie Kwestionariusza Dobranego 

Małżeństwa KDM-2) M. Plopy i J. Rostowskiego, który zawiera cztery wymiary: Intymność, 

Podobieństwo, Samorealizację i Rozczarowanie (Plopa2006, s. 51-106). 

W badaniach wzięło udział 92 osoby pozostające w związku małżeńskim, w wieku 

między 23 a 46 lat, spośród których 47, czyli 48,91% badanych to osoby stosujące 

antykoncepcję, a 55, czyli 51,09% to osoby stosujące NPR. Małżeństwa miały różny staż 

małżeński i wszystkie posiadały dzieci. 

W celu weryfikacji hipotezy 1 zakładającej, iż występuje różnica w bliskości 

emocjonalnej, intelektualnej i działaniowej między małżonkami stosującymi naturalne 

metody regulacji poczęć (NPR) a małżonkami stosującymi antykoncepcję przeprowadzono 

analizy statystyczne, które wykazały następujące różnice:  
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Wyniki Skali Bliskości emocjonalnej (p = 0,0007) u małżonków stosujących NPR były 

istotnie wyższe (p < 0,01) niż w grupie małżonków stosujących antykoncepcję. 

Wyniki Skali Intelektualnego porozumienia (p = 0,0018) u małżonków stosujących 

NPR były istotnie wyższe (p < 0,01) niż w grupie małżonków stosujących antykoncepcję. 

Wyniki Skali Zbieżności poglądów (p = 0,0016) u małżonków stosujących NPR były 

wysoce istotnie wyższe (p < 0,01)  niż w grupie małżonków stosujących antykoncepcję. 

Wyniki Skali Bliskości wartości i oczekiwań (p = 0,0002) u małżonków stosujących 

NPR były istotnie wyższe (p < 0,01) niż w grupie małżonków stosujących antykoncepcję. 

Wyniki Skali Bliskości działaniowej (p = 0,0025) u małżonków stosujących NPR były 

istotnie wyższe (p < 0,01) niż w grupie małżonków stosujących antykoncepcję. 

Ilustrację wyników badań przedstawiających różnice w bliskości emocjonalnej, 

intelektualnej i działaniowej w obu grupach małżonków przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Różnice w bliskości małżonków stosujących antykoncepcję i NPR 

 

Zmienna 

 

Rodzaj regulacji 

poczęć 

 

N 

 

 

Średnia 

 

Odchylenie 

standardowe 

 

Istotność 

 

Bliskość 

emocjonalna 

 

Antykoncepcja 

 

47 98.1 14,7  

0,0007 

 p < 0,01 NPR 55 105,4 19,6 

 

Intelektualne 

porozumienie 

 

 

Antykoncepcja 
47 20,5 4,1 

0,0018 

p < 0,01  

NPR 55 23,0 4,5 

 

Zbieżność 

poglądów 

Antykoncepcja 
47 71,3 13,1 

0,0016 

p < 0,01  

NPR 
55 77,9 14,3 

 

Bliskość 

wartości i 

oczekiwań 

Antykoncepcja 
47 38,2 6,0 

0,0002 

p < 0,01 NPR 
55 42,1 8,4 

 

Bliskość 

działaniowa 

 

Antykoncepcja 
47 22,3 3,6 

0,0025 

p < 0,01 NPR 
55 24,1 4,9 

 

Wyniki badań potwierdziły hipotezę 1, że istnieje różnica w bliskości emocjonalnej, 

intelektualnej i działaniowej między małżonkami stosującymi naturalne metody regulacji 

poczęć (NPR) a małżonkami stosującymi antykoncepcję. 
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W celu weryfikacji hipotezy 2 zakładającej, iż występuje różnica w ocenie jakości 

związku małżeńskiego między małżonkami stosującymi naturalne metody regulacji poczęć 

(NPR) a małżonkami stosującymi antykoncepcję przeprowadzono analizy statystyczne, które 

wykazały  różnice, które zobrazowano w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Różnice w ocenie jakości związku małżeńskiego u małżonków stosujących 

antykoncepcję i NPR 

Zmienna 

 

Rodzaj regulacji 

poczęć 

 

N 

 

 

Średnia 

 

Odchylenie 

standardowe 

 

Istotność 

Intymność Antykoncepcja 
47 30.8 4,9 0,0537 

 n. i NPR 55 32,8 5,4 

Samorealizacja Antykoncepcja 47 28,4 3,2 0,2367 

n. i NPR 55 29,3 3,7 

Podobieństwo Antykoncepcja 
47 28,2 3,9 

0,1948 

n. i NPR 
55 29,1 4,4 

 

Rozczarowanie 

Antykoncepcja 
47 23,7 6,6 

0,0003 

i NPR 55 18,5 7,6 

Wynik ogólny  

jakości związku 

małżeńskiego 

Antykoncepcja 
47 123,8 16,4 

0,0161 

i NPR 55 131,4 18,9 

 

W ocenie ogólnej Jakości związku małżeńskiego wyniki badań (p = 0,01661) były istotnie 

wyższe (p < 0,01) u małżonków stosujących NPR niż w grupie małżonków stosujących 

antykoncepcję, tzn., że małżonkowie stosujący antykoncepcję istotnie niżej oceniają jakość 

swojego związku niż małżonkowie stosujące naturalne metody regulacji poczęć. 

W wymiarze jakości związku małżeńskiego Rozczarowanie wyniki badań (p = 0,0003) 

były istotnie niższe (p < 0,01) u małżonków stosujących NPR niż w grupie małżonków 

stosujących antykoncepcję, tzn., że małżonkowie stosujący antykoncepcję są istotnie bardziej 

„rozczarowani” związkiem małżeńskim niż małżonkowie stosujące naturalne metody 

regulacji poczęć. 

W wymiarze jakości związku małżeńskiego Intymność wyniki badań nie wykazały 

różnicy (p= 0,0537) pomiędzy małżonkami stosującymi antykoncepcję lub NPR. 

W wymiarze jakości związku małżeńskiego Samorealizacja wyniki badań nie 

wykazały różnicy (p = 0,2367) pomiędzy małżonkami stosującymi antykoncepcję lub NPR. 
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W wymiarze jakości związku małżeńskiego Podobieństwo wyniki badań nie wykazały 

różnicy (p = 0,1948) pomiędzy małżonkami stosującymi antykoncepcję lub NPR. 

Należy zwrócić uwagę, że pomimo, iż nie uzyskano istotnych statystycznie różnic 

między małżonkami stosującymi antykoncepcję i NPR w ocenach Intymności, Podobieństwa, 

Samorealizacji, to jednak średnie wyniki tych wymiarów jakości związku małżeńskiego są 

wyższe u małżonków stosujących naturalne metody regulacji poczęć 

Zatem hipoteza 2 zakładająca, iż występuje różnica w ocenie jakości związku 

małżeńskiego między małżonkami stosującymi naturalne metody regulacji poczęć (NPR)  

a małżonkami stosującymi antykoncepcję została zweryfikowana częściowo w wymiarze 

ogólnej oceny Jakości związku małżeńskiego i Rozczarowania, a nie została zweryfikowana w 

wymiarze jakości związku małżeńskiego Intymność, Samorealizacja i Podobieństwo. 

W przeprowadzonych badaniach postanowiono sprawdzić, czy zmienna wieku, 

stażu małżeńskiego powyżej i poniżej 5 lat oraz liczbą posiadanych przez małżonków dzieci 

koreluje z bliskością emocjonalną, intelektualną i działaniową w obu grupach badawczych, 

tzn. małżonków stosujących sztuczne metody regulacji poczęć i naturalne. Sformułowano 

pytanie badawcze nr 1. Czy i jaki jest związek między wiekiem małżonków, długością stażu 

małżeńskim i liczbą posiadanych dzieci a bliskością emocjonalną, intelektualną, działaniową 

małżonków stosujących antykoncepcję i naturalne metody regulacji poczęć? Wyniki badań 

wykazały jedną bardzo istotną zależność, iż wiek małżonków wpływa istotnie statystycznie 

na wyższy poziom Bliskości działaniowej w grupie małżonków stosujących antykoncepcję, w 

pozostałych zmiennych nie uzyskano istotnych zależności. Dokładne wyniki badań korelacji 

między rodzajem więzi małżonków a ich wiekiem, stażem małżeńskim, liczba posiadanych 

dzieci oraz stosowaną metodą regulacji poczęć przedstawiono w tabeli 3. 

 

Tabela 3. Korelacje pomiędzy bliskością małżonków, a ich wiekiem, stażem małżeńskim, 

liczbą posiadanych dzieci oraz stosowaną metodą regulacji poczęć 

ZMIENNA NPR ANTYKONCEPCJA 

TYP BLISKOŚCI 

MAŁŻONKÓW WIEK STAŻ 

LICZBA 

DZIECI WIEK STAŻ 

LICZBA 

DZIECI 

BLISKOŚĆ 

EMOCJONALNA -0,0867 -0,0756 0,072 0,1797 0.0978 0,0459 

INTELEKTUALNE 

POROZUMIENIE -0,1223 -0,0,705 -0,0380 0,0796 -0,0352 -0,1322 

ZBIEŻNOŚĆ 

POGLĄDÓW -0,0241 0,0249 0,2047 0,1336 0,0661 0,0428 

BLISKOŚĆ WARTOŚCI I 

OCZEKIWAŃ -0,0197 0,0258 0,0966 0,2652 0,1752 0,1547 

BLISKOŚĆ 

DZIAŁANIOWA -0,0104 0,0028 0,1416 
0,3931 

** 
0,2774 0,2468 

*Korelacja jest istotna na poziomie p<0.05 

**Korelacja jest istotna na poziomie p<0.01 
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W przeprowadzonych badaniach postanowiono sprawdzić, czy zmienna wieku, 

stażu małżeńskiego powyżej i poniżej 5 lat oraz liczbą posiadanych przez małżonków dzieci 

koreluje z ogólną oceną Jakości związku małżeńskiego oraz z wymiarami jakości związku 

małżeńskiego Intymnością, Samorealizacją, Podobieństwem i Rozczarowaniem w obu grupach 

badawczych, tzn. małżonków stosujących sztuczne metody regulacji poczęć i naturalne.  

Sformułowano pytanie badawcze nr 2 Czy i jaki jest związek między wiekiem 

małżonków, długością stażu małżeńskiego i liczbą posiadanych dzieci a intymnością,, 

podobieństwem, samorealizacją rozczarowaniem oraz ogólną oceną jakości związku 

małżeńskiego małżonków stosujących antykoncepcję i naturalne metody regulacji poczęć? 

Wyniki badań wykazały istotne korelacje w przypadku małżeństw stosujących 

antykoncepcję, gdzie otrzymano bardzo istotne korelacje pomiędzy zmienną Intymność  

a stażem małżeńskim powyżej 5 lat oraz istotne zależności pomiędzy zmienna Intymność  

a wiekiem małżonków a także pomiędzy wynikiem ogólnym Jakości związku małżeńskiego  

a wiekiem i stażem małżeńskim oraz pomiędzy Podobieństwem a liczbą posiadanych dzieci  

w grupie małżeństw stosujących antykoncepcję. Nie otrzymano żadnych istotnych korelacji 

a grupie małżeństw stosujących NPR. Dokładne dane zawarto w tabeli 4. 

 

Tabela 4. Korelacje pomiędzy wymiarem jakości związku małżeńskiego, a wiekiem, stażem 

małżeńskim, liczbą posiadanych dzieci oraz stosowaną metodą regulacji poczęć 

ZMIENNA NPR ANTYKONCEPCJA 

WYMIAR JAKOŚCI WIEK STAŻ 

LICZBA 

DZIECI WIEK STAŻ 

LICZBA 

DZIECI 

INTYMNOŚĆ 
0,0089 0,0626 0,0802 

0,3488 

* 

0,3860 

** 
0,2307 

SAMOREALIZACJA 
-0,0379 0,0067 -0,0101 0,1748 0,1260 -0,0231 

PODOBIEŃSTWO 
-0,0615 -0,0408 -0,0745 0,2145 0,2770 

0,3702 

* 

ROZCZAROWANIE 
-017,38 -0,1857 -0,1459 -,01776 -0.2187 -0,1454 

WYNIK OGÓLNY 
-0,0068 0,0168 0,0278 

0,3233 

* 

0,3777 

* 
0,2152 

*Korelacja jest istotna na poziomie p<0.05 

**Korelacja jest istotna na poziomie p<0.01 

 

Przeprowadzone badania wykazały, iż więzi między małżonkami i ich jakość 

związku małżeńskiego różnicuje małżonków stosujących naturalne metody regulacji poczęć 

(NPR) od małżonków stosujących antykoncepcję. Małżonkowie stosujący naturalne metody 

mają istotnie wyższy poziom bliskości emocjonalnej, intelektualnej, działaniowej oraz wyżej 

oceniają jakość swojego związku małżeńskiego oraz mają istotnie niższy poziom 
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rozczarowania związkiem małżeńskim niż małżonkowie stosujący antykoncepcję jako 

metody regulacji poczęć. 
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Satysfakcja seksualna małżonków  

a jakość ich relacji w innych sferach funkcjonowania związku  

 

 

Wprowadzenie 

 

Relacje między małżonkami to suma interakcji zachodzących między nimi (zob. 

Harwas-Napierała, 2006, s. 221), to ich wzajemny stosunek do siebie (Okoń, 1987, s. 258). 

Jakość związku wiąże się z poczuciem zadowolenia małżonków, określaniem związku jako 

udany, dobrany, szczęśliwy (Janicka, Niebrzydowski, 1994, s. 27-31). Wśród elementów 

składających się na jakość życia w związku, wskazywanych przez różnych autorów, można 

wymienić m.in. takie właściwości indywidualne, jak: zaspokojenie potrzeb indywidualnych, 

zadowolenie uczuciowe, poczucie wolności, rozwój osobisty, aktywność własna, relacje  

z innymi, uzyskiwanie wsparcia oraz zadowolenie seksualne. Właściwości dotyczące 

funkcjonowania w diadzie małżeńskiej warunkujące jej jakość to między innymi: wspólne 

cele i powodzenie w ich realizacji, przystosowanie małżeńskie, zharmonizowanie 

osobowości, integracja, harmonijne współżycie, wzajemne zaangażowanie, podobieństwo, 

intymność, miłość, uczuciowość, wsparcie, więź, szacunek, zrozumienie, otwartość, empatia, 

komunikacja i satysfakcjonujące relacje seksualne (Szopiński, 1980; Braun-Gałkowska, 1992; 

Rostowski, 1987; Ryś, 1999; Janicka, Niebrzydowski, 1994; Plopa, 2006; Rostowska 2008). 

Pożycie seksualne stanowi według Jana Rostowskiego (1987, s. 31) jeden z podsta-

wowych elementów dobranego związku małżeńskiego (m.in. obok miłości, więzi, 

podobieństwa, intymności). Twierdzi on, że „w odniesieniu do związku małżeńskiego 

obustronnie doświadczana przyjemność jest wprost fundamentalnym warunkiem  jego 

powodzenia (Rostowski, 1987, s. 272). „Seksualność ludzka może być znakomitym środkiem 

przekazywania sobie nawzajem (…) miłości, zainteresowania, troskliwości i czułości, 

zaufania, obopólnej akceptacji, a także zapewnieniem o wierności, wyłącznej przynależności, 

itp. (…) Seksualność ludzka jest jakby wkomponowana w całokształt osobowości jednostki  

i poniekąd podlega jej wielorakim wpływom, a zarazem jest jej wcale niebagatelnym 

przejawem. (…) nie można seksualności oddzielać od innych aspektów życia małżeńskiego, 

a więc emocjonalnego, intelektualnego i kulturalnego, a przede wszystkim szeroko 

rozumianej osobowości” (Rostowski, 1987, s. 274-275). „Realizacja własnej seksualności” jest 

jednym z celów życia w małżeństwie (Grabowska, 2014, s. 168). 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie związku, jaki występuje pomiędzy jakością 

odczuwanej satysfakcji seksualnej przez małżonków znajdujących się w okresie wczesnej 

dorosłości a jakością ich związku mierzonego relacjami pozaseksualnymi w obszarze 
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psychospołecznym. W dostępnej literaturze można spotkać stwierdzenia autorów o wyso-

kim związku powyższych zmiennych, jednakże niewiele jest badań aktualnych 

podejmujących szczegółowe analizy tego typu. Opisany zostanie związek satysfakcji 

seksualnej małżonków z uwzględnieniem ich szczegółowych elementów (satysfakcja 

fizyczna, emocjonalna i poczucie kontroli) z subiektywnym poczuciem przygotowania do 

małżeństwa, wyboru współmałżonka i zadowolenia z tworzonego z nim związku oraz z ich 

funkcjonowaniem w obszarze takich relacji, jak więź małżeńska (współodczuwanie, 

współrozumienie i współdziałanie), miłość (namiętność, intymność, zaangażowanie), 

komunikacja małżeńska (wsparcie, zaangażowanie, deprecjacja) oraz dobór małżeński 

(intymność, podobieństwo, samorealizacja i rozczarowanie). 

 

1. Związek satysfakcji seksualnej małżonków z ich funkcjonowaniem w sferach 

pozaseksualnych we wzajemnych relacjach. Przegląd dotychczasowych badań 

 

Wielu autorów zwraca uwagę, że udane relacje małżeńskie ściśle wiążą się z satys-

fakcjonującym oboje małżonków życiem seksualnym, podnoszącym poziom ich 

zadowolenia i oddziałującym na zasadzie sprzężenia zwrotnego na podtrzymywanie 

wysokiej jakości związku (Janicka, Niebrzydowski, 1994, s. 181; Nęcki, 1996, s. 158; Scott, 

Sprecher, 2000, s. 1005). 

Cel aktywności seksualnej tkwi w zaspakajaniu potrzeby seksualnej oraz w doświad-

czaniu takich przeżyć psychicznych małżonków, jak bliskość, przynależność i zależność 

(Janicka, 2006, s. 76).   

Współżycie seksualne jest ważnym zadaniem małżeństwa. Nierealizowanie go  

w stopniu satysfakcjonującym oboje małżonków może prowadzić do osłabienia relacji,  

a z czasem nawet do ich rozpadu (por. Janicka, Niebrzydowski, 1994, s. 19). Zaspokojenie 

potrzeb seksualnych Helena Sęk (za: Janicka, Niebrzydowski, 1994, s. 19-20; por. Ryś, 1999,  

s. 20) zalicza do najważniejszych funkcji małżeństwa. Obok funkcji emocjonalnych  

i gospodarczych są one szczególnie ważne dla utrzymania więzi małżeńskiej. Alicja 

Kuczyńska umieściła zachowania seksualne wśród najważniejszych zachowań wiążących 

partnerów ze sobą, które w znacznym stopniu zwiększają satysfakcję ze związku 

(Kuczyńska, 1998, s. 89-90). Antonina Ostrowska (Izdebski, Ostrowska, 2004, s. 132) 

wskazuje, że znaczenie seksu dla człowieka należy rozciągnąć nie tylko na sferę jednostkową 

lub małżeńską. Stwierdza ona, że jest on „istotnym elementem jakości życia. (…) Udane 

życie seksualne i związek z partnerem zdają się kompensować niedostatki innych dziedzin 

życia”. Życie seksualne może być zarówno przyczyną, jak i skutkiem harmonijnego 

współżycia (Pospiszyl, 1990, s. 3). 

„Jeśli pożycie seksualne jest dla obu stron  satysfakcjonujące, to wtedy rozwijają się 

między partnerami silne więzy emocjonalne. Te pozytywne emocje podlegają generalizacji, a 

więc oddziałują na dziedziny nieseksualne, wspierając i potęgując jakość tych wszystkich 

działań, które rozgrywają się między partnerami” (Levassort, za: Rostowski, 1987, s. 290-
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291). Henderson-King i Veroff (za: Scott, Sprecher, 2000, s. 1005) stwierdzili, że dobre 

samopoczucie małżonków i uczucia seksualne są wzajemne i że oba kierunki przyczynowe 

działają w jednym czasie. Niesatysfakcjonujący związek wiąże się z niskim poziomem 

zadowolenia z życia seksualnego, a satysfakcjonujące życie płciowe ze związkiem udanym 

(Leiblum, Segraves, za: Leiblum, Rosen, 2005, s. 489). Im bardziej korzystne doświadczenia 

seksualne w małżeństwie, tym bardziej zadowalające relacje w innych sferach wspólnego 

życia. Niski poziom zadowolenia z funkcjonowania w sferze seksualnej wiąże się z niskim 

poziomem relacji w pozostałych sferach (por. Rostowski, 1987). 

Wielu autorów wskazuje, że satysfakcja seksualna to czynnik znaczący dla trwałości 

związku (Janicka, 2006, s. 174). Potwierdził to David Buss (2014, s. 111) stwierdzając, że 

„satysfakcja seksualna wiąże się ściśle ze szczęściem w małżeństwie i jest trafnym 

prognostykiem rozwodów”. W badaniach autora te pary, które narzekały na zachowanie 

seksualne współmałżonków, w których dochodziło do odmowy współżycia, braku zalotów  

i braku zainteresowania seksualnością przejawiały brak szczęścia małżeńskiego (tamże). 

Regan (za: Grabowska, 2014, s. 183) wskazuje, że podkreślanie ważności seksualności dla 

wzajemnych relacji małżonków wiązało się z rzadszym myśleniem przez nich o rozwiązaniu 

relacji oraz o możliwości nawiązywania kontaktów z innymi osobami spoza związku. 

Satysfakcja seksualna nie powinna być utożsamiana jedynie z zaspokojeniem 

potrzeby fizycznej (z orgazmem). Seksualność to szersza, niż sama zdolność do orgazmu, 

właściwość człowieka. „Obejmuje ona całego człowieka w jego cielesno-psychiczno-

duchowej jedności” (Marcol, 1995, s. 49). Seksualność to szeroko rozumiana sfera 

funkcjonowania człowieka w obszarze fizjologii, psychiki i relacji społecznych, to integrujący 

wszystkie te obszary aspekt życia człowieka, stanowiący o poziomie jego dojrzałości 

psychoseksualnej, niezwykle istotny dla całokształtu życia w małżeństwie (zob. 

Komorowska-Pudło, 2013, s. 17-27). W związku z tym ważna jest systematyczna dbałość  

o jakość jedności powyższych elementów składających się na sferę seksualności, by poziom 

zadowolenia małżeńskiego był dla kobiet i mężczyzn jak najbardziej optymalny. Alojzy 

Marcol (1995, s. 52-58) podkreśla takie elementy wspomnianej jedności, jak: wiedza  

o seksualności kobiet i mężczyzn, komunikacja małżeńska, dojrzewanie osobowości, 

przyjaźń małżonków, dbałość o własną atrakcyjność, o wzajemne wsparcie i uznanie,  

o wzajemne zaufanie. „Seksualność stanowi integralną część intymnych związków (…), 

wykraczając poza biologię, skłania ludzi do tworzenia więzi” (Imieliński, za: Grabowska, 

2014, s. 170). Sfera ta jest przez Kazimierza Imielińskiego (1985, s. 343-344) wymieniana jako 

jeden z najważniejszych czynników budowania relacji i więzi interpersonalnych, 

kształtujących wielowymiarowość współżycia międzyludzkiego. Podobnie, pełnię 

seksualności, w sposób integrujący trzy rodzaje potrzeb: fizycznych, psychologicznych i 

społecznych, Bardis (za: Rostowski, 1987, s. 62) odnosi do miłości małżeńskiej. Również 

Helen Fisher (2004, s. 74, 89) podkreśla, że rozpoczynająca się miłość małżonków opiera się 

głównie na dwóch popędach, warunkowanych silnymi zmianami biochemicznymi w 

organizmie: popędzie seksualnym i popędzie do tworzenia więzi z partnerem. Miłość jest 

słaba i niepełna, jeśli opiera się głównie na zaspokajaniu potrzeb fizycznych lub innych 
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niezwiązanych z miłością i więzią małżeńską (por. Bardis, za: Rostowski, 1987, s. 63). 

Rozumienie zintegrowanej seksualności jako związku trzech sfer – fizycznej, psychicznej  

i społecznej – pozwala na podjęcie szerokiej dyskusji o satysfakcji seksualnej, odnoszącej się 

do wspomnianych trzech aspektów (zaspokojenie potrzeby seksualnej i prokreacja, miłość 

oraz więź małżeńska). 

Na satysfakcję małżeńską ma wpływ, według różnych autorów, wiele różnorodnych 

czynników. Część z nich ściśle wiąże się z jakością pozaseksualnych relacji małżeńskich,  

a część wiąże się z innymi uwarunkowaniami. Wśród czynników związanych z relacjami 

małżeńskimi wymieniane są między innymi: cechy układu partnerskiego, a szczególnie 

wzajemne wsparcie emocjonalne partnerów (Nęcki, 1996, s. 159; Scott, Sprecher, 2000,  

s. 1005), więź uczuciowa (Scott, Sprecher, 2000, s. 1005), jakość aktualnego układu 

relacyjnego i dopasowanie małżeńskie (Heiman, za: Leiblum, Rosen, 2005, s. 155), atmosfera 

w rodzinie (Izdebski, Ostrowska, 2004, s. 136), proces komunikacji między małżonkami, 

umiejętność radzenia sobie z emocjami (szczególnie z gniewem), jakość trzech elementów 

składających się na koncepcję miłości Roberta Sternberga: namiętność, intymność i zaanga-

żowanie (Grabowska, 2007, s. 39;  2014, s. 178), wybór partnera, umiejętność nawiązania 

interakcji seksualnej i zaspokajanie potrzeb seksualnych partnera (Gapik, za: Janicka, 

Niebrzydowski, 1994, s. 180).  

Z badań wynika, że większa satysfakcja seksualna jest związana z większą 

intensywnością uczuć partnerów, z większym zaangażowaniem seksualnym (Augelli, Baron, 

Byrne, za: Rostowski, 1987, s. 297), z większym poziomem integracji (Janicka, 2006, s. 177). 

Janicka (2006, s. 77-79) wskazuje ponadto, że satysfakcja seksualna wzrasta wraz ze stażem 

trwania związku małżeńskiego i wiąże się między innymi z ekskluzywnością seksualną, 

warunkującą poczucie bezpieczeństwa psychicznego. Jak podkreśla Zbigniew Nęcki (1996,  

s. 158) „bliskość psychiczna sprzyja satysfakcji ze współżycia płciowego”. Zbigniew Izdebski 

(2004, s. 17) wśród czynników warunkujących częstotliwość kontaktów seksualnych 

wymieniał od najczęstszych, w kolejności malejącej, ocenę życia seksualnego, ocenę roli 

seksu w życiu, ocenę sprawności seksualnej, przeżywanie orgazmu podczas współżycia, 

ocenę związku, małżeństwa. Ponad 60% badanych przez autora osób stwierdziło, że zawsze 

będą ze swoimi partnerami, a siła tych związków w wysokim stopniu wiązała się z oceną 

aktualnego związku i życia seksualnego (tamże, s. 23-24). Mniejsza częstotliwość kontaktów 

seksualnych może być związana ze skojarzeniami tych doświadczeń z bólem lub jakimiś 

negatywnymi bodźcami (McGuire, za: Grabowska, 2014, s. 169). Poziom satysfakcji 

seksualnej  może także być związany z wiekiem, z wrażliwością seksualną, ze sposobami 

regulowania płodności (Harris, za: Grabowska, 2014, s. 170) lub z postawami, 

przekonaniami, systemem wartości (Kohlberg, za: Grabowska, 2014, s. 169; por. 

Komorowska-Pudło, 2014a), religijnością (Young, Grabowska, 2014, s. 172), czy też z różny-

mi doświadczeniami z rodziny pochodzenia (zob. Komorowska-Pudło, 2014b).  

Omawiając problematykę satysfakcji seksualnej Imieliński (1986, s. 29-35) wymienia 

pięć jej poziomów. Pierwszy poziom, najniższy wiąże się jedynie z redukcją własnej 
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potrzeby seksualnej, bez uwzględniania partnera, jego potrzeb i sytuacji, w której odbywa 

się doświadczenie seksualne oraz innych własnych pozaseksualnych potrzeb. Wiąże się to  

w konsekwencji z brakiem satysfakcji ogólnej i może prowadzić do zniechęcenia 

seksualnego. Na poziomie drugim człowiek podchodzi do sfery seksualnej w sposób 

fizjologiczno-techniczny, redukuje swoje napięcie seksualne, doznając tzw. „ulgi” (tzw. 

satysfakcji fizycznej), ale w dalszym ciągu bez uwzględnienia potrzeb partnera i psycho-

logicznych aspektów doświadczenia. Niesie ono za sobą niską ogólną satysfakcję lub też jej 

brak, co przy trwałych tego typu doświadczeniach również może wiązać się ze 

zniechęceniem seksualnym. Na trzecim poziomie, oprócz zaspokojenia seksualnego, 

jednostka uzyskuje satysfakcję także z zaspokojenia innych potrzeb (np. bezpieczeństwa, 

poczucia własnej wartości, sprawdzenia się, dominacji). Jednakże w ogólnym wymiarze 

pełna satysfakcja też nie jest wysoka, wiąże się z tzw. zadaniowym traktowaniem 

aktywności seksualnej dla uzyskania pozaseksualnych celów. Na poziomie czwartym, poza 

wyżej wymienionymi aspektami, kontakt seksualny łączy się z pogłębianiem więzi 

uczuciowej  między małżonkami i satysfakcją emocjonalną. Najwyższy poziom satysfakcji 

seksualnej ma miejsce na poziomie piątym. Wiąże się on z odwzajemnioną miłością,  

z poczuciem wspólnoty ze współmałżonkiem. Ma on charakter uszczęśliwiający człowieka, 

wzbogacający go o ważny sens życia. Zadowolenie ze szczególnego rodzaju intymnej 

bliskości jest tu ważniejsze niż sama satysfakcja fizyczna z aktu seksualnego. Lewinger (za: 

Rostowski, 1987, s. 310) opisując poziomy satysfakcji seksualnej mówi o trzech poziomach 

odniesienia w analizowanej sferze życia, czyli o jednostronnej świadomości, 

powierzchownym kontakcie oraz wzajemności. 

Z różnych badań wynika, że stosunek osób odmiennych płci do seksualności oraz 

związany z nią uzyskiwany poziom zadowolenia, w dużym stopniu wiąże się z biolo-

gicznymi i psychologicznymi różnicami pomiędzy kobietami i mężczyznami. Wskazując na 

te różnice Maria Ryś (1999, s. 21-22) podaje, że dotyczą one zainteresowań, potrzeb, postaw i 

zachowań. Dla kobiety szczególnie ważne są przeżycia emocjonalne, zainteresowanie męża 

całą jej osobą, wrażenia psychiczno-erotyczne, oparte na bodźcach dotykowych i 

słuchowych. Autorka podkreśla, że „dla kobiety pragnienie zbliżenia seksualnego jest 

uwarunkowane istnieniem więzi emocjonalnej, psychicznej i fizycznej” (tamże, s. 22). 

Kobiety częściej niż mężczyźni podejmują zachowania seksualne, by okazać lub zdobyć 

miłość, uzyskać poczucie więzi emocjonalnej. Okazuje się też, że często czynią tak po 

kłótniach z partnerem, gdyż głównym celem jest dla nich wówczas odbudowanie więzi 

emocjonalnej z nim (Meston, Buss, 2010, s. 88-90). Dla mężczyzny ważne są natomiast 

działania, aktywność, częste i szybkie zaspokajanie potrzeb seksualnych, opartych głównie 

na bodźcach cielesno-wizualnych (Ryś, 1999, s. 21-22). Mężczyźni także częściej myślą i 

fantazjują o sprawach seksualnych niż kobiety, a wyobrażenia te mają w dużym stopniu 

odmienny charakter. U mężczyzn ma on charakter bardziej zmysłowy, a u kobiet - 

uczuciowy (Buss, 1996, s. 102-103; Kenrick i in, 2002, s. 391; Wojciszke, 2010, s. 77-78). W 

aspekcie kosztów i zysków młodzi mężczyźni częściej oceniają seks jako korzyść, a kobiety 

ani jako zysk, ani jako stratę (Sedikides, za: Wojciszke, 2010, s. 84). „Seksualne wyobrażenia 
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kobiet są bardziej osobiste i emocjonalne, podczas gdy mężczyzn – raczej fizyczne i bez-

osobowe (Ellis, Symons, za: Kenrick i in., 2002, s. 169). K. Imieliński (1986, s. 203-205) zwraca 

uwagę, że „pragnienia seksualne kobiety silniej łączą się z całością przeżyć związanych  

z konkretnym partnerem”, co powoduje, że optymalny charakter relacji we wszystkich 

obszarach życia w małżeństwie jest dla jakości doświadczeń seksualnych szczególnie ważny. 

Im silniej jest ona uczuciowo związana z małżonkiem, tym większą satysfakcję seksualną 

przeżywa i ujawnia mniej problemów w tej sferze. Brak więzi uczuciowej lub brak 

zaspokojenia przez niego innych jej podstawowych pozaseksualnych potrzeb wiąże się  

z niskim poziomem satysfakcji seksualnej lub z jej brakiem oraz z różnorodnymi 

trudnościami w tej sferze. 

Różnice dotyczące seksualności kobiet i mężczyzn są w bardzo dużym stopniu 

uwarunkowane różnym poziomem testosteronu (por. Moir, Jessel, 1989; Fisher, 2004). Dla 

zobrazowanie tych różnic warto posłużyć się słowami Anne Moir i Davida Jessela (1989,  

s. 152): „Mężczyźni chcą seksu, kobiety chcą związków między ludźmi. Mężczyźni chcą 

ciała, kobiety chcą miłości”. Aktywność potrzeb seksualnych mężczyzn utrzymuje się na 

mniej więcej stałym poziomie, u kobiet obserwowana jest okresowa zmienność potrzeb tak  

w aspekcie cyklu miesiączkowego, jak i faz jej życia (por. Wojciszke, 2010, s. 88), pożądanie 

seksualne mężczyzn jest także wyższe niż pożądanie kobiet (Wojciszke, 2010, s. 90). Z badań 

autora wynika, że nie ma różnicy między kobietami i mężczyznami w ogólnej satysfakcji 

seksualnej (Wojciszke, 2004, s. 439). Zaspokojenie seksualne ma większe znaczenie dla 

mężczyzn niż dla kobiet. One w bliskiej relacji preferują głównie czułość i intymność, oni 

natomiast kontakt seksualny (Moir, Jessel, 1989, s. 154-155). Mimo wskazanych różnic należy 

podkreślić, że kobieta także jest zainteresowanie seksualną stroną małżeństwa. Glen Wilson 

(za: Moir, Jessel, 1989, s.190) stwierdził, że „kobiety pragną dużo seksu z mężczyzną, którego 

kochają, natomiast mężczyźni chcą dużo seksu”. W badaniach Murstein (za: Moir, Jessel, 

1989, s. 155) uwidoczniło się to w 560% wzroście doznań orgazmu w małżeństwie,  

w porówaniu do 63% wzrostu takich doświadczeń u mężczyzn. Stwierdzając, że namiętność 

i seks nie są tożsame Bogdan Wojciszke wskazuje, iż można doświadczać namiętności i nie 

podejmować aktywności seksualnej. Częściej zdarza się to kobietom niż mężczyznom 

(Wojciszke, 2010, s. 74). Natomiast namiętność i intymność częściej są czynnikami, których 

wymaga kobieta, by doświadczyć aktywności płciowej (Buss, Baumeister, za: Wojciszke, 

2010, s. 75), kobiety są bardzie uczuciowe i bardziej namiętne niż mężczyźni (Wojciszke, 

2010, s. 77) 

Z badań Rostowskiego (za: Janicka, Niebrzydowski, 1994, s. 181) oraz Iwony Janickiej 

(2006, s. 169) wynika, że mężczyźni są bardziej niż kobiety zadowoleni z małżeńskiego 

pożycia seksualnego. Natomiast w badaniach Kazimierza Pospiszyla (1990, s. 5-6) okazało 

się, że kobiety osiągały wyższy poziom zadowolenia z pożycia seksualnego w małżeństwie 

niż mężczyźni, co wiązało się jednocześnie z wyższym poziomem zadowolenia  

z małżeństwa. U mężczyzn autor powyższej analizy takich zależności nie znalazł. Z badań 

Ubella z 1984 roku (za: Grabowska, 2007, s. 30) wynikało, że 67% młodych mężczyzn i 64% 
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kobiet było zadowolonych ze swojego życia seksualnego. Powyższe dane potwierdzają 

Janicka i Niebrzydowski (1994, s. 186-196) wskazując, że badani przez nich mężowie  

z zadowolonych małżeństw nieco wyżej oceniają własną satysfakcję seksualną niż żony, 

które jeśli są niezadowolone z własnych relacji w małżeństwie niżej oceniają własną 

satysfakcję seksualną. Jednocześnie autorzy ci podkreślają także, że kobiece zadowolenie  

z małżeństwa podnosi zadowolenie seksualne obojga małżonków. 

Różnice w postawach wobec seksualności, zarówno w komponencie poznawczym, 

jak emocjonalno-motywacyjnym oraz behawioralnym uwidaczniają się u osób odmiennej 

płci już dużo wcześniej, zanim mężczyźni i kobiety wejdą w związek małżeński. 

Najważniejsze wnioski z badań dotyczących młodzieży uzyskującej pełnoletność wskazują, 

że kobiety przejawiają bardziej dojrzałe postawy wobec seksualności w aspekcie 

poznawczym i emocjonalno-motywacyjnym, co wyjaśnia ich większą koncentrację na 

psychologicznej stronie związku z partnerem, w porównaniu do mężczyzn, natomiast nie 

stwierdzono większych różnic w aspekcie komponentu behawioralnego postawy wobec 

seksualności, związanego między innymi z podejmowaniem doświadczeń płciowych (zob. 

Komorowska-Pudło, 2013).  

Z badań Michaela i in. (za: Grabowska 2014, s. 180) wynika, że kobiety dwa razy 

częściej niż mężczyźni doświadczają rożnych problemów seksualnych, co trzecia kobieta i co 

szósty mężczyzna nie jest zainteresowany współżyciem, a co piąta kobieta i co dziesiąty 

mężczyzna nie przeżywa satysfakcji w związku z podejmowanymi doświadczeniami 

seksualnymi. Część małżonków przyjmuje w takiej sytuacji postawę obronną, czyli 

ucieczkową (np. alkohol, praca zawodowa, doświadczenia seksualne pozamałżeńskie), część 

postawę destrukcyjną (np. rezygnacja ze współżycia, izolacja, hipochondria, depresja) (Lew-

Starowicz, 2004, s. 364; Grabowska 2014, s. 181), czyli sposoby pogłębiające trudności w 

relacjach także w innych sferach funkcjonowania małżeństwa. Część osób przyjmuje jednak 

postawę optymistyczną (aktywna praca nad problemem) (tamże), umożliwiającą 

rozwiązanie trudności i pogłębienie dobrych relacji małżeńskich. 

Frank Hajcak i Patricia Garwood (2002, s. 11-136) wymieniają różnorodne przyczyny 

podejmowania zachowań seksualnych, warunkujących ich jakość, choć niezwiązanych 

bezpośrednio z popędem seksualnym i fizyczną potrzebą seksu. Wszystkie mają ścisły 

związek z jakością relacji w pozaseksualnych obszarach życia małżeńskiego. Są to np. 

potrzeby: miłości, czułości, poczucia bezpieczeństwa, podniesienia poczucia własnej 

wartości, podkreślenia własnej kobiecości lub męskości, uniknięcia samotności. Autorzy 

podkreślają, że brak świadomości na temat tych pozaseksualnych potrzeb może 

powodować, że koncentrując się głównie na miłości fizycznej, przyczyn niepowodzeń 

seksualnych małżonkowie szukają w źródłach własnej płciowości, a nie w przyczynach 

wyżej wymienionych. Takie zamieszanie może uniemożliwić prawidłową dbałość o jakość 

związku małżeńskiego, budowaną między innymi poprzez sferę seksualną. Niezaspokojenie 

wyżej wymienionych potrzeb przejawia się najczęściej w problemach z bliskością,  

z okazywaniem uczuć i uznania, z intymnością, czyli z wzajemnym zrozumieniem, 

otwartością, ufnością i bliskością, z porozumieniem i rozwiązywaniem konfliktów,  
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z wyrozumiałością. Towarzyszy temu niejednokrotnie poczucie winy, dalsze obniżanie 

poczucia własnej wartości, nieradzenie sobie z emocjami (głównie z żalem, złością, gniewem, 

smutkiem, zazdrością), większa konfliktowość, traktowanie seksu jako sposobu na 

uwalnianie napięcia i stresu, lęk przed rozpadem związku, traktowanie seksu jako 

obowiązku, poczucie bycia wykorzystywanym, traktowanie sfery seksualnej jako nagrody 

lub kary, seks warunkowy, dominowanie nad współmałżonkiem i kontrolowanie jego 

zachowań, ignorowanie własnych potrzeb, przy pełnej koncentracji na potrzebach 

współmałżonka, pomniejszanie własnej przyjemności lub dążenie do perfekcyjności,  

a w ostateczności zmuszanie się do  kontaktów seksualnych lub unikanie ich. Konsekwencją 

takich sytuacji mogą być także dysfunkcje i zaburzenia seksualne małżonków. 

Zuzanna Celmer (1989, s. 106) zwraca uwagę na trzy typy małżeństw, w których  

w różny sposób sfera seksualna małżonków wiąże się z pozostałymi obszarami życia 

małżonków. W pierwszych problemy w sferze seksualnej oddziałują na pozostałe sfery 

funkcjonowania małżonków, w drugich problemy seksualne są konsekwencją problemów 

zaistniałych pierwotnie w innych obszarach życia małżeńskiego, natomiast w trzecich 

obserwowane są zaburzenia we wszystkich relacjach, zapoczątkowanych często  

w problemach komunikacyjnych. 

Wśród różnych przyczyn konfliktów małżeńskich Jerzy Dzierżanowski (2000, s. 84-

86) wymienia nieudane pożycie seksualne, które stanowi ponad 58% wszystkich problemów 

małżeńskich. Wśród trudności dotyczących seksualności znalazły się zdrady (21%), brak 

kultury seksualnej (nieumiejętność dzielenia się uczuciami, przekazywania doznań, 

niezrozumienie odmienności potrzeb partnerów, brak troski o atmosferę współżycia), 

brutalność (nastawienie na branie) i niechęć lub wstręt do partnera. Część problemów 

związanych z seksualnością dotyczyło lęku przed kolejną ciążą, niechęci do posiadania 

dzieci, nieznajomości wzajemnej płodności i metod planowania rodziny. Wiele 

przejawianych nieprzystosowanych zachowań seksualnych pojawiało się w efekcie braku 

więzi psychicznej między małżonkami. Większość zgłaszanych trudności w relacjach 

seksualnych powodowanych było przez mężczyzn. Wśród czynników towarzyszących 

zgłaszanej w pozwach rozwodowych zdradzie znajdowały się inne, bezpośrednio związane 

z jakością życia seksualnego małżonków: niezgodność charakterów, nieudane pożycie 

seksualne, konflikt ról małżeńskich i rodzinnych, różnice światopoglądowe, 

niegospodarność, lekkomyślność, brak zaangażowania emocjonalnego (tamże, s. 125-126). 

 

2. Satysfakcja seksualna a jakość relacji w innych sferach funkcjonowania związku 

małżeńskiego w świetle badań własnych  

 

2.1. Podstawy metodologiczne badań własnych 

 

Celem podjętych badań było określenie związku pomiędzy satysfakcją seksualną 

kobiet i mężczyzn żyjących w małżeństwie a jakością ich relacji w pozaseksualnych sferach 



 

ISSN 2082-7067  4(20)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

ich związku. Główny problem badawczy został zawarty w pytaniu: W jakim stopniu poziom 

satysfakcji seksualnej małżonków wiąże się z jakością ich funkcjonowania w innych obszarach 

wzajemnych relacji?  W przyjętej hipotezie założono, że poziom satysfakcji seksualnej  

w dużym stopniu wiąże się z jakością pozaseksualnych relacji małżonków. Zmienną zależną 

w podjętych badaniach były pozaseksualne relacje małżonków, czyli jakość łączącej ich 

więzi, poziom łączącej ich miłość, jakość komunikacji i doboru małżeńskiego. Zmienną 

niezależną był poziom satysfakcji seksualnej małżonków w skali ogólnej, ale także  

z uwzględnieniem jej elementów szczegółowych, czyli satysfakcji fizycznej i emocjonalnej 

oraz poczucia kontroli w sferze płciowości.  

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione w badaniach pytanie wykorzystano 

pięć standaryzowanych narzędzi badawczych oraz kwestionariusz ankiety. Do zbadania 

poczucia zadowolenia z życia w małżeństwie służyły odpowiedzi na pytania zawarte  

w kwestionariuszu. Respondenci oceniali (w perspektywie retrospektywnej) na skali 

pięciostopniowej poziom swojego poczucia przygotowania do małżeństwa, od bardzo 

niskiego do bardzo wysokiego. Poczucie zadowolenia z wyboru współmałżonka oraz 

subiektywną ocenę poczucia zadowolenia z małżeństwa oceniali w podobny sposób. 

Poziom satysfakcji seksualnej badanych osób został określony za pomocą Skali 

Satysfakcji Seksualnej (SSS) Deborah Davis (Davis i in., 2006). Dzięki tej skali, poza oceną 

satysfakcji seksualnej całkowitej (ogólnej), istnieje możliwość porównania korelacji 

poszczególnych sfer satysfakcji seksualnej respondentów: fizycznej, emocjonalnej i w zakre-

sie poczucia kontroli, z poszczególnymi elementami określającymi jakość związku 

małżeńskiego kobiet i mężczyzn. Seksualna satysfakcja fizyczna wiąże się, w teorii Davis 

(2006), z oceną jakości doświadczeń seksualnych w związku, umiejętności w tej sferze oraz 

realizacji potrzeb seksualnych. Satysfakcja emocjonalna uwzględnia satysfakcję z afektyw-

nych odczuć względem seksu i zachowań partnera oraz uczucia żywione w stosunku do 

partnera. Satysfakcja z poczucia kontroli obejmuje poziom zadowolenia z oceny własnego 

wpływu na to, jak i kiedy oraz czy w ogóle odbędą się kontakty seksualne w związku. 

Respondenci ustosunkowywali się do twierdzeń zawartych w kwestionariuszu, zaznaczając 

jedną z pięciu odpowiedzi od „zdecydowanie nie zgadzam się” do „zdecydowanie się 

zgadzam”, w zależności od własnej oceny swoich przeżyć i potrzeb w sferze seksualnej,  

a uzyskane w badaniach wyniki surowe, po przekształceniu na dane stenowe umożliwiły 

określenie poziomu odczuwanej przez nich satysfakcji seksualnej. 

Jakość więzi między małżonkami została zbadana za pomocą Skali Więzi Małżeńskiej 

(SWM) Józefa Szopińskiego (Szopiński, 1980). Obejmuje ona trzy wymiary: 

współodczuwanie, współrozumienie i współdziałanie. Wysoki poziom współodczuwania 

wiąże się z takimi właściwościami relacji, jak wyczuwanie nastrojów i samopoczucia 

współmałżonka, przebaczanie wyrządzonych przykrości, poczucie ufności, odczuwanie 

tęsknoty, pamięć o wspólnych rocznicach, umiejętność sprawiania radości 

współmałżonkowi, okazywanie czułości i troskliwości, empatia, potrzeba bliskości, radość z 

powodzeń współmałżonka, wyrozumiałość, poczucie bezpieczeństwa, dbałość o nastrój 

związany z doświadczeniami seksualnymi oraz o potrzeby współmałżonka w tej sferze. 
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Wysoki poziom współrozumienia wiąże się ze wspólnym rozwiązywaniem problemów,  

z wzajemnym zrozumieniem, z rozmowami o wszystkich sprawach, o własnych 

osiągnięciach, obawach i kłopotach, z zainteresowaniem przyczynami trosk współmałżonka, 

z wyrażaniem własnych życzeń, z otwartością i taktem w kierowaniu różnych uwag do 

małżonka oraz z umiejętnością przyjmowania takich uwag od niego, z okazywaniem 

zadowolenia z bycia ze współmałżonkiem, z otwartością na rozwiązywanie konfliktów, na 

przyjmowanie porad, z podobnymi poglądami dotyczącymi wychowywania dzieci oraz ich 

ilości, z docenianiem pracy domowej i zawodowej współmałżonka. Wysoki poziom 

współdziałania małżonków obejmuje wspólne podejmowanie inwestycji, robienie zakupów, 

stosowanie wspólnie uzgodnionych metod planowania rodziny, otaczanie opieką 

współmałżonka, wspólne spędzanie wolnego czasu, wspólne rozrywki, wspólną troskę  

o porządek w domu, współpracę w wychowaniu dzieci, wspólne dyskusje, kompromisy, 

podobieństwo systemów wartości i zasad moralnych, docenianie osiągnięć współmałżonka, 

dochowywanie wierności, szukanie rozwiązań w sytuacjach trudnych, posiadanie 

wspólnych przyjaciół, wzajemne wsparcie, zdolność do poświęceń na rzecz współmałżonka. 

Respondenci wskazywali zaznaczając jedną z pięciu odpowiedzi od „bardzo rzadko” do 

„bardzo często”, w zależności od własnej oceny swoich przeżyć i doświadczeń w sferze 

więzi, twierdzenia zawarte w kwestionariuszu, a uzyskane w badaniach wyniki surowe, po 

przekształceniu na dane stenowe umożliwiły określenie poziomu odczuwanego przez nich 

współodczuwania, współrozumienia i współdziałania. 

Poziom miłości między małżonkami został zmierzony za pomocą kwestionariusza 

Pomiaru Miłości (PM) Roberta Sternberga (Wojciszke, 1995, 2010). Umożliwił on określenie 

poziomu trzech składników składających się na miłość wobec współmałżonków badanych 

osób: namiętność, intymność i zaangażowanie oraz ogólny obraz pełnej miłości. Wysoki 

poziom namiętności oznacza wysoką ocenę atrakcyjności fizycznej i seksualnej partnera, 

fascynację nim i pragnienie kontaktów seksualnych z nim. Wymiar intymności określa 

poziom bliskości uczuciowej z partnerem, zaufania, przywiązania, wzajemnej troski, 

tolerancji i zrozumienia. Wymiar zaangażowania dotyczy podejmowania decyzji o trwałości 

związku, jego optymalnej jakości i dokładania starań chroniących go przed rozpadem 

(Wojciszke, 1995, s. 217-218; Wojciszke, 2010). Respondenci ustosunkowywali się do 

twierdzeń zawartych w kwestionariuszu, zaznaczając jedną z siedmiu odpowiedzi od 

„zupełnie nie zgadzam się” do „całkowicie zgadzam się”, w zależności od własnej oceny 

swoich przeżyć i doświadczeń dotyczących współmałżonka, a uzyskane w badaniach wyniki 

surowe, po przekształceniu na dane stenowe umożliwiły określenie poziomu przeżywanej 

namiętności, intymności i zaangażowania w małżeństwie. 

Charakter komunikacji w małżeństwie określono za pomocą narzędzia 

opracowanego przez Marię Kaźmierczak i Mieczysława Plopę (Plopa, 2006; Kaźmierczak, 

Plopa, 2008), czyli Kwestionariusza Komunikacji Małżeńskiej (KKM). Narzędzie to 

umożliwiło zbadanie kierowanego do współmałżonka wsparcia, zaangażowania i depre-

cjacji. Wymiar wsparcia określa jakość szacunku wobec partnera, doceniania jego pracy, 
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zainteresowania jego doświadczeniami i przeżyciami, troski i wspólnego rozwiązywania 

problemów. Zaangażowanie wiąże się z tworzeniem atmosfery bliskości i zrozumienia  

w związku, okazywaniem sobie uczuć, podkreślaniem wyjątkowości partnera i jego 

znaczenia, organizowaniem wspólnego czasu partnerów dla siebie, dbałością o zapobieganie 

sytuacjom konfliktowym. Deprecjacja związana jest z zachowaniami agresywnymi, 

dominacją, kontrolowaniem, brakiem szacunku do współmałżonka (Plopa, 2006, s. 129-130). 

Respondenci ustosunkowywali się do twierdzeń zawartych w kwestionariuszu, zaznaczając 

jedną z pięciu odpowiedzi określających częstotliwość zachowań wobec współmałżonka (od 

„nigdy” do „zawsze”), a uzyskane w badaniach wyniki surowe, po przekształceniu na dane 

stenowe umożliwiły określenie poziomu przeżywanego wsparcia, zaangażowania i depre-

cjacji. 

Poziom doboru małżonków został zmierzony za pomocą Kwestionariusza 

Dobranego Małżeństwa (KDM), opracowanego przez Jana Rostowskiego i Mieczysława 

Plopę (Plopa, 2006, s. 51-106).  Narzędzie to umożliwiło określenie czterech wymiarów 

jakości doboru małżonków: intymność, samorealizację, podobieństwo i rozczarowanie. 

Wysoki poziom intymności wskazuje na wysoki poziom satysfakcji ze związku, który oparty 

jest na miłości, zaufaniu, bliskości, otwartości, gotowości do pracy na rzecz związku. Wysoki 

poziom samorealizacji oznacza możliwość realizowania zgodnych z własnym wyborem  

i systemem wartości działań, które łączą się bezpośrednio z pełnionymi rolami małżeńskimi 

i rodzinnymi. Z wysokim poziomem podobieństwa wiąże się zgodność celów między 

małżonkami i sposobów ich realizacji w małżeństwie i rodzinie. Wysoki poziom 

rozczarowania oznacza poczucie porażki życiowej obejmującej jakość własnego życia 

małżeńskiego, prowadzącej do emocjonalnego i behawioralnego oddalenia od siebie,  

a często w konsekwencji do rozpadu związku  (Plopa, 2006, s. 69-70). 

W badaniach, przeprowadzonych w 2013 roku, wzięło udział 128 par małżeńskich  

w wieku 25-25 lat, zamieszkujących województwo zachodniopomorskie i lubuskie. 

Większość respondentów charakteryzował krótki staż trwania związku. Mniej niż jeden rok 

żyło w małżeństwie 14,8% par, od jednego roku do czterech lat – 46,1% par, od pięciu do 

ośmiu lat – 22,7% par, a od dziewięciu do trzynastu lat -16,4% par. Respondenci biorący 

udział w badaniu to osoby znajdujące się w okresie wczesnej dorosłości. Jest to czas, kiedy 

obserwowana jest zwiększona aktywność seksualna wynikająca zarówno z ich wieku, jak  

i z faktu, że większość z nich znajduje się w związkach małżeńskich niedawno zawartych,  

w których ważne miejsce zajmuje namiętność jako szczególny element miłości, oparty w 

dużej mierze właśnie na aktywności płciowej.  

 

2.2. Satysfakcja seksualna małżonków 

 

Z uzyskanych w badaniach danych wynika, że większość małżonków (67,5% 

mężczyzn i 62,7% kobiet doświadcza wysokiej satysfakcji seksualnej i nie widać tu 

szczególnych różnic między kobietami i mężczyznami (wykres 1).  
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Wykres 1. 

Poziom satysfakcji seksualnej badanych współmałżonków 

 

 

 

Biorąc pod uwagę szczegółowe składniki omawianej satysfakcji można jednak 

zauważyć pewne różnice. Najwyższy poziom satysfakcji respondenci uzyskują w aspekcie 

fizycznym. Trzy czwarte mężczyzn (76,2%) i prawie dwie trzecie kobiet (61,1%) uzyskało 

wyniki wskazujące na wysoki i bardzo wysoki poziom satysfakcji fizycznej. Mężczyźni są  

w tym przypadku bardziej usatysfakcjonowani niż kobiety (R=-0,15; p=0,02). Dość wysoki  

poziom wyników uzyskali respondenci obojga płci podczas analizy ich satysfakcji seksualnej 

w zakresie poczucia kontroli (61,9% mężczyzn i 66,7) kobiet). Najniższy spośród trzech 

składników poziom satysfakcji seksualnej uzyskali małżonkowie w sferze emocjonalnej.  

Z danych wynika, że kobiety są mniej usatysfakcjonowane w tym obszarze relacji płciowych 

od mężczyzn (na poziomie tendencji R=-0,12; p=0,07). Mniej niż połowa małżonek uzyskała 

wysoki i bardzo wysoki poziom satysfakcji emocjonalnej (45,2%), natomiast zadowolenie 

takie cechowało ponad połowę mężczyzn (55,5%). 
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2.3. Więź małżeńska respondentów 

 

Analiza jakości więzi małżeńskiej wykazała, że w zakresie współodczuwania i współ-

działania różnice między kobietami i mężczyznami okazały się niewielkie (wykres 2).  

 

Wykres 2. 

Poziom więzi małżeńskiej respondentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedynie w przypadku współrozumienia dwa razy więcej mężczyzn (32%) niż kobiet 

(17,2%) wykazało wysoki jego poziom (R=-0,12; p=0,05). Ogólny obraz analizowanej więzi 

wskazuje na porównywalne dla jej wszystkich wymiarów wyniki. Wysoki poziom więzi 

cechuje 27,8% badanych kobiet i 31,7% mężczyzn. Natomiast wyniki wskazujące na niski 

poziom więzi wśród respondentów uzyskało 31% kobiet i 27,3% mężczyzn. 
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2.4. Miłość małżeńska respondentów  

 

Pomiar miłości przejawianej wobec współmałżonków przez respondentów wskazuje 

na dominujący przeciętny poziom poszczególnych jej wymiarów (wykres 3). Uwidocznione 

niewielkie różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami w wyrażaniu miłości w 

poszczególnych wymiarach i poziomach okazały się nieistotne statystycznie (12,2% 

badanych mężczyzn i 15,9% kobiet uzyskało niskie, a 11,9% mężczyzn i 10,2% kobiet 

wysokie wyniki w ogólnym pomiarze miłości). Wyniki wysokie i niskie w ogólnym 

pomiarze miłości okazały się charakteryzować niewielką grupę badanych (odpowiednio: 11  

i 14%), natomiast wyniki przeciętne uzyskała największa grupa respondentów (75%). 

 

Wykres 3. 

Poziom miłości małżeńskiej łączącej respondentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Komunikacja małżeńska respondentów 

 

W nieco bardziej zróżnicowany sposób, w porównaniu do wyżej opisanych danych 

procentowych pomiaru miłości, uwidoczniły się wyniki opisujące poziom komunikacji 

małżeńskiej (wykres 4). Większym wsparciem własnego małżonka obdarzały kobiety niż 
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mężczyźni (R=0,12; p=0,05). Wysoki poziom tego wymiaru cechował 39,7% kobiet i 23% 

mężczyzn. Podobne zależności ujawniły się w przypadku zaangażowania. Kobiety okazały 

się bardziej niż mężczyźni zatroskane tworzeniem atmosfery wzajemnego zrozumienia  

i bliskości w związku (R=0,16; p=0,01). Wysokie wyniki w tej skali uzyskało 53,2% kobiet  

i 39,7% mężczyzn. W przypadku deprecjonowania współmałżonka nie stwierdzono 

szczególnych różnic pomiędzy respondentami obojga płci. Niepokojące jest, że niewielu 

respondentów, niespełna co czwarty badany (23,4%) nie stosuje wobec współmałżonka 

agresji, natomiast prawie połowa z nich (42,5%) stosuje deprecjonujące formy komunikacji 

cechującej się wysokim jej natężeniem. 

 

Wykres 4. 

Poziom komunikacji małżeńskiej respondentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Dobór małżeński respondentów 

 

Tylko jedna trzecia respondentów (32,1%) uzyskała wyniki wskazujące na wysoki 

poziom doboru małżeńskiego, a prawie jedna trzecia (30,1%) wyniki wskazujące na poziom 

niski (wykres 5).  
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Wykres 5. 

Poziom doboru małżeńskiego respondentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W większości wymiarów ocena tego doboru była podobna wśród kobiet i mężczyzn, 

jedynie w przypadku podobieństwa różnice okazały się istotne statystycznie (R=13; p=0,04). 

Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni (odpowiednio: 49,2 i 29,4%) odczuwały 

wysoki poziom podobieństwa z nimi, czyli wyrażały zgodność co do realizacji ważnych 

wspólnych celów w małżeństwie. Mimo, że wyniki pozostałych różnic dotyczących płci 

badanych okazały się nieistotne statystycznie, warto zwrócić uwagę, iż wyniki większej 

grupy  mężczyzn niż kobiet wskazały na wyższy odczuwany przez nich poziom 

samorealizacji (odpowiednio: 23 i 13,3%), a nieco większa grupa kobiet odczuwała niski 

poziom rozczarowania związkiem w porównaniu do mężczyzn (odpowiednio: 43 i 34,1%). 
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3. Związek satysfakcji seksualnej małżonków z jakością ich relacji  

w pozaseksualnych sferach ich wspólnego życia 

 

3.1. Satysfakcja seksualna małżonków a ich poczucie zadowolenia z życia  

we wspólnym związku 

 

Z uzyskanych danych wynika, że im bardziej małżonkowie czuli się przygotowani do 

małżeństwa, im większą posiadali wiedzę o budowaniu wzajemnych relacji oraz różnych 

uwarunkowaniach życia małżeńskiego, tym większą uzyskują satysfakcję seksualną (tabele 1 

i 2). W przypadku kobiet dotyczy to w nieco większym stopniu satysfakcji emocjonalnej 

(R=0,34) i fizycznej (R=0,33), a w przypadku mężczyzn satysfakcji fizycznej (R=0,29) i 

poczucia kontroli (R=0,27). Niższy poziom poczucia przygotowania do małżeństwa wiązał 

się u respondentów z niższym poczuciem satysfakcji seksualnej.  

 

 

Tabela 1. 

Satysfakcja seksualna kobiet a ich poczucie zadowolenia z życia w małżeństwie 

 

Poczucie 

zadowolenia z 

życia w 

małżeństwie 

Satysfakcja seksualna zamężnych kobiet 

Ogólna Fizyczna Emocjonalna Poczucie kontroli 

R 
t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p 

Poczucie 

przygotowania do 

małżeństwa 

0,30 3,48 0,001 0,33 3,89 0,000 0,34 3,92 0,000 0,28 3,24 0,002 

Zadowolenie z 

wyboru 

współmałżonka 

0,40 4,81 0,000 0,29 3,33 0,001 0,51 6,48 0,000 0,41 4,96 0,000 

Subiektywne 

poczucie zadowo-

lenia z małżeństwa 

0,57 7,72 0,000 0,45 5,59 0,000 0,56 7,56 0,000 0,54 7,05 0,000 

 

Satysfakcja seksualna badanych osób rośnie wraz z poczuciem zadowolenia z 

wyboru współmałżonka oraz z subiektywną oceną zadowolenia z małżeństwa. Poczucie 

zadowolenia z wyboru współmałżonka wiąże się wśród kobiet w większym stopniu z 

emocjonalną satysfakcją seksualną (R=0,51) oraz z poczuciem kontroli w tej sferze (R=0,41) 

niż z satysfakcją fizyczną (R=0,29), natomiast wśród mężczyzn w nieco większym stopniu z 

satysfakcją fizyczną (R=0,35) i także z poczuciem kontroli, w porównaniu do satysfakcji 

emocjonalnej (R=0,23). 
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Tabela 2. 

Satysfakcja seksualna mężczyzn a ich poczucie zadowolenia z życia w małżeństwie 

 

Poczucie 

zadowolenia z 

życia w 

małżeństwie 

Satysfakcja seksualna żonatych mężczyzn 

Ogólna Fizyczna Emocjonalna Poczucie kontroli 

R 
t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p 

Poczucie 

przygotowania do 

małżeństwa 

0,12 1,34 0,181 0,29 3,29 0,001 0,14 1,49 0,138 0,27 3,05 0,003 

Zadowolenie z 

wyboru 

współmałżonka 

0,40 4,82 0,000 0,35 4,12 0,000 0,23 2,55 0,012 0,32 3,68 0,000 

Subiektywne 

poczucie zadowo-

lenia z małżeństwa 

0,57 7,67 0,000 0,49 6,24 0,000 0,46 5,73 0,000 0,47 5,99 0,000 

 

Znaczące korelacje ujawniły się w przypadku odczuwanej satysfakcji seksualnej 

małżonków z subiektywnie określonym poczuciem zadowolenia z tworzonego przez nich 

związku. Wyższa ocena jakości wzajemnych relacji wiązała się z dość wysokim poczuciem 

satysfakcji seksualnej, natomiast niskie oceny jakości tworzonego związku wiązały się 

analogicznie z niskim poziomem satysfakcji w sferze relacji seksualnych. U kobiet związek 

ten dotyczył w nieco większym stopniu emocjonalnej sfery seksualności (R=0,56) oraz 

związanego z nią poczucia kontroli (R=0,54), w porównaniu do satysfakcji fizycznej (R=0,45), 

natomiast u mężczyzn różnic takich nie stwierdzono. 

 

3.2. Satysfakcja seksualna małżonków a poziom ich więzi małżeńskiej 

 

Mierzony za pomocą Skali Więzi Małżeńskiej związek poszczególnych jej wymiarów 

z pomiarami Skali Satysfakcji Seksualnej okazał się istotny statystycznie i dość znaczący. Im 

wyższa była jakość więzi małżeńskiej, tym zdecydowanie wyższy poziom satysfakcji 

seksualnej i analogicznie, im niższa jakość tej więzi, tym niższy poziom satysfakcji seksualnej 

u respondentów obojga płci (tabele 3 i 4). U kobiet zależność ta okazała się nieco silniejsza  

w przypadku współodczuwania (R=0,61) i współdziałania (R=0,58) niż w przypadku 

współrozumienia (R=0,50), u mężczyzn najsilniejsza także w przypadku współodczuwania 

(R=0,57), a nieco słabsza w przypadku współdziałania (R=0,48) i współrozumienia (R=0,44).  

Ze szczegółowej analizy danych zawartych w wykresach 6 i 7 wynika, że prawie trzy 

czwarte kobiet (73,5%) i prawie dwie trzecie mężczyzn (61,8%) odczuwających niski poziom 

współodczuwania przeżywało jednocześnie niski poziom ogólnej satysfakcji seksualnej 

(OSS). Ponad połowa kobiet (53,2%) i prawie dwie trzecie mężczyzn (62,5%) przy 

przejawianiu wysokiego poziomu współodczuwania doświadczało jednocześnie wysokiego 

poziomu ogólnej satysfakcji seksualnej.  
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Niski poziom współrozumienia wiązał się z niskim poziomem odczuwania 

satysfakcji seksualnej w przypadku 64,7% kobiet i połowy mężczyzn (50%). Wysoki poziom 

tego obszaru więzi nie stanowi jednak wyznacznika wysokiego poziomu satysfakcji 

seksualnej dla dużej grupy respondentek. Jedynie dla jednej czwartej spośród badanych 

kobiet (27,7%) istotny był związek wysokiego poziomu współrozumienia z wysokim 

poziomem ogólnej satysfakcji seksualnej. Wymiar wysokiego poziomu współrozumienia 

okazał się zdecydowanie ważniejszy dla badanych mężczyzn. Dla ponad połowy z nich 

(60%) był on ważnym determinantem wysokiego poziomu ogólnej satysfakcji seksualnej.  

Ważnym czynnikiem dla ponad połowy kobiet (59,6%) i dwóch trzecich mężczyzn 

(65%) był związek wysokiego poziomu współdziałania z wysokim poziomem ogólnej 

satysfakcji seksualnej. Dwie trzecie badanych kobiet (67,6% i mniej niż połowa mężczyzn 

(41,2%) odczuwało niski poziom ogólnej satysfakcji seksualnej przy niskim poziomie 

doświadczanego współdziałania ze współmałżonkiem. 

Jakość więzi małżeńskiej najsilniej skorelowana była wśród kobiet z seksualną 

satysfakcją emocjonalną (współodczuwanie: R=0,60; współrozumienie: R=0,53; 

współdziałanie: R=0,63), nieco słabiej z poczuciem kontroli w tej sferze (współodczuwanie: 
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R=0,58; współrozumienie: R=0,49; współdziałanie: R=0,51), a najsłabiej z satysfakcją fizyczną 

(współodczuwanie: R=0,38; współrozumienie: R=0,33; współdziałanie: R=0,44) (tabela 3).  

 

Tabela 3.  

Satysfakcja seksualna kobiet a jakość ich wzajemnej więzi z małżonkami 

 

Jakość odczuwanej 

wzajemnej więzi z 

małżonkami 

Satysfakcja seksualna zamężnych kobiet 

Ogólna Fizyczna Emocjonalna Poczucie kontroli 

R 
t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p 

Współodczuwanie 0,61 8,42 0,000 0,38 4,55 0,000 0,60 8,39 0,000 0,58 7,86 0,000 

Współrozumienie 0,50 6,46 0,000 0,33 3,94 0,000 0,53 7,04 0,000 0,49 6,32 0,000 

Współdziałanie 0,58 7,95 0,000 0,44 5,50 0,000 0,63 9,13 0,000 0,51 6,58 0,000 

 

Wśród mężczyzn jakość więzi małżeńskiej najsilniej skorelowana była z satysfakcją 

fizyczną (współodczuwanie: R=0,55; współrozumienie: R=0,46; współdziałanie: R=0,52), 

nieco słabiej z satysfakcją emocjonalną (współodczuwanie: R=0,51; współrozumienie: R=0,36; 

współdziałanie: R=0,44), a najmniej z poczuciem kontroli w omawianej sferze 

(współodczuwanie: R=0,45; współrozumienie: R=0,36; współdziałanie: R=0,40) (tabela 4). 

 

Tabela 4. 

Satysfakcja seksualna mężczyzn a jakość ich wzajemnej więzi z małżonkami 

 

Jakość odczuwanej 

wzajemnej więzi z 

małżonkami 

Satysfakcja seksualna żonatych mężczyzn 

Ogólna Fizyczna Emocjonalna Poczucie kontroli 

R 
t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p 

Współodczuwanie 0,57 7,75 0,000 0,55 7,35 0,000 0,51 6,54 0,000 0,45 5,57 0,000 

Współrozumienie 0,44 5,42 0,000 0,46 5,80 0,000 0,36 4,31 0,000 0,36 4,26 0,000 

Współdziałanie 0,48 6,09 0,000 0,52 6,73 0,000 0,44 5,38 0,000 0,40 4,87 0,000 

  

W poniższej tabeli (nr 5) przedstawiona została szczegółowa analiza danych 

procentowych, prezentująca opisane wyżej istotne statystycznie związki pomiędzy 

poszczególnymi poziomami wszystkich składników satysfakcji seksualnej a mierzonymi 

poziomami wszystkich wymiarów składających się na badaną więź małżeńską. 
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Tabela 5. 

Związek poszczególnych składników satysfakcji seksualnej respondentów z jakością 

odczuwanej przez nich więzi małżeńskiej 

Składniki satysfakcji 

seksualnej małżonków 

a jakość więzi między 

nimi 

Poczucie Więzi Małżeńskiej 

Współodczuwanie Współrozumienie Współdziałanie 

Niskie 
Przecię-

tne 
Wysokie Niskie 

Przecię-

tne 
Wysokie Niskie 

Przecię-

tne 
Wysokie 

w % 

M
ęż

cz
y

źn
i 

F
iz

y
cz

n
a Niska 58,6 34,5 6,9 55,2 31,0 13,8 51,7 41,4 6,9 

Przeciętna 38,0 44,0 18,0 32,0 48,0 20,0 28,0 48,0 24,0 

Wysoka 4,3 36,2 59,6 8,5 34,0 57,5 4,3 36,2 59,6 

 

E
m

o
cj

o
n

al

n
a 

Niska 62,9 28,6 8,6 51,4 34,3 14,3 48,6 42,9 8,6 

Przeciętna 26,5 46,9 26,5 22,5 49,0 28,6 20,4 46,9 32,7 

Wysoka 7,1 38,1 54,8 16,7 31,0 52,4 9,5 35,7 54,8 

 

P
o

cz
u

ci
e 

k
o

n
tr

o
li

 

Niska 50,0 41,67 8,33 37,5 50 12,5 37,5 50 12,5 

Przeciętna 37,3 42,4 20,3 35,6 42,4 22,0 30,5 47,5 22,0 

Wysoka 9,3 32,56 58,14 13,95 27,91 58,14 9,3 30,23 60,47  

K
o

b
ie

ty
 

F
iz

y
cz

n
a Niska 60 20 20 53,3 30,0 16,7 56,7 23,3 20,0 

Przeciętna 37,3 39,2 23,5 35,3 58,8 5,9 35,3 41,2 23,5 

Wysoka 8,9 46,7 44,4 13,3 55,6 31,1 6,7 33,3 60,0 

 

E
m

o
cj

o
n

al

n
a 

Niska 79,3 13,8 6,9 62,1 37,9 0,0 69,0 24,1 6,9 

Przeciętna 34,8 45,7 19,6 43,5 43,5 13,0 34,8 47,8 17,4 

Wysoka 3,9 43,1 52,9 3,9 64,7 31,4 3,9 27,5 68,6 

 

P
o

cz
u

ci
e 

k
o

n
tr

o
li

 

Niska 77,1 17,1 5,7 74,3 22,9 2,9 71,4 22,9 5,7 

Przeciętna 25,0 45,8 29,2 18,8 62,5 18,8 20,8 35,4 43,8 

Wysoka 4,7 44,2 51,2 11,6 60,5 27,9 7,0 41,9 51,2 

 

 

3.3. Satysfakcja seksualna małżonków a poziom wiążącej ich miłości 

 

Z satysfakcją seksualną wiąże się jakość miłości, jaką respondenci obdarzają swoich 

współmałżonków (tabele 6 i 7). Z danych wynika, że związek ten jest silniejszy w przypadku 

miłości przeżywanej przez kobiety (R=0,57 dla pełnej miłości) niż przez mężczyzn (R=0,37 

dla pełnej miłości). 
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Tabela 6. 

Satysfakcja seksualna kobiet a jakość ich miłości odczuwanej wobec 

współmałżonków 

 

Jakość miłości 

odczuwanej wobec 

współmałżonków 

Satysfakcja seksualna zamężnych kobiet 

Ogólna Fizyczna Emocjonalna Poczucie kontroli 

R t(N-2) p R t(N-2) p R t(N-2) p R t(N-2) p 

Namiętność 0,52 6,73 0,000 0,41 4,96 0,000 0,42 5,09 0,000 0,53 6,94 0,000 

Intymność  0,52 6,78 0,000 0,39 4,64 0,000 0,49 6,32 0,000 0,54 7,19 0,000 

Zaangażowanie 0,35 4,16 0,000 0,20 2,30 0,023 0,27 3,11 0,002 0,30 3,51 0,001 

Miłość pełna 0,57 7,59 0,000 0,37 4,47 0,000 0,51 6,54 0,000 0,54 7,09 0,000 

 

Z analizy obejmującej szczegółowe elementy satysfakcji seksualnej badanych kobiet 

wynika, że ich związek w porównaniu wszystkich składników miłości okazał się 

najsilniejszy w przypadku poczucia kontroli (intymność: R=0,54; namiętność: R=0,53; 

zaangażowanie: R=0,30; pełna miłość: R=0,54), nieco mniejszy w przypadku emocjonalnej 

satysfakcji w sferze seksualnej (intymność: R=0,49; namiętność: R=0,42; zaangażowanie: 

R=0,27; pełna miłość: R=0,54), a najmniej silny w przypadku satysfakcji fizycznej (intymność: 

R=0,39; namiętność: R=0,41; zaangażowanie: R=0,20; pełna miłość: R=0,37). W przypadku 

respondentek poziom zaangażowania okazał się czynnikiem najsłabiej skorelowanym  

z poszczególnymi elementami satysfakcji seksualnej. 

 

Tabela 7 

Satysfakcja seksualna mężczyzn a jakość ich miłości odczuwanej wobec 

współmałżonek 

 

Jakość miłości 

odczuwanej wobec 

współmałżonek 

Satysfakcja seksualna żonatych mężczyzn 

Ogólna Fizyczna Emocjonalna Poczucie kontroli 

R 
t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p 

Namiętność 0,32 3,74 0,000 0,39 4,74 0,000 0,37 4,41 0,000 0,29 3,36 0,001 

Intymność  0,43 5,32 0,000 0,39 4,64 0,000 0,36 4,29 0,000 0,45 5,52 0,000 

Zaangażowanie 0,32 3,74 0,000 0,27 3,13 0,002 0,34 3,95 0,000 0,31 3,58 0,000 

Miłość pełna 0,37 4,42 0,000 0,38 4,58 0,000 0,36 4,26 0,000 0,36 4,31 0,000 
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W populacji badanych mężczyzn związki pomiędzy poszczególnymi elementami 

satysfakcji seksualnej a składnikami miłości okazały się bardziej zróżnicowane niż  

w przypadku badanych kobiet. Jakość poczucia intymności wiązała się wśród respondentów 

płci męskiej najsilniej z poczuciem kontroli w sferze seksualnej (R=0,45), a nieco mniej silnie  

z satysfakcją fizyczną (R=0,39) i emocjonalną (R=0,36).  

 

Związek namiętności najmocniej uwidaczniał się w korelacji z satysfakcją fizyczną 

(R=0,39) i emocjonalną (R=0,37), nieco mniej z poczuciem kontroli w tej sferze (R=0,29). Siła 

zaangażowania wiązała się wśród nich najsilniej z satysfakcją emocjonalną (R=0,34), nieco 

mniej z satysfakcją związaną z poczuciem kontroli (R=0,31), a jeszcze mniej z fizyczną 

satysfakcją seksualną (R=0,27).  

 

Z analizy procentowych danych (wykresy 8 i 9) wynika, że niski poziom satysfakcji 

seksualnej uzyskało najwięcej osób o niskim poziomie namiętności (38,2% mężczyzn i 64,7% 

kobiet), niskim poziomie intymności (35,3% mężczyzn i 61,8% kobiet) oraz o niskim 

poziomie zaangażowania (32,4% mężczyzn i 44,1% kobiet). Jednocześnie też uwidoczniła się 

w tej analizie wyraźna różnica obejmująca płeć badanych osób. Wśród kobiet korelacje te są 
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zdecydowanie wyższe niż wśród mężczyzn. Z kolei wysoki poziom ogólnej satysfakcji 

seksualnej cechował największą grupę respondentów obdarzających współmałżonków 

wysokim poziomem miłości. Uwzględniając szczegółową analizę danych opisujących 

składniki mierzonej miłości dotyczyło to w przypadku namiętności 50% mężczyzn i 61,7% 

kobiet, w przypadku intymności 70% mężczyzn i 51,1% kobiet, a w przypadku 

zaangażowania 62,5% mężczyzn i 51,1% kobiet. 

W tabeli 8 przedstawiona została szczegółowa analiza danych procentowych, 

prezentująca opisane wyżej istotne statystycznie związki pomiędzy poszczególnymi 

poziomami wszystkich składników satysfakcji seksualnej a mierzonymi poziomami 

wszystkich wymiarów składających się na pomiar miłości łączących małżonków. 

 

Tabela 8. 

Związek poszczególnych składników satysfakcji seksualnej respondentów z 

poziomem przeżywanej przez nich miłości 

 

Składniki satysfakcji 

seksualnej małżonków a 

jakość ich wzajemnej 

miłości 

Pomiar Miłości 

Namiętność Intymność Zaangazowanie Miłość pełna 

Niska 
Przecię-

tna 
Wysoka Niska 

Przecię-

tna 
Wysoka Niskie 

Przecię-

tne 
Wysokie Niska 

Przecię-

tna 
Wysoka 

w % 

M
ęż

cz
y

źn
i 

F
iz

y
cz

n
a Niska 44,8 37,9 17,2 41,4 44,8 13,8 34,5 51,7 13,8 48,3 37,9 13,8 

Przeciętna 24,5 53,1 22,5 28,6 40,8 30,6 26,5 42,9 30,6 32,7 44,9 22,5 

Wysoka 10,6 31,9 57,5 14,9 21,3 63,8 17,0 34,0 48,9 14,9 29,8 55,3 

 

E
m

o
cj

o
n

al
n

a 

Niska 42,9 37,1 20,0 45,7 37,1 17,1 37,1 51,4 11,4 51,4 31,4 17,1 

Przeciętna 22,9 52,1 25,0 22,9 39,6 37,5 20,8 50,0 29,2 29,2 41,7 29,2 

Wysoka 9,5 33,3 57,1 14,3 26,2 59,5 19,1 23,8 57,1 11,9 38,1 50,0 

  

P
o

cz
u

ci
e 

k
o

n
tr

o
li

 Niska 45,8 33,3 20,8 37,5 50,0 12,5 37,5 50,0 12,5 45,8 45,8 8,3 

Przeciętna 25,9 43,1 31,0 36,2 36,2 27,6 24,1 50,0 25,9 36,2 34,5 29,3 

Wysoka 9,3 44,2 46,5 7,0 23,3 69,8 18,6 25,6 55,8 11,6 37,2 51,2 

  

K
o

b
ie

ty
 

F
iz

y
cz

n
a Niska 56,7 26,7 16,7 50,0 36,7 13,3 43,3 20,0 36,7 60,0 23,3 16,7 

Przeciętna 25,5 49,0 25,5 25,5 37,3 37,3 21,6 47,1 31,4 27,5 41,2 31,4 

Wysoka 13,3 28,9 57,8 6,7 42,2 51,1 8,9 46,7 44,4 8,9 46,7 44,4 

 

E
m

o
cj

o
n

al
n

a 

Niska 55,2 37,9 6,9 58,6 37,9 3,5 34,5 41,4 24,1 62,1 34,5 3,5 

Przeciętna 26,1 43,5 30,4 23,9 39,1 37,0 26,1 43,5 30,4 32,6 37,0 30,4 

Wysoka 15,7 29,4 54,9 5,9 39,2 54,9 11,8 37,3 51,0 5,9 43,1 51,0 

 

P
o

cz
u

ci
e 

k
o

n
tr

o
li

 Niska 60,0 34,3 5,7 60,0 40,0 0,0 31,4 48,6 20,0 60,0 40,0 0,0 

Przeciętna 20,8 50,0 29,2 14,6 41,7 43,8 22,9 45,8 31,3 25,0 39,6 35,4 

Wysoka 11,6 23,3 65,1 7,0 34,9 58,1 14,0 27,9 58,1 7,0 37,2 55,8 
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3.4. Satysfakcja seksualna małżonków a jakość ich komunikacji małżeńskiej 

 

Satysfakcja seksualna wiąże się w znacznym stopniu z jakością komunikacji między 

małżonkami (tabele 9 i 10). W podjętej analizie wzięto pod uwagę składniki komunikacji 

kierowanej wobec współmałżonka. Wśród badanych kobiet związek ten okazał się nieco 

silniejszy niż wśród mężczyzn i w nieco większym stopniu dotyczył wparcia i deprecjacji niż 

zaangażowania (wsparcie: dla kobiet R=0,52, dla mężczyzn R=0,42; zaangażowanie: dla 

kobiet R=0,44, dla mężczyzn R=0,36; deprecjacja: dla kobiet R=-0,50, dla mężczyzn R=-0,42). 

Im większym wsparciem i zaangażowaniem oraz im mniejszym natężeniem deprecjacji 

obdarzali się współmałżonkowie, tym większą satysfakcję przeżywali w sferze seksualności. 

 

Tabela 9. 

Satysfakcja seksualna kobiet a jakość ich komunikacji wobec współmałżonków 

 

Jakość komunikacji 

przejawianej wobec 

współmałżonków 

Satysfakcja seksualna zamężnych kobiet 

Ogólna Fizyczna Emocjonalna Poczucie kontroli 

R 
t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p 

Wsparcie 0,52 6,72 0,000 0,33 3,86 0,000 0,51 6,59 0,000 0,44 5,40 0,000 

Zaangażowanie 0,44 5,31 0,000 0,29 3,29 0,001 0,45 5,49 0,000 0,28 3,24 0,002 

Deprecjacja -0,50 -6,33 0,000 -0,41 -4,90 0,000 -0,43 -5,28 0,000 -0,43 -5,29 0,000 

 

W populacji kobiet poziom wsparcia najsilniej korelował z satysfakcją emocjonalną 

(R=0,51), w nieco mniejszym stopniu z poczuciem kontroli (R=0,44), a najmniej z fizyczną 

satysfakcją seksualną (R=0,33). Zaangażowanie istotnie wiązało się głównie z satysfakcją 

seksualną w sferze emocjonalnej (R=0,45), a zdecydowanie mniej z satysfakcją fizyczną 

(R=0,29) i poczuciem kontroli (R=0,28). W przypadku deprecjacji siła omawianego związku z 

poszczególnymi elementami satysfakcji seksualnej była porównywalna (fizyczna: R=-0,41; 

emocjonalna: R=-0,43; poczucie kontroli: R=-0,43).  

 

Tabela 10 

Satysfakcja seksualna mężczyzn a jakość ich komunikacji wobec współmałżonek 

 

Jakość komunikacji 

przejawianej wobec 

współmałżonek 

Satysfakcja seksualna żonatych mężczyzn 

Ogólna Fizyczna Emocjonalna Poczucie kontroli 

R t(N-2) p R t(N-2) p R t(N-2) p R t(N-2) p 

Wsparcie 0,42 5,12 0,000 0,45 5,55 0,000 0,35 4,20 0,000 0,38 4,52 0,000 

Zaangażowanie 0,36 4,25 0,000 0,51 6,55 0,000 0,29 3,35 0,001 0,22 2,52 0,013 

Deprecjacja -0,42 -5,10 0,000 -0,35 -4,20 0,000 -0,35 -4,13 0,000 -0,45 -5,55 0,000 
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W populacji badanych mężczyzn wsparcie kierowane do współmałżonek najsilniej 

korelowało z satysfakcją fizyczną (R=0,45), nieco słabiej zaś z poczuciem kontroli (R=0,38)  

i satysfakcją emocjonalną (R=0,35) w sferze seksualnej. Poziom zaangażowania najsilniej 

wiązał się satysfakcją fizyczną (R=0,51), a zdecydowanie słabiej z satysfakcją emocjonalną 

(R=0,29) oraz z poczuciem kontroli (R=0,22). Deprecjacja okazała się najbardziej związana  

z poczuciem kontroli (R=0,45) i nieco mniej z satysfakcją fizyczną (R=0,35) oraz emocjonalną 

(R=0,35) w sferze seksualnej.  

 Powyższe analizy wyraźnie obrazują dane procentowe (wykresy 10 i 11). 

Niski poziom ogólnej satysfakcji seksualnej przejawiała ponad połowa respondentów, którzy 

kierowali do partnerów negatywne przejawy komunikacji małżeńskiej. Dotyczyło to 50% 

mężczyzn i 58,8% kobiet przejawiających wobec nich niski poziom wsparcia, 41,2% 

mężczyzn i 29,4% kobiet przejawiających niski poziom zaangażowania oraz 76,5% mężczyzn 

i 82,4% kobiet w wysokim stopniu deprecjonujących współmałżonków. Analogicznie, 

przejawianie pozytywnych form komunikacji wiąże się z wysokim poziomem osiąganej 

przez małżonków ogólnej satysfakcji seksualnej. Taki stopień zadowolenia cechowało 40% 

mężczyzn i 60% kobiet okazujących współmałżonkowi wysoki poziom wsparcia, 57,5% 

mężczyzn i 73,9% kobiet wysoce zaangażowanych w budowanie relacji oraz 32,5% mężczyzn 
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i 45,7% kobiet cechujących się niskim poziomem deprecjonowania partnerów wspólnego 

życia, czyli okazujących im wiele szacunku i partnerskich relacji.  

 

Tabela 11 prezentuje szczegółową analizę danych procentowych, obrazujących 

opisane wyżej istotne statystycznie związki pomiędzy poszczególnymi poziomami 

wszystkich składników satysfakcji seksualnej a mierzonymi poziomami wszystkich 

wymiarów składających się na kierowaną wobec siebie komunikację małżeńską. 

 

Tabela 11 

Związek poszczególnych składników satysfakcji seksualnej respondentów z jakością 

ich komunikacji małżeńskiej 

 

 Składniki satysfakcji 

seksualnej małżonków 

a jakość ich wzajemnej 

komunikacji 

Komunikacja Małżeńska 

Wsparcie Zaangażowanie Deprecjacja 

Niskie 

Przecię-

tne Wysokie Niskie 

Przecię-

tne Wysokie Niska 

Przecię-

tna Wysoka 

w % 

M
ęż

cz
y

źn
i 

F
iz

y
cz

n
a Niska 48,3 44,8 6,9 44,8 48,3 6,9 17,2 13,8 69,0 

Przeciętna 36,0 46,0 18,0 30,0 40,0 30,0 12,0 38,0 50,0 

Wysoka 2,2 58,7 39,1 8,7 19,6 71,7 34,8 43,5 21,7 

 

E
m

o
cj

o
n

al

n
a 

Niska 48,6 37,1 14,3 37,1 37,1 25,7 11,4 17,1 71,4 

Przeciętna 25,0 58,3 16,7 25,0 43,8 31,3 20,8 37,5 41,7 

Wysoka 9,5 52,4 38,1 16,7 21,4 61,9 31,0 45,2 23,8 

 

P
o

cz
u

ci
e 

k
o

n
tr

o
li

 

Niska 50,0 41,7 8,3 41,7 45,8 12,5 8,3 12,5 79,2 

Przeciętna 29,3 53,5 17,2 22,4 32,8 44,8 20,7 25,9 53,5 

Wysoka 9,3 51,2 39,5 20,9 30,2 48,8 30,2 58,1 11,6 

  

K
o

b
ie

ty
 

F
iz

y
cz

n
a Niska 44,8 27,6 27,6 27,6 34,5 37,9 10,3 13,8 75,9 

Przeciętna 28,0 42,0 30,0 14,0 40,0 46,0 16,0 48,0 36,0 

Wysoka 8,9 33,3 57,8 4,4 26,7 68,9 44,4 31,1 24,4 

 

E
m

o
cj

o
n

al

n
a 

Niska 58,6 31,0 10,3 31,0 44,8 24,1 6,9 10,3 82,8 

Przeciętna 25,0 43,2 31,8 13,6 43,2 43,2 20,5 45,5 34,1 

Wysoka 5,9 31,4 62,8 3,9 19,6 76,5 39,2 37,3 23,5 

 

P
o

cz
u

ci
e 

k
o

n
tr

o
li

 

Niska 51,4 40,0 8,6 28,6 40,0 31,4 8,6 17,1 74,3 

Przeciętna 20,8 31,3 47,9 6,3 37,5 56,3 22,9 41,7 35,4 

Wysoka 7,3 36,6 56,1 9,8 24,4 65,9 41,5 39,0 19,5 
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3.5. Satysfakcja seksualna małżonków a jakość ich doboru małżeńskiego 

 

Znaczącym dla poczucia satysfakcji seksualnej okazał się związek poszczególnych jej 

elementów z czynnikami charakteryzującymi jakość doboru małżeńskiego respondentów 

(tabele 12 i 13). Związek ten wskazywał, że im wyższy jest poziom odczuwanej intymności, 

podobieństwa i samorealizacji małżonków, a niższy poziom rozczarowania, tym wyższy jest 

poziom odczuwanej przez nich satysfakcji seksualnej. Związek ten okazał się silniejszy  

w przypadku badanych kobiet niż mężczyzn. Jednocześnie też poziom rozczarowania 

stanowi czynnik najsilniej korelujący z poczuciem analizowanej satysfakcji respondentów 

(dla kobiet R=-0,63; dla mężczyzn R=-54), nieco mniej istotny okazał się tu poziom 

podobieństwa (dla kobiet R=0,58; dla mężczyzn R=35) oraz poziom intymności (dla kobiet 

R=0,54; dla mężczyzn R=35), a najmniej korelujący był poziom samorealizacji małżonków 

(dla kobiet R=38; dla mężczyzn R=20).  

 

Tabela 12. 

Satysfakcja seksualna kobiet a jakość ich doboru z małżonkami 

 

Jakość 

odczuwanego 

doboru z 

małżonkami 

Satysfakcja seksualna zamężnych kobiet 

Ogólna Fizyczna Emocjonalna Poczucie kontroli 

R 
t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p 

Intymność 0,54 7,07 0,000 0,38 4,62 0,000 0,50 6,41 0,000 0,47 5,93 0,000 

Podobieństwo 0,58 7,86 0,000 0,38 4,50 0,000 0,52 6,82 0,000 0,48 6,15 0,000 

Samorealizacja 0,38 4,53 0,000 0,27 3,13 0,002 0,31 3,65 0,000 0,37 4,43 0,000 

Rozczarowanie -0,63 -9,05 0,000 -0,44 -5,38 0,000 -0,63 -8,94 0,000 -0,57 -7,69 0,000 

 

Intymność (R=0,50), podobieństwo (R=0,52) i rozczarowanie (R=-0,63) były 

czynnikami najsilniej korelującymi wśród kobiet z satysfakcją emocjonalną w sferze 

seksualności. Elementy te nieco słabiej wiązały się z satysfakcją w zakresie poczucia kontroli 

(intymność: R=0,47; podobieństwo: R=0,48; rozczarowanie: R=-0,57). Poczucie zdolności do 

samorealizacji okazało się najbardziej związane z satysfakcją z poczucia kontroli w sferze 

seksualnej (R=0,37), a nieco mniej z satysfakcją emocjonalną (R=0,31). Wszystkie czynniki 

wskazujące na odczuwaną jakość doboru małżeńskiego wśród badanych kobiet okazały się 

najmniej związane z fizyczną satysfakcją w tej sferze (rozczarowanie: R=-0,44; intymność: 

R=0,38; podobieństwo: R=0,38; samorealizacja: R=0,27). 
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Tabela 13. 

Satysfakcja seksualna mężczyzn a jakość ich doboru z małżonkami 

 

Jakość 

odczuwanego 

doboru z 

małżonkami 

Satysfakcja seksualna żonatych mężczyzn 

Ogólna Fizyczna Emocjonalna Poczucie kontroli 

R 
t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p R 

t(N-

2) 
p 

Intymność 0,35 4,08 0,000 0,33 3,86 0,000 0,19 2,11 0,037 0,41 4,96 0,000 

Podobieństwo 0,35 4,12 0,000 0,26 3,01 0,003 0,28 3,26 0,001 0,39 4,70 0,000 

Samorealizacja 0,20 2,25 0,026 0,23 2,65 0,009 0,11 1,20 0,231 0,24 2,70 0,008 

Rozczarowanie -0,54 -7,03 0,000 -0,44 -5,38 0,000 -0,49 -6,15 0,000 -0,45 -5,52 0,000 

 

 W populacji badanych mężczyzn najsilniejszy związek z poczuciem 

intymności w relacji ze współmałżonką stwierdzono w przypadku satysfakcji z poczucia 

kontroli w sferze seksualnej (R=0,41), nieco słabszy z fizyczną satysfakcją seksualną (R=0,33), 

a najsłabszy z satysfakcją emocjonalną (R=0,19). Odczuwane podobieństwo ze 

współmałżonką okazało się najistotniejsze także w związku z satysfakcją z poczucia kontroli 

(R=0,39) i mniej istotne z satysfakcją fizyczną (R=0,28) oraz emocjonalną w sferze seksualnej 

(R=0,26).  
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Związek odczuwanej możliwości samorealizacji okazał się istotny statystycznie tylko 

w przypadku satysfakcji z poczucia kontroli (R=0,24) oraz fizycznej satysfakcji seksualnej 

(R=0,23). Poziom rozczarowania, najmocniej związany z poziomem odczuwanej przez 

respondentów satysfakcji seksualnej, korelował ujemnie w podobnym natężeniu z sa-

tysfakcją emocjonalną (R=-0,49), związaną z poczuciem kontroli (R=-0,45) oraz z satysfakcją 

fizyczną w sferze seksualnej (R=-0,44). Opisane powyżej dane jednoznacznie obrazują 

wyniki przedstawione za pomocą skali procentowej (wykresy 12 i 13). Niski poziom 

zadowolenia w sferze seksualnej wiąże się u respondentów w największym stopniu z niskim 

poczuciem intymności (48,5% mężczyzn i 64,7% kobiet), podobieństwa (39,4% mężczyzn i 

61,8% kobiet) i samorealizacji (42,4% mężczyzn i 55,9% kobiet), a wysokim poziomem 

rozczarowania (63,6% mężczyzn i 85,3% kobiet). Z kolei wysoki poziom ogólnej satysfakcji 

seksualnej przeżywali respondenci o wysokim poziomie doboru małżeńskiego.  

W przypadku intymności dotyczyło to 50% mężczyzn i 51,1% kobiet, podobieństwa – 50% 

mężczyzn i 70,2% kobiet i samorealizacji – 37,5% mężczyzn oraz 15,9% kobiet. Wysoki 

poziom satysfakcji seksualnej wyraźnie korelował z niskim poziomem rozczarowania  

u 62,5% mężczyzn i 63,8% kobiet. 

Tabela 14. Związek poszczególnych składników satysfakcji seksualnej respondentów 

z jakością ich doboru małżeńskiego  

Składniki satysfakcji 

seksualnej 

respondentów a jakość 

ich doboru 

małżeńskiego  

Dobór Małżeński 

Intymność Podobieństwo Samorealizacja Rozczarowanie 

Niska 

Przecię-

tna Wysoka Niskie 

Przecię-

tne Wysokie Niska 

Przecię-

tna Wysoka Niskie 

Przecię-

tne Wysokie 

w % 

M
ęż

cz
y

źn
i 

F
iz

y
cz

n
a Niska 53,6 28,6 17,9 35,7 46,4 17,9 53,6 28,6 17,9 21,4 21,4 57,1 

Przeciętna 32,0 42,0 26,0 30,0 42,0 28,0 36,0 46,0 18,0 14,0 54,0 32,0 

Wysoka 10,6 48,9 40,4 6,4 57,5 36,2 23,4 44,7 31,9 61,7 25,5 12,8 

 

E
m

o
cj

o
n

al
n

a 

Niska 44,1 32,4 23,5 35,3 50,0 14,7 44,1 32,4 23,5 11,8 23,5 64,7 

Przeciętna 22,5 53,1 24,5 22,5 51,0 26,5 30,6 55,1 14,3 24,5 55,1 20,4 

Wysoka 23,8 35,7 40,5 11,9 45,2 42,9 33,3 33,3 33,3 61,9 23,8 14,3 

 

P
o

cz
u

ci
e 

k
o

n
tr

o
li

 Niska 62,5 20,8 16,7 45,8 41,7 12,5 50,0 41,7 8,3 12,5 33,3 54,2 

Przeciętna 29,3 50,0 20,7 24,1 55,2 20,7 36,2 43,1 20,7 24,1 37,9 37,9 

Wysoka 9,3 41,9 48,8 7,0 44,2 48,8 25,6 39,5 34,9 58,1 34,9 7,0 

  

K
o

b
ie

ty
 

F
iz

y
cz

n
a Niska 56,7 20,0 23,3 50,0 23,3 26,7 50,0 40,0 10,0 23,3 6,7 70,0 

Przeciętna 21,6 52,9 25,5 25,5 29,4 45,1 39,2 47,1 13,7 35,3 29,4 35,3 

Wysoka 6,7 42,2 51,1 6,7 26,7 66,7 13,3 71,1 15,6 62,2 28,9 8,9 

 

E
m

o
cj

o
n

al
n

a 

Niska 51,7 34,5 13,8 62,1 20,7 17,2 48,3 44,8 6,9 6,9 6,9 86,2 

Przeciętna 32,6 45,7 21,7 21,7 39,1 39,1 41,3 50,0 8,7 34,8 30,4 34,8 

Wysoka 2,0 41,2 56,9 5,9 19,6 74,5 15,7 62,8 21,6 68,6 27,5 3,9 

 

P
o

cz
u

ci
e 

k
o

n
tr

o
li

 Niska 62,9 25,7 11,4 54,3 34,3 11,4 57,1 40,0 2,9 8,6 2,9 88,6 

Przeciętna 12,5 52,1 35,4 20,8 20,8 58,3 31,3 54,2 14,6 52,1 27,1 20,8 

Wysoka 7,0 41,9 51,2 4,7 27,9 67,4 14,0 65,1 20,9 58,1 37,2 4,7 
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W tabeli 14 zawarto szczegółową analizę danych procentowych, przedstawiających 

opisane wyżej istotne statystycznie związki pomiędzy poszczególnymi poziomami 

wszystkich składników satysfakcji seksualnej a mierzonymi poziomami wszystkich 

wymiarów składających się na odczuwany przez małżonków dobór małżeński. 

 

Podsumowanie i wnioski z badań 

 

Podjęta w badaniach analiza dotycząca związku pomiędzy satysfakcją seksualną 

małżonków a jakością ich relacji w innych, pozaseksualnych sferach funkcjonowania 

potwierdziła dotychczasowe wnioski znajdujące się w literaturze przedmiotu. Jednocześnie 

też potwierdziła założoną hipotezę, że istnieje związek pomiędzy powyższymi zmiennymi. 

Pogłębione, o szczegółowe wymiary relacji małżeńskich oraz składniki satysfakcji seksualnej, 

badania pozwoliły na wnikliwe przyjrzenie się uzyskanym związkom i poszerzenie 

dotychczasowych analiz podejmowanych przez innych autorów.  

Tak szczegółowy wgląd we wzajemne uwarunkowania różnorodnych postaw 

małżonków wobec siebie, przejawianych poprzez ich własne refleksje, odczucia i Zacho-

wania wobec siebie nawzajem w różnych płaszczyznach własnego związku umożliwia 

podejmowanie kolejnych badań koncentrujących się na sposobach wdrażania w praktykę 

doradczą i terapeutyczną wniosków, uzyskanych w toku opisywanych w niniejszym 

artykule badań. 

Seksualność jest szczególną sferą życia małżonków. Jest niezwykle ważnym 

obszarem integrującym przejawy pozostałych obszarów oddziałujących na jakość relacji 

pomiędzy małżonkami. Z uzyskanych danych wynika, że związek pomiędzy satysfakcją 

seksualną a poszczególnymi badanymi wymiarami pozaseksualnych relacji małżonków 

okazał się w każdym przypadku istotny statystycznie, a uzyskane korelacje są dość wysokie. 

W każdym analizowanym przypadku wysoki poziom satysfakcji seksualnej małżonków, tak 

w sferze fizycznej, jak emocjonalnej i w zakresie poczucia kontroli, wiąże się z wysokim 

poziomem analizowanych wymiarów pozaseksualnych relacji małżeńskich. W związku z 

tym, im wyższy jest poziom więzi małżeńskiej, czyli współodczuwania, współrozumienia i 

współdziałania, tym wyższa jest satysfakcja seksualna. Im wyższy jest poziom przejawianej 

wobec małżonka postawy miłości, czyli namiętności, intymności i zaangażowania, tym 

wyższy jest poziom satysfakcji seksualnej respondentów. Im wyższa jakość kierowanej do 

współmałżonka komunikacji w obszarze wsparcia, zaangażowania, a niższy w zakresie 

deprecjacji, tym wyższy poziom satysfakcji seksualnej. I jednocześnie im wyższy jest poziom 

odczuwanego przez respondentów doboru małżeńskiego, tym wyższy jest poziom 

satysfakcji seksualnej. Wszystkie te dane potwierdzają jeszcze wyniki związane z poczuciem 

przygotowania do małżeństwa, z wyborem współmałżonka i z subiektywnie określonym 

poczuciem zadowolenia. Wysoka ocena tych trzech ocenianych przez badane osoby 

zagadnień korelowała z wysoką oceną ich satysfakcji seksualnej. 

 W odniesieniu do płci respondentów okazało się, że pojawiły się pewne 

różnice w omawianych związkach. Uzyskane korelacje pomiędzy badanymi zmiennymi 
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okazały się wyższe u kobiet niż u mężczyzn. W grupie kobiet wyższy ogólny poziom 

satysfakcji seksualnej w porównaniu do mężczyzn wiązał się z lepszym poczuciem 

przygotowania do małżeństwa, z nieco wyższym poziomem odczuwanej więzi małżeńskiej, 

z wyższym poziomem pełnej miłości (szczególnie w zakresie namiętności i intymności), z 

wyższym poziomem komunikacji małżeńskiej i z wyższym poziomem odczuwanego doboru 

małżeńskiego. Biorąc pod uwagę szczegółowe elementy analizowanych zmiennych okazało 

się, że większa siła uzyskanych związków w populacji mężczyzn, w porównaniu do kobiet, 

dotyczyła dodatnich  korelacji pomiędzy fizyczną satysfakcją seksualną a zadowoleniem  

z wyboru współmałżonki, z subiektywnie określoną oceną jakości tworzonego z nią 

związku, ze współodczuwaniem, współrozumieniem i współdziałaniem, zaangażowaniem 

(w PM i KKM) oraz ze wsparciem. W populacji kobiet siła związków dotyczących fizycznej 

satysfakcji seksualnej z namiętnością, deprecjacją, intymnością, podobieństwem i samo-

realizacją była wyższa w porównaniu do grupy mężczyzn. W przypadku emocjonalnej 

satysfakcji seksualnej siła związków z pozostałymi zmiennymi była wyższa wśród mężczyzn 

jedynie w przypadku zaangażowania, natomiast w przypadku pozostałych zmiennych 

szczegółowych siłs tych korelacji była wyższa w populacji kobiet. Podobne zależności 

ujawniły się podczas badania związku poczucia kontroli w sferze seksualnej z elementami 

analizowanych pozaseksualnych obszarów relacji małżeńskich. Niewiele silniejsze związki 

dotyczyły w populacji mężczyzn ostatniego wymiaru satysfakcji seksualnej z zaanga-

żowaniem i deprecjacją, natomiast w pozostałych obszarach związki te okazały się silniejsze 

w populacji kobiet.  

Ze względu na korelacyjny charakter analizy wyników badań można mówić  

o wzajemnym związku satysfakcji seksualnej małżonków z innymi obszarami ich relacji. Nie 

można zakładać, że istnieje określony kierunek wpływu analizowanych zmiennych na 

siebie. Można natomiast jednoznacznie stwierdzić, że omawiane obszary relacji małżonków 

wzajemnie się przenikają, co wiąże się z tym, że wysokiej satysfakcji seksualnej towarzyszy 

wysoki poziom więzi małżeńskiej, wysoki poziom  przejawianej wobec współmałżonków 

miłości, wysoki poziom komunikacji i odczuwany przez nich wzajemny dobór małżeński.  

Z kolei, niski poziom relacji w wyżej wymienionych obszarach życia małżeńskiego wiąże się 

z odczuwaniem przez kobiety i mężczyzn niskiego poziomu satysfakcji seksualnej.  

Na zakończenie warto podkreślić, że współczesne tendencje do traktowania 

seksualności w sposób hedonistyczny (zob. Komorowska-Pudło, 2014a), bez powiązania  

z trwałą więzią między kobietą i mężczyzną, opartą na szeroko rozumianej miłości, jako 

postawie wobec partnera, będzie wiązało się z niską jakością doświadczeń interpersonalnych 

tak w zakresie samej seksualności, jak i pozostałych aspektów tworzonej wzajemnie relacji, a 

w konsekwencji z wysokim prawdopodobieństwem konfliktowości małżonków i ryzykiem 

rozpadu ich związku. Problem ten jest o tyle znaczący, że jedna trzecia badanych osób 

cechuje się przeciętnym i niskim poziomem odczuwanej satysfakcji seksualnej, ponad dwie 

trzecie niskim  i przeciętnym poziomem więzi małżeńskiej, prawie 90% niskim i przeciętnym 

poziomem przejawianej wobec współmałżonka miłości, prawie dwie trzecie niskim i prze-
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ciętnym poziomem wsparcia i zaangażowania, prawie połowa - wysokim poziomem 

deprecjacji przejawianej wobec współmałżonka, a dwie trzecie respondentów niskim i prze-

ciętnym poziomem odczuwanego doboru małżeńskiego, przy czym prawie jedna trzecia 

spośród nich odczuwa wysoki poziom rozczarowania. 

W związku z powyższym należałoby w różnego rodzaju formach pracy z młodzieżą, 

narzeczonymi oraz małżonkami podnosić jakość ich wzajemnych relacji, aby poprzez ich 

własną aktywność przeciwdziałać osłabianiu się jakości związków małżeńskich, a w konse-

kwencji ich rozpadom. 
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Orientacja socjoseksualna a taktyki utrzymania partnera 

w związku długotrwałym 

 

Wprowadzenie 

 

W biologii i psychologii ewolucyjnej jednym z ważniejszych pojęć jest pojęcie 

strategii reprodukcyjnej, przez które rozumieć będziemy zachowania służące tworzeniu 

więzi między partnerami w celu pozostawienia po sobie potomstwa. Generalnie rzecz 

biorąc, na strategie te składają się dwa komponenty: wybór partnera do związku oraz style 

jego utrzymania w związku. W przypadku człowieka jednym z kryteriów podziału strategii 

reprodukcyjnych jest czas trwania związku między partnerami, ze względu na to, że 

zarówno kryteria wyboru partnera do związku, style utrzymania partnera w związku, jak  

i konsekwencje reprodukcyjne są inne, i na tej podstawie wyróżnia się związki krótkotrwałe 

i długotrwałe. Związki krótkotrwałe definiuje się jako przelotne (fleeting) kontakty seksualne, 

takie jak podryw, randki, przygodę łóżkową na „jedną noc”, romanse (Schmitt, 2005a). 

Związki krótkotrwałe charakteryzują się przede wszystkim dominacją komponentu 

seksualnego przy stosunkowo niskim zaangażowaniu emocjonalnym i braku odleglejszych 

wspólnych planów. Z kolei związki długotrwałe znamionują się tworzeniem więzi, 

występowaniem miłości oraz zabieganiem o podtrzymywanie relacji między partnerami 

(Schmitt, 2005). Eugenia Mandal (2012) takie związki nazywa bliskimi związkami 

podkreślając, że kryterium ich wyróżnienia jest miłość i przywiązanie (tamże, s. 96).  

Istnieje zróżnicowanie między ludźmi w tendencji do preferowania związków 

krótkotrwałych lub długotrwałych. Tendencję tę nazywamy orientacją socjosekualną 

(Simpson i Gangestad, 1991). Pojęcie orientacji socjoseksualnej pierwotnie odnosiło się 

przede wszystkim do nasilenia zachowań związanych z angażowaniem się w nie-

zobowiązujący seks (uncommitted sex). Konstrukt ten uległ później pewnej ewolucji  

w kierunku wyodrębnienia kontinuum strategii reprodukcyjnych o dwóch biegunach: 

preferencji związków krótkotrwałych i preferencji związków długotrwałych. Strategie 

reprodukcyjne powiązane są z wieloma różnymi zachowaniami, które zwiększają sukces 

reprodukcyjny jednostki – ilość i jakość potomstwa. Na przykład według jednej z hipotez, 

korzyści kobiet ze związków przelotnych (np. romansu i seksu pozamałżeńskiego) wiążą się 
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z tym, że jej potomstwo otrzyma lepsze geny w porównaniu z genami stałego partnera, co 

zwiększa szansę potomstwa na przeżycie i późniejszą własną reprodukcję (Buss, 2001). 

Stosowanie określonych taktyk utrzymania partnera jest także zachowaniem mającym 

wpływ na reprodukcję jednostki, często zresztą różniący się w zależności od płci – 

zachowanie partnera przy sobie na zasadzie wyłączności daje mężczyźnie, np. pewność, że 

jest on faktycznym ojcem dziecka, co zwiększa jego gotowość do ponoszenia nakładów 

związanych z jego wychowaniem, a kobieta natomiast dostrzegając, że może liczyć na 

wyłączność we wsparciu (np. ekonomicznym, emocjonalnym) w opiece nad potomstwem, 

może zdecydować się na następne dziecko. W ten sposób taktyki utrzymania partnera mogą 

stać się elementami strategii reprodukcyjnych kobiet i mężczyzn. 

 Celem naszych badań była próba odpowiedzi na pytanie czy istnieje zależność 

pomiędzy orientację socjoseksualną badanych osób a  stosowaniem przez nie określonych 

technik utrzymania partnera w związku oraz czy istnieje zróżnicowanie w tym zakresie ze 

względu na płeć. Na wyższym poziomie ogólności są to pytania o to, czy określone taktyki 

utrzymania partnera są istotnymi i charakterystycznymi wyróżnikami strategii 

reprodukcyjnych kobiet i mężczyzn. 

 

1. Teorie strategii seksualnych - związki krótkotrwałe i długotrwałe, orientacja 

socjoseksualna 

 

Zagadnienia strategii reprodukcyjnych opisują dwie ważne teorie psychologiczno-

ewolucyjne: teoria strategii seksualnych (Sexual Strategies Theory, SST, Buss, Schmitt, 1993; 

Schmitt, Shackelford i Buss, 2001) oraz model pluralizmu strategicznego (Strategic Pluralism 

Model, SPM; Gangestad i Simpson, 2000). Obie te teorie odwołują się do doboru płciowego  

i podkreślają kwestie różnic płciowych. Dobór płciowy rozgrywa się w dwóch 

płaszczyznach: selekcji intraseksualnej i interseksualnej (zob. Łukasik, 2007). W pierwszym 

przypadku rywalizują osobniki tej samej płci – najczęściej męskiej – a przedmiotem 

rywalizacji jest dostęp do płci przeciwnej – najczęściej żeńskiej – w celu reprodukcji.  

W drugim przypadku osobniki (najczęściej żeńskie) wskazują kryteria wyboru partnera, tak 

aby zmaksymalizować sobie własny sukces reprodukcyjny. Rywalizacja intraseksualna 

rozgrywa się więc na płaszczyźnie określonej przez samice – osobniki męskie, aby uzyskać 

dostęp do samicy, muszą się wykazać odpowiednimi cechami, np. zdrowiem, siłą, 

wielkością ciała, inteligencją, opiekuńczością, skłonnością do inwestowania w potomstwo. 

Dobór płciowy oddziałuje przede wszystkim na samce, dlatego zwykle są one większe, 

bardziej agresywne niż samice, gdyż muszą rywalizować często siłą między  sobą, ale także, 

choć w mniejszym stopniu, rywalizacja taka występuje w obrębie płci żeńskiej. 

Teoria strategii seksualnych odwołuje się do założeń amerykańskiego biologa 

ewolucyjnego Roberta Triversa (1972) na temat inwestycji rodzicielskich czynionych  

w potomstwo przez obie płcie: generalnie w przypadku naszego gatunku, to kobiety 

ponoszą większe nakłady rodzicielskie niż mężczyźni a związane m.in. z zapłodnieniem, 
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ciążą, laktacją, wychowaniem dziecka (Buss i Schmitt, 1993). Na przykład, o ile w pierwszym 

trymestrze ciąży przyrost zapotrzebowania energetycznego organizmu kobiety jest 

nieistotny, to w drugim trymestrze ciąży potrzeby energetyczne kobiety wzrastają o 350 

kcal/dzień, a w trzecim już o 500 kcal/dzień, zaś u kobiet karmiących piersią nowonarodzone 

dziecko potrzebne jest dodatkowe 531 kcal/dzień (Butte, Wong, Treuth, Ellis i Smith, 2004).  

Z faktu, że płeć męska inwestuje mniej w potomstwo a żeńska więcej, David Buss i David 

Schmitt (1993) wysunęli wniosek, że mężczyźni będą skłonni raczej do zawierania związków 

krótkotrwałych (co umożliwia im dostęp do większej liczby kobiet i wyższy sukces 

reprodukcyjny), kobiety zaś do związków długotrwałych (bowiem dla nich ważniejsze od 

liczby partnerów jest zapewnienie długotrwałego zasilania zasobami niezbędnymi dla 

wychowania dziecka). W efekcie wytworzyły się także odmienne kryteria wyboru partnera. 

W przypadku związków długotrwałych u mężczyzn istotnym kryterium stała się np. 

atrakcyjność fizyczna kobiety i młody wiek partnerki świadczące o jej wysokiej wartości 

rozrodczej oraz wierność, zaś u kobiet sytuacja finansowa, pozycja społeczna, starszy wiek, 

pracowitość i stabilność emocjonalna tworzące podwaliny pod mocny związek i inwestycje 

mężczyzny w niego i przyszłe potomstwo (Buss, 2001; Schmitt, 2005a). Tendencje te wydają 

się uniwersalne kulturowo, na co wskazują badania przeprowadzone w 37 kulturach (zob. 

Buss, 2006). Ostatnie badania polegające na porównaniu kryteriów wyboru partnera do 

małżeństwa w Indiach w czasach obecnych oraz 25 lat wcześniej wykazały, że różnice 

płciowe w zakresie preferencji przez kobiety zasobów mężczyzny oraz preferencji przez 

mężczyzn wskaźników wartości rozrodczej kobiety nie uległy w tym okresie zmianie 

(Kamble, Shackelford, Pham i Buss, 2014). Stwierdzono także (Buss, 2006), że w kryteriach 

doboru partnera do związków długotrwałych oprócz różnic między płciami, występują 

także istotne podobieństwa: obie płcie cenią u przeciwnej inteligencję, zdrowie, łagodność 

(życzliwość), miłość, a także podobieństwo poglądów politycznych oraz wyznania 

religijnego W przypadku związków przelotnych dla mężczyzn istotna staje się przede 

wszystkim liczba partnerek i odnotowuje się także spadek wymagań wobec potencjalnej 

partnerki, dla kobiet kwestia zasobów i atrakcyjność fizyczna mężczyzny (Buss, 2001). 

Stwierdzono np., że kobiety w przelotnych związkach przywiązują duża wagę do wyglądu 

mężczyzny, ale także do jego stylu życia, który związany jest z rozrzutnością czy 

obdarowywaniem prezentami (za: Buss, 2001).  

W modelu pluralizmu strategicznego podkreśla się, że strategie reprodukcyjne 

mężczyzn i kobiet są warunkowe, tzn. w pewnych warunkach środowiskowych mężczyźni 

mogą jednak wykazywać skłonność do związków długotrwałych, a kobiety krótkotrwałych 

(Gangestad i Simpson, 2000). (Warto podkreślić, że Buss i Schmitt w SST nie wykluczają 

warunkowości strategii, choć nie traktują tego jako centralnego pojęcia swojej teorii). W SPM 

ważną role odgrywa pojęcie orientacji socjoseksualnej, do pomiaru której używany jest 

jednowymiarowy Inwentarz Orientacji Socjoseksualnej (the Sociosexual Orientation Inventory, 

SOI; Simpson i Gangestad, 1991). Pojęcie to definiowane jest jako skłonność do związków 

krótkotrwałych i ogólny wysoki wynik świadczy o tzw. orientacji nierestrykcyjnej 
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(unrestricted orientation; duża skłonność do takich związków), niski o orientacji restrykcyjnej 

(restricted orientation, skłonność niska). W krajach, które w swojej historii często miały 

epizody chorób infekcyjnych, ludzie, a w szczególności kobiety, wykazują tendencję  

w kierunku orientacji restrykcyjnej, a więc w kierunku związków długotrwałych (Schaller i 

Murray, 2008). Dzieje się tak dlatego, że ryzyko infekcji rośnie m.in. wraz z liczbą osób  

z którymi ma się bezpośredni kontakt fizyczny, zatem adaptacyjne jest zminimalizowanie 

tego ryzyka przez ograniczenie kontaktów seksualnych. Stwierdzono też w badaniach wielo-

kulturowych, że mężczyźni uzyskują wyniki wyższe niż kobiety w zakresie 

socjoseksualności (Schmitt, 2005b, zob. też: Lippa, 2009). Osoby o nierestrykcyjnej orientacji 

(nie było różnic między płciami) preferują u partnera cechy związane z atrakcyjnością 

seksualną i fizyczną, zaś osoby o orientacji restrykcyjnej cechy ważne z punktu widzenia 

rodzicielstwa oraz stabilności związku, np. odpowiedzialność, lojalność, podobny system 

wartości (Simpson i Gangestad, 1992). Osoby o nierestrykcyjnej orientacji wykazują także 

skłonność do różnorodności w zakresie form seksu, co może być traktowane jako wskaźnik 

tendencji do zawierania związków krótkotrwałych (Peterson, Geher i Kaufman, 2011). Osoby 

młodsze i wcześniej zaczynające współżycie seksualne uzyskują wysokie wyniki, kobiety o 

wysokich wynikach wykazują wyższe prawdopodobieństwo ryzykownych zachowań 

seksualnych (Hall i Pichon, 2014) i kobiety o wynikach wysokich oceniają jako bardziej 

atrakcyjnych mężczyzn o męskich cechach chodu (Provost, Troje i Quinsey, 2008). 

W użyciu jest także zmodyfikowana wersja SOI (SOI-R, Penke i Asendorpf, 2008) i 

potwierdzono, że osoby o wysokich wynikach w zakresie socjoseksualności, a więc mające 

skłonność do związków krótkotrwałych, z niskim poziomem zaangażowania, preferują 

cechy fizyczne partnera, które są często wskaźnikami tzw. „dobrych genów”, 

warunkujących zdrowy i niezakłócony rozwój potomstwa, zaś osoby o niskich wynikach – 

cechy świadczące raczej o gotowości w długotrwałe inwestowanie w związek. Stwierdzono, 

że kobiety o wysokich wynikach oceniają jako bardziej atrakcyjne symetryczne męskie 

twarze (Quist i in., 2012). Symetryczność w zakresie ciała jest bardzo ważnym ewolucyjnym 

wskaźnikiem radzenia sobie przez organizm z różnymi chorobami – szczególnie w dzie-

ciństwie – które często zniekształcają symetrię ciała. Duża symetria wskazuje zatem na albo 

zdrowe środowisko, z którego wywodzi się osoba, albo/i na „dobre geny”, pozwalające 

łatwo radzić sobie z patogenami. Również i mężczyźni z wysokimi wynikami preferują  

u kobiet wskaźniki atrakcyjności fizycznej powiązane z płodnością i jakością genetyczną: 

oceniają duże kobiece piersi jako bardziej atrakcyjne niż mężczyźni z wynikami niskimi 

(Żelaźniewicz i Pawłowski, 2011), oceniają kobiety z niższym BMI (Body Mass Index, 

wskaźnik masy ciała) jako bardziej atrakcyjne, zdrowe i płodne niż mężczyźni z wynikami 

niskimi, bardziej też preferują kobiety z niskim wskaźnikiem taliowo-biodrowym, WHR 

(Swami, Miller, Furnham, Penke i Tove´e, 2008; Price, Pound, Dunn, Hopkins i Kang, 2013). 

Z kolei kobiety o niższych wynikach w SOI-R preferują u partnera cechy związane  

z przywiązaniem: przyjacielskość, wierność, odpowiedzialność (Penke i Asendorpf, 2008),  

a więc cechy istotne dla związków długotrwałych. Uzyskano także rezultaty świadczące  
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o związkach stylów miłości wyróżnionych przez Johna Lee (1973) z orientacją socjoseksualną 

(Marzec i Łukasik, 2014). Osoby o stylu miłości namiętno-romantycznej (eros) i przyja-

cielskiej (storge), należą do osób o restrykcyjnej orientacji socjoseksualnej, preferują więc 

związki długotrwałe, zaś osoby, traktujące miłość jako rodzaj gry i zabawy (ludus), to osoby 

o orientacji nierestrykcyjnej, preferujące związki krótkotrwałe.  

Należy podkreślić, że posiadanie nierestrykcyjnej orientacji socjoseksualnej nie 

wyklucza funkcjonowania takiej osoby w związkach długotrwałych, zwiększa natomiast 

prawdopodobieństwo zdrady. Dlatego też w badaniach z zakresu psychologii ewolucyjnej, 

wysoki wynik partnera w zakresie orientacji socjoseksualnej jest często traktowany jako 

wskaźnik ryzyka jego niewierności (np. Kardum, Hudek-Knežević i Gračanin, 2006).  

 

2. Taktyki utrzymania partnera w związkach długotrwałych 

 

Związek długotrwały wymaga od partnerów dużego wysiłku niezbędnego dla jego 

podtrzymania. Codzienne problemy życiowe, różnice w osobowości, temperamencie czy 

poglądach społeczno-politycznych prowadzące do konfliktów, to niektóre tylko wyzwania 

dla trwałości takich związków. Bardzo często prowadzą one do rozpadu związku, albo 

nawet jeśli związek istnieje nadal formalnie, to do przeniesienia emocjonalnego 

zaangażowania na inną osobę. Jednakże partnerzy dysponują szeregiem sposobów, których 

celem jest utrzymanie partnera przy sobie (mate retention). Sposoby takie nazywać będziemy 

taktykami utrzymania partnera. Buss (2002a, s. 56) definiuje je jako „specyficzne zachowania, 

których celem jest odparcie rywala lub powstrzymanie partnera przed odejściem”. 

Jednym z podstawowych pytań jest, dlaczego partnerzy w ogóle starają się utrzymać 

partnera przy sobie. Mandel (2012) wymienia cztery cele stosowania taktyk w związkach 

długotrwałych: 

1) Cele emocjonalne – uzyskanie wsparcia, poczucia bezpieczeństwa, dobrego nastroju. 

2) Cele erotyczne – zwiększenie częstości kontaktów seksualnych, uzyskanie zgody na 

preferowane formy współżycia. 

3) Cele finansowe – zdobycie dóbr materialnych lub pieniędzy. 

4) Cele związane z kontrolą i władzą – zdobycie przewagi nad partnerem. 

Z ewolucyjnego punktu widzenia, na podstawie kryteriów doboru partnera, można 

wskazać na korzyści, jakie kobiety i mężczyźni uzyskują z takich związków. Dla kobiet 

utrzymanie długotrwałego związku wiąże się z zapewnieniem sobie oraz potomstwu 

ochrony fizycznej a także zasobów ekonomicznych, społecznych czy psychicznych 

potrzebnych do wychowania dziecka. Dla mężczyzn z kolei związek długotrwały zapewnia 

kontrolę nad rozrodczością kobiety, ogranicza dostęp potencjalnych rywali do niej  

i zwiększa pewność, że faktycznie jest on ojcem swego dziecka. Dla obu więc płci poważnym 

zagrożeniem jest niewierność partnera. Niewierność wiąże się z różnymi kosztami: jest 

główną przyczyną separacji i rozwodów, depresji i stanów lękowych u zdradzonego 

partnera, wiąże się z ryzykiem zarażenia chorobą przenoszoną drogą płciową i przenie-
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sieniem jej na partnera, a także ryzykiem inwestowaniem zasobów przez mężczyznę  

w nieswoje dziecko (Pham, Barbaro i Shackelford, 2014). Zazdrość zatem jest mechanizmem 

psychicznym ukształtowanym ewolucyjnie po to, aby nie dopuścić do powstania takich 

kosztów dla związku. Zazdrość, która się pojawia, gdy docierają sygnały o możliwej lub 

faktycznej niewierności, wyzwala zachowania, których funkcją utrzymanie partnera  

w związku (Shackelford, Goetz i Buss, 2005). Taktyki utrzymania partnera są więc de facto 

taktykami zazdrości, mającymi na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zdrady. 

Wykazano np., że mężczyźni nasilają stosowanie taktyk w sytuacji, gdy pojawia się sytuacja 

niosąca zwiększenie ryzyka rywalizacji nasienia (Goetz i in., 2005). Rywalizacja nasienia to 

mechanizm wynikający z tego, że kobieta może być zapłodniona nie tylko przez oficjalnego 

partnera, ale w efekcie zdrady, przez jego rywala. Mężczyźni, aby zmniejszyć ryzyko 

zapłodnienia przez rywala stosują różnorodne mechanizmy, także i fizjologiczne. Na 

przykład Baker i Bellis (1993) stwierdzili w sławnym badaniu, że gdy pary spędzały ze sobą 

mało czasu od ostatniego stosunku seksualnego ( a więc zwiększa się ryzyko pojawienia 

rywala), to w czasie następnego stosunku mężczyzna wytwarza więcej nasienia (aby 

„pokonać” nasienie potencjalnego rywala).  

Buss (1988; zob. też Buss i Shackelford, 1997) skategoryzował zachowania tego typu 

w 19 taktyk, przydzielonych do dwóch obszerniejszych kategorii: manipulacji 

interseksualnej (skierowanej na partnera) oraz manipulacji intraseksualnej (skierowanej na 

potencjalnego rywala tej samej płci) (zob. tabela 1).  

 

Tabela 1a. Taktyki utrzymania partnera  

 

Taktyka Przykład (wersja dla kobiet) 

 

Manipulacje interseksualne (Intersexual manipulations) 

 

1. Czujność (Vigilance) „Czytał jej osobistą pocztę” 

2. Ukrywanie Partnera (Concealment of mate) „Nie brał jej na przyjęcia, gdzie mogli być inni 

mężczyźni” 

3. Monopolizacja Czasu Partnera 

(Monopolize mate’s time) 

„Spędzał cały swój wolny czas z nią, tak że nie 

miała okazji spotkać kogoś innego” 

4. Zagrożenie zdradą (Threaten infidelity) 

 

”Flirtował z inną kobietą „na jej oczach” 

5. Karanie Groźby Zdrady (Punish mate’s 

threat to infidelity) 

„Stawał się zły, gdy zbyt dużo flirtowała” 

6. Manipulacja Emocjonalna (Emotional 

manipulation) 

„Płakał, gdy powiedziała, że mogłaby być z kimś 

innym” 

7. Manipulacja Zaangażowaniem 

(Commitment manipulation) 

„Zapłodnił ją, aby z nim została” 
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Tabela 1b. Taktyki utrzymania partnera (cd.)  

 

Taktyka Przykład (wersja dla kobiet) 

 

Manipulacje interseksualne (Intersexual manipulations) 

 

8. Pomniejszanie Wartości Rywali 

(Derogation of competitors) 

„Wyśmiewał jego wygląd”  

9. Prezentowanie Zasobów (Resource 

display) 

„Wydawał na nią dużo pieniędzy” 

10. Zachęty Seksualne (Sexual inducements) „Ulegał jej seksualnym prośbom” 

11. Poprawianie Wyglądu Zewnętrznego 

(Enhancing physical appearance) 

„Dbał o swoją twarz” 

12. Miłość i Opieka (Love and caring) „Mówił, że ją kocha” 

13. Podporządkowanie I autodewaluacja 

(Submission and debasement) 

„Powiedział, że może dla niej się zmienić” 

 

Manipulacje intraseksualne (Intrasexual manipulations) 

 

14. Werbalne Sygnały Posiadania (Verbal 

signals of possesion) 

„Przedstawił ją jako swoją dziewczyną (kobietę, 

małżonkę itd.)” 

15. Fizyczne Sygnały Posiadania (Physical 

signals of possesion) 

„Trzymał jej rękę, gdy inni mężczyźni byli w 

pobliżu” 

16. Zaborcza Ornamentacja (Possesive 

ornamentation) 

„Prosił ją, aby włożyła ubrała pierścionek od 

niego” 

17. Pomniejszanie Wartości Partnera przed 

Rywalami (Derogation of mate to competitors) 

„Powiedział innym mężczyznom, że ona nie jest 

miłą osobą” 

18. Groźby Intraseksualne (Intrasexual 

threats) 

„Krzyknął na mężczyznę, który spojrzał na nią” 

19. Otwarta Przemoc wobec Rywala 

(Violence) 

„Uderzył mężczyznę, gdy ten „przystawiał się” 

do niej” 

 

Później dokonano dodatkowego podziału na 5 kategorii taktyk (Shackelford i in., 

2005): 

1. Bezpośrednia Ochrona (Direct guarding); taktyki: 1, 2, 3.  

2. Intraseksualna Negatywna Motywacja (Intersexual negative inducements); taktyki: 4, 

5, 6, 7, 8. 

3. Pozytywna Motywacja (Positive inducements); taktyki: 9, 10, 11, 12, 13. 

4. Publiczne Sygnały Posiadania (Public signals of possession); taktyki: 14, 15, 16.  

5. Intraseksualna Negatywna Motywacja (Intrasexual negative inducements); taktyki: 

17, 18, 19. 

Do badania taktyk służy Inwentarz Taktyk Utrzymania Partnera (Mate Retention 

Inventory, MRI). Z badań wynika m.in. (zob. Buss, 2002a), że żonaci mężczyźni nasilają 

stosowanie taktyk w szczególności w sytuacji, gdy partnerka jest młoda oraz atrakcyjna 

fizycznie, natomiast zamężne kobiety, gdy partner ma dobry zawód, wysokie zarobki  
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i status społeczny; mężczyźni są skłonni raczej do używania taktyk związanych  

z prezentowaniem zasobów swojej partnerce, groźbami oraz przemocą skierowaną na 

rywala, kobiety zaś odwołują się do prezentowania atrakcyjności fizycznej oraz świadomego 

wyzwalania zazdrości. W innych badaniach z użyciem MRI (de Miguel i Buss, 2011), na 

próbie hiszpańskiej (N = 892), wykazano także, że mężczyźni częściej niż kobiety stosują 

podporządkowanie i autodewaluację. Ponieważ wynik ten nie jest przewidywalny przez 

teorię ewolucyjną, autorzy badań przypuszczają, że jest to desperacka taktyka stosowana 

przez niektórych mężczyzn w sytuacji rychłego końca związku. W cytowanych badaniach 

ważną zmienną stosowania taktyk okazał także poziom zaangażowania w związek. 

Stwierdzono, że osoby o wyższym poziomie zaangażowania mają tendencję do podkreślania 

swojej powierzchowności, miłości oraz werbalnych sygnałów posiadania, te o niższym 

poziomie zaangażowania – do wywoływania zazdrości. Badano również związek między 

socjoseksualnością a taktykami utrzymania partnera w związku długotrwałym (N = 191 par, 

średnia trwania związku 37,72 miesięcy, SD = 30,45) w kontekście stosowania taktyk przez 

kobietę lub mężczyznę w zależności od orientacji socjoseksualnej partnerki lub partnera 

(Kardum i in., 2006). Orientację socjosekualną traktowano jako wskaźnik ryzyka zdrady 

przez partnera. Na poziomie konkretnych taktyk wykazano, że męska socjoseksualność 

(wyższe ryzyko zdrady) jest pozytywnie skorelowana ze stosowaniem przez partnerki 

takich taktyk jak: groźba zdrady, karanie groźby zdrady, pomniejszanie wartości rywala, 

zachęty seksualne, groźba intraseksualna. W przypadku kobiet, ich socjoseksualność 

(wyższe ryzyko zdrady) jest skorelowana pozytywnie ze stosowaniem przez ich partnerów 

takich taktyk jak: Groźba Zdrady, Karanie Groźby Zdrady, Zachęty Seksualne, Poprawianie 

Wyglądu Zewnętrznego, Werbalne Sygnały Posiadania, Groźba Intraseksualna, Przemoc 

Wobec Rywala. Jak więc można zauważyć, niektóre taktyki utrzymania partnera są typowe 

dla obu płci, niektóre zaś specyficzne dla kobiet i mężczyzn.  

W cytowanych badaniach nie koncentrowano się jednak na zależności między 

orientacją socjoseksualną badanych a stosowaniem przez nich taktyk utrzymania partnera, 

dlatego też postanowiliśmy to zrobić w naszych badaniach. Ponadto posłużyliśmy się 

zmodyfikowaną wersją SOI (SOI-R), która oprócz wyniku ogólnego pozwala ocenić 

orientację socjoseksualną w trzech szczegółowych aspektach. 

 

3. Badania własne 

 

Celem naszych badań była próba odpowiedzi na pytanie czy istnieje zależność 

pomiędzy orientację socjoseksualną badanych osób a  stosowaniem przez nie określonych 

technik utrzymania partnera w związku oraz czy istnieje zróżnicowanie w tym zakresie ze 

względu na płeć. Na wyższym poziomie ogólności są to pytania o to, czy określone taktyki 

utrzymania partnera są istotnymi i charakterystycznymi wyróżnikami strategii 

reprodukcyjnych kobiet i mężczyzn. 

 



PŁCIOWOŚĆ, SEKSUALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

 ISSN 2082-7067  4(20)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

3.1. Osoby badane i zastosowane metody 

 

Osoby badane 

W badaniu wzięło udział 267 osób (147 kobiet i 120 mężczyzn). Badani byli 

pracownikami olsztyńskich firm. Wszyscy badani wyrazili zgodę na udział w badaniu i 

mogli je przerwać w dowolnym momencie. Średnia wieku w badanej grupie M = 37,85 (SD = 

9,74). Różnice między kobietami i mężczyznami w zakresie zmiennej Wiek są statystycznie 

nieistotne: Mk = 37,26, SD = 0,76, Mm = 38,58, SD = 0.94, F(1, 265) = 1,194, p = 0, 276. Średni czas 

trwania związku wyniósł 13,66 (SD = 8,8), różnice w zakresie tej zmiennej między płciami 

statystycznie nieistotne: Mk = 14,23, SD = 9,2, Mm = 12,98, SD = 8,3, F(1, 265) = 1,311, p = 0,253. 

Średnia liczba dzieci a w badanej grupie = 1,35, (SD = 0, 97), różnice między płciami w 

zakresie tej zmiennej statystycznie nieistotne: Mk = 1,42, SD = 0,95, Mm = 1,27, SD = 0.99, F(1, 

265) = 1,69, p = 0, 195. W badanej grupie przeważały osoby z wykształceniem wyższym  

i średnim (tab. 2). 84 spośród kobiet deklarowało wykształcenie wyższe, zaś deklarację taką 

podało 42 mężczyzn; w przypadku wykształcenia średniego odpowiednio: 48 i 53. Sześć 

osób nie podało wykształcenia. 

 

Tabela 2. Rozkład wykształcenia w badanej grupie (N = 267) 

Wykształcenie Częstość Procent 

podstawowe 

gimnazjalne 

zawodowe 

średnie 

wyższe 

Ogółem 

1 0,4 

2 0,7 

31 11,6 

101 37,8 

126 47,2 

261 97,8 

Braki danych 6 2,2 

Ogółem 267 100,0 

 

Procedura  

Badani otrzymali następującą instrukcję: 

Otrzymasz zestaw kilku ankiet do wypełnienia. Prosimy o ich rzetelne wypełnienie. Badania 

są anonimowe. Celem badania jest sprawdzenie jak postawa socjoseksualna może wpływać na 

występowanie pewnych zachowań wobec życiowego partnera/ partnerki. 

Badani zostali poproszeni o podanie następujących danych: wiek, płeć, 

wykształcenie, czas trwania związku, liczbę dzieci. 

W celu zwiększenia poziomu anonimowości zestawy podawano w kopertach, do 

których badani wkładali zestawy po ich wypełnieniu i zaklejali. Po przeprowadzeniu 

badania udzielono odpowiedzi na pytania ze strony badanych. 

Badanie uzyskało akceptację Komisji Etyki do spraw Badań Naukowych przy 

Wydziale Psychologii UTH. Do analizy statystycznej użyto pakietu statystycznego SPSS 21. 
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Narzędzia 

Kwestionariusz Orientacji Socjoseksualnej – wersja zmodyfikowana (SOI-R, Sociosexuality 

Orientation Inventory – Revised; Penke i Asendorpf, 2008). SOI-R składa się z 9 pozycji i służy 

do pomiaru orientacji w kierunku związków krótkotrwałych vs. długotrwałych. Odpowiedzi 

na pytania 1-3 znajdują się na skali ilościowej od 0 do 20. Odpowiedzi na pytania 4-6 dotyczą 

postawy wobec seksu i znajdują się na skali od 1 – bardzo się nie zgadzam do 9 – bardzo się 

zgadzam. Odpowiedzi 7-9 dotyczą częstości zachowania 1- nigdy do 9 – w zasadzie każdego 

dnia. SOI-R oprócz wyniku ogólnego (tutaj kodowanego jako SOI-R) umożliwia także 

określenie wyników osoby badanej w zakresie trzech podskal: podskali zachowania 

socjoseksualnego (sociosexual behavior, SOI-R B pyt 1-3), postawy socjoseksualnej (sociosexual 

attitude, SOI-R A pyt 4-6), pożądania socjosekualnego (sociosexual desire, SOI-RD pyt 7-9). 

Wymiar zachowania seksualnego odnosi się do realnego zachowania związanego z 

podejmowaniem niezobowiązującego seksu; postawa – to ewaluatywny aspekt tendencji do 

seksu bez zobowiązań, moralne odczucia w związku z tym, jak i ocena bliskości 

emocjonalnej w takich sytuacjach; wymiar pożądania odnosi się do wielkości popędu 

seksualnego, seksualnego pobudzenia. Wyniki wysokie świadczą o orientacji 

nierestrykcyjnej, niskie – orientacji restrykcyjnej. Właściwości psychometryczne SOI-R są 

nawet lepsze niż SOI (np. wyższe wskaźniki rzetelności α Cronbacha). Wskaźnik α 

Cronbacha w naszym badaniu wyniósł dla całego kwestionariusza 0,853, zaś w podskalach: 

zachowanie socjoseksualnej 0,792 postawa socjoseksualna 0,562 pożądanie socjoseksualne 0, 

910. 

Inwentarz Taktyk Utrzymania Partnera – wersja skrócona (Mate Retention Inventory-Short 

Form, MRI-SF; Buss, Shackelford i McKibbin, 2008). Inwentarz jest narzędziem służącym do 

zidentyfikowania zachowań służących utrzymaniu partnera/ki w związku. Wersja skrócona 

zawiera 38 pytań (pierwotna wersja zawiera 104 pytania), które zostały przyporządkowane 

19 taktykom szczegółowym, 5 pośrednim oraz dwóm głównym. Odpowiedzi, których 

udzielają osoby badane znajdują się na skali od 0 do 3 (0 = zachowanie nigdy nie wystąpiło; 3 = 

zachowanie występowało często). Wskaźnik alfa Cronbacha w naszym badaniu dla całości = 0 

.916.  

 

4. Wyniki  

 

Płeć a taktyki utrzymania partnera. W pierwszym kroku analizy statystycznej badaliśmy 

różnice płciowe w zakresie częstości stosowania taktyk utrzymania partnera. W tym celu 

porównaliśmy ze sobą średnie wyniki kobiet i mężczyzn w Skróconej Wersji Inwentarza 

Taktyk Utrzymania Partnera MRI-SF. Istotność różnic testowaliśmy korzystając z testu t-

Studenta. Dane na ten temat przedstawione zostały w tabeli 3. 
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Tabela 3. Różnice między kobietami a mężczyznami w zakresie częstości stosowania taktyk 

utrzymania partnera 

Taktyki utrzymania partner Płeć N M SD t p 

Czujność 
Kobiety 147 1,51 1,32 

2,135 0,034 
Mężczyźni 120 1,15 1,42 

Ukrywanie Partnera 
Kobiety 147 0,91 1,40 

-1,151 0,251 
Mężczyźni 120 1,11 1,45 

Monopolizacja Czasu Partnera 
Kobiety 147 1,51 1,43 

-1,256 0,210 
Mężczyźni 120 1,74 1,53 

Zagrożenie Zdradą 
Kobiety 147 1,35 1,62 

0,052 0,959 
Mężczyźni 120 1,34 1,71 

Karanie Groźby Zdrady 
Kobiety 147 2,11 1,68 

-0,221 0,825 
Mężczyźni 120 2,15 1,62 

Manipulacja Emocjonalna 
Kobiety 147 3,25 1,55 

-2,342 0,020 
Mężczyźni 120 3,70 1,54 

Manipulacja Zaangażowaniem 
Kobiety 147 1,30 1,46 

-6,312 0,000 
Mężczyźni 120 2,47 1,57 

Pomniejszanie Wartości Rywali 
Kobiety 147 1,99 1,36 

2,650 0,009 
Mężczyźni 120 1,53 1,46 

Prezentowanie Zasobów 
Kobiety 147 2,89 1,48 

-2,995 0,003 
Mężczyźni 120 3,41 1,32 

Zachęty Seksualne  
Kobiety 147 4,09 1,39 

-4,105 0,000 
Mężczyźni 120 4,74 1,13 

Poprawianie Wyglądu Zewnętrznego  
Kobiety 147 3,49 1,55 

2,219 0,027 
Mężczyźni 120 3,07 1,48 

Miłość i Opieka 
Kobiety 147 3,68 1,37 

-2,942 0,004 
Mężczyźni 120 4,14 1,14 

Podporządkowanie się i Autodewalucja 
Kobiety 147 2,95 1,26 

-3,853 0,000 
Mężczyźni 120 3,51 1,08 

Werbalne Sygnały Posiadania 
Kobiety 147 2,79 1,44 

-1,122 0,263 
Mężczyźni 120 2,99 1,56 

Fizyczne Sygnały Posiadania 
Kobiety 147 2,42 1,53 

-3,109 0,002 
Mężczyźni 120 2,98 1,39 

Zaborcza Ornamentacja 
Kobiety 147 0,97 1,46 

-3,437 0,001 
Mężczyźni 120 1,59 1,45 

Pomniejszanie Wartości Partnera Przed Rywalami 
Kobiety 147 1,03 1,44 

0,455 0,650 
Mężczyźni 120 0,95 1,43 

Groźby Intraseksualne 
Kobiety 147 1,38 1,68 

-2,471 0,014 
Mężczyźni 120 1,90 1,77 

Otwarta Przemoc Wobec Rywala 

Kobiety 147 0,62 1,42 

-1,031 0,304 Mężczyźni 120 0,81 1,62 

Mężczyźni 120 11,22 6,65 

Statystycznie istotne różnice zaznaczono pogrubieniem wyniku p 
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Na ich podstawie można stwierdzić, że mężczyźni uzyskali istotnie wyższe wyniki w 

odniesieniu do następujących taktyk: Manipulacja Emocjonalna (t = 2,342; p = 0,020),  

Manipulacja Zaangażowaniem (t = 6,312; p = 0,000), Prezentowanie Zasobów (t = 2, 995; p = 

0,003), Miłość i Opieka (t = 2,942; p = 0,004), Podporządkowanie się i Autodewaluacja (t = 

3,853; p = 0,001), Fizyczne Sygnały Posiadania (t = 3,109;  p = 0,002), Zaborcza Ornamentacja (t 

= 3,437; p = 0,001) i Groźby Intraseksualne (t = 2,471; p = 0,014). Z kolei kobiety uzyskały 

istotnie wyższe wyniki w tylko trzech taktykach: Czujność (t = 2,135; p = 0,034), 

Pomniejszanie Wartości Rywali (t = 2,650; p < 0,009) i Poprawianie Wyglądu Zewnętrznego (t 

= 2,219; p = 0,027).  Oznacza to, że mężczyźni w związkach długotrwałych istotnie częściej 

niż kobiety stosują różnorodne taktyki a polegające m.in. na: podkreślaniu wartość i zna-

czenia partnerki w ich życiu, namawianiu jej do sformalizowania związku,  kupowaniu 

partnerce drogich prezentów i okazywaniu jej troski i uczucia, spełnianiu życzeń partnerki i 

podporządkowywaniu się jej decyzjom, nieodstępowaniu partnerki i obejmowaniu jej 

szczególnie w sytuacjach ekspozycji społecznej, oznaczaniu partnerki przedmiotami (np. 

biżuterią, własnym zdjęciem), które symbolicznie świadczą o jej przynależności do niego, 

zniechęcaniu innych mężczyzn do zbliżania się do partnerki za pomocą „zimnych spojrzeń” 

i innych podobnych gestów. Natomiast kobiety w związkach długotrwałych generalnie  

rzadziej niż mężczyźni stosują taktyki utrzymania partnera, a te, które stosują polegają na 

nadmiernym kontrolowaniu partnera i przeglądaniu jego rzeczy (telefonu, torby, 

komputera), wskazywaniu na wady i krytykowaniu innych kobiet oraz na podejmowaniu 

działań zmierzających do poprawienia własnej atrakcyjności fizycznej w oczach partnera. 

Płeć a orientacja socjoseksualna. Kolejnym celem podjętych przez nas analiz 

statystycznych było ustalenie różnic płciowych w zakresie orientacji socjoseksualnej. 

Również i w tym przypadku zastosowano test istotności różnic t-Studenta, którego 

współczynniki dla porównań średnich wyników kobiet i mężczyzn w Zmodyfikowanej 

Wersji Kwestionariusza Orientacji Socjoseksualnej SOI-R przedstawiono w tabeli 4. Na ich 

podstawie można stwierdzić, że istotnie wyższe wyniki we wszystkich podskalach SOI-R 

uzyskiwali mężczyźni. Współczynniki istotności różnic t wahają się od 5,031 dla podskali 

SOI-R A do 6, 939 dla ogólnego wyniku w kwestionariuszu SOI-R, a poziomy istotności p w 

każdym przypadku są mniejsze od 0,001. Oznacza to, że mężczyźni są w istotnie większym 

stopniu zorientowani na związki  krótkotrwałe, co znajduje wyraz w trzech aspektach 

orientacji socjoseksualnej. 

 

Tabela 4a. Różnice między kobietami a mężczyznami w zakresie orientacji socjoseksualnej  

 
Orientacja 

secjoseksualna 
Płeć N M SD t p 

SOI-R B 
Kobiety 147 4,84 2,40 

-6,054 0,000 
Mężczyźni 120 7,69 5,05 

SOI-R A 
Kobiety 147 9,43 5,24 

-5,031 0,000 
Mężczyźni 120 13,00 6,33 
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Tabela 4b. Różnice między kobietami a mężczyznami w zakresie orientacji socjoseksualnej 

 
Orientacja 

secjoseksualna 
Płeć N M SD t p 

SOI-R D 
Kobiety 147 5,66 3,44 

-6,416 0,000 
Mężczyźni 120 9,52 6,22 

SOI-R Kobiety 147 19,93 9,25 -6,939 0,000 

 

SOI-R B – podskala mierząca komponent behawioralny orientacji socjoseksualnej, 

SOI-R A – podskala mierząca aspekt poznawczy (postawę wobec niezobowiązującego seksu) 

orientacji socjoseksualnej, SOI-R D podskala mierząca komponent seksualnego pożądania, 

SOI-R – wynik ogólny w Zmodyfikowanej Wersji Kwestionariusza Orientacji Socjoseksualnej 

 

Po pierwsze, mężczyźni wykazują silniejszą tendencję do podejmowania większej 

ilości zachowań seksualnych bez zamiaru angażowania się w długotrwały związek 

(komponent behawioralny), po drugie, są w większym stopniu przekonani, że silne 

emocjonalne zaangażowanie w relację z partnerem nie jest warunkiem koniecznym do 

podejmowania zachowań seksualnych (komponent poznawczy/postawa), i po trzecie, 

częściej i łatwiej doświadczają pobudzenia seksualnego (seksualne pożądanie). 

Taktyki utrzymania partnera i orientacja socjoseksualna a inne zmienne demograficzne. 

Interesowało nas również ustalenie czy taktyki utrzymania partnera i orientacja 

socjoseksualną zależą od takich zmiennych demograficznych jak wiek osoby badanej, wiek 

partnera/ partnerki, czas trwania związku i liczba posiadanego potomstwa. Aby ten cel 

osiągnąć skorelowaliśmy ze sobą dane dotyczące interesujących nas zmiennych. 

Analiza współczynników korelacji r-Pearsona przedstawionych w tabeli 5 (grupa 

kobiet) i tabeli 6 (grupa mężczyzn) pozwala stwierdzić, że niezależnie od płci osób badanych 

taktyki utrzymania partnera z wybranymi przez nas zmiennymi demograficznymi korelują 

ujemnie, oraz że ilość istotnych statystycznie korelacji jest zdecydowanie większa w grupie 

kobiet niż mężczyzn. Oznacza to, że zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn częstość 

stosowania taktyk utrzymania partnera zmniejsza się wraz ze wzrostem wieku własnego  

i wieku partnera/ partnerki, czasem trwania związku oraz liczbą posiadanego potomstwa. 

Jednak wpływ tych zmiennych na częstość stosowania taktyk utrzymania partnerki  

w przypadku mężczyzn jest wyraźnie słabszy. 

W grupie kobiet większość taktyk z MRI-SF koreluje ujemnie ze wszystkimi 

wybranymi przez nas zmiennymi demograficznymi.  Taktyka Monopolizacja Czasu Partnera 

oraz taktyka Zaborcza Ornamentacja nie korelują istotnie jedynie z liczbą posiadanego 

potomstwa.  
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Tabela 5. Taktyki utrzymania partnera i orientacja socjoseksualna a wiek osób badanych, 

wiek ich partnerów, długość trwania związku i liczba posiadanego potomstwa w grupie 

kobiet (N=147) 

Taktyki 

Wiek 

osoby 

badanej 

Wiek 

partnera 

Czas 

trwania 

związku 

Liczba 

dzieci 

Czujność -,355** -,337** -,297** -,210** 

Ukrywanie Partnera -,135 -,085 -,152* -,09 

Monopolizacja Czasu Partnera -,309** -,316** -,287** -,094 

Zagrożenie Zdradą -,306** -,236** -,330** -,178* 

Karanie Groźby Zdrady -,328** -,261** -,280** -,188* 

Manipulacja Emocjonalna -,307** -,268** -,174* -,299** 

Manipulacja Zaangażowaniem -,349** -,262** -,327** -,238** 

Pomniejszanie Wartości Rywali -,144* -,028 -,142* -,137* 

Prezentowanie Zasobów -,296** -,244** -,286** -,279** 

Zachęty Seksualne -,178* -,165* -,089 -,125 

Poprawianie Wyglądu Zewnętrznego -,300** -,253** -,234** -,238** 

Miłość i Opieka -,184* -,097 -,119 -,147* 

Podporządkowanie się i Autodewalucja ,010 ,018 ,057 ,035 

Werbalne Sygnały Posiadania -,367** -,335** -,344** -,219** 

Fizyczne Sygnały Posiadania -,284** -,287** -,271** -,164* 

Zaborcza Ornamentacja -,267** -,192* -,269** -,117 

Pomniejszanie Wartości Partnera Przed 

Rywalami -,125 -,057 -,132 -,047 

Groźby Intraseksualne -,351** -,269** -,328** -,271** 

Otwarta Przemoc Wobec Rywala -,310** -,239** -,302** -,224** 

     

SOI-R B -,176* -,074 -,232** -,219** 

SOI-R A -,229** -,106 -,266** -,201** 

SOI-R D -,167* -,032 -,178* -,125 

SOI-R -,238** -,091 -,277** -,217** 

* p < 0,05 

** p < 0,01 

 

Taktyka Zachęty Seksualne koreluje ujemnie z wiekiem własnym i wiekiem partnera, 

a taktyka Miłość i Opieka z wiekiem osoby badanej i liczbą posiadanego potomstwa. 

Taktyka Ukrywanie Partnera koreluje istotnie ujemnie wyłącznie z czasem trwania związku. 

W grupie mężczyzn tylko cztery taktyki (Czujność, Karanie Groźby Zdrady, Fizyczne 

Sygnały Posiadania oraz Groźby Intraseksualne) korelują istotnie ujemnie ze wszystkimi 

wyróżnionymi zmiennymi demograficznymi. Natomiast w przypadku taktyk: Manipulacja 

Emocjonalna, Pomniejszanie Wartości Rywali, Poprawianie Wyglądu Zewnętrznego oraz 
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Werbalne Sygnały Posiadania nie zarejestrowano istotnych korelacji jedynie z czasem 

trwania związku.  

 

Tabela 6. Taktyki utrzymania partnera i orientacja socjoseksualna a wiek osób 

badanych, wiek ich partnerów, długość trwania związku i liczba posiadanego potomstwa  

w grupie mężczyzn (N=120) 

Taktyki 

Wiek 

osoby 

badanej 

Wiek 

partnera 

Czas 

trwania 

związku 

Liczba 

dzieci 

Czujność -,240** -,303** -,158* -,318** 

Ukrywanie Partnera -,017 -,104 -,033 -,200* 

Monopolizacja Czasu Partnera -,056 -,108 ,004 -,265** 

Zagrożenie-Zdradą -,133 -,201* -,090 -,257** 

Karanie Groźby Zdrady -,199* -,249** -,184* -,307** 

Manipulacja Emocjonalna -,252** -,284** -,111 -,222** 

Manipulacja Zaangażowaniem -,123 -,165* -,110 -,112 

Pomniejszanie Wartości Rywali -,183* -,252** -,117 -,275** 

Prezentowanie Zasobów -,090 -,115 -,144 -,185* 

Zachęty Seksualne -,174* -,180* -,130 -,149 

Poprawianie Wyglądu Zewnętrznego -,271** -,252** -,110 -,184* 

Miłość i Opieka -,082 -,132 -,023 -,139 

Podporządkowanie się i Autodewalucja ,072 -,008 -,005 -,103 

Werbalne Sygnały Posiadania -,200* -,236** -,150 -,249** 

Fizyczne Sygnały Posiadania -,245** -,263** -,207* -,289** 

Zaborcza ornamentacja -,049 -,085 -,073 -,102 

Pomniejszanie Wartości Partnera Przed 

Rywalami -,069 -,112 -,104 -,191* 

Groźby Intraseksualne -,294** -,352** -,230** -,253** 

Otwarta Przemoc Wobec Rywala -,132 -,174* -,132 -,224** 

     

SOIR_Behavior -,152* -,167* -,104 ,086 

SOIR_Attitude -,122 -,089 -,013 ,008 

SOIR_Desire -,171* -,147 -,080 ,058 

SOIR_OG -,177* -,158* -,075 ,057 

* p<0,05 

** p<0,01 

  

Wydaje się, że ta zmienna demograficzna ma najmniejszy wpływ na częstość 

stosowania taktyk utrzymania partnera. Ukrywanie Partnera, Monopolizacja Czasu Partnera 

i Pomniejszanie Wartości Partnera przed Rywalami to taktyki, które korelują istotnie ujemnie 

wyłącznie z ilością posiadanego potomstwa, a Zagrożenie Zdradą korelowało istotnie 

ujemnie zarówno z wiekiem partnerki, jak i ilością posiadanego potomstwa. 
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Jeśli chodzi o związki wyróżnionych zmiennych demograficznych z orientację 

socjoseksualną, to i w tym przypadku kierunek wszystkich istotnych statystycznie korelacji 

jest ujemny. W grupie kobiet jedynie wiek partnera nie wiąże się w sposób istotny ani  

z wynikiem ogólnym kwestionariusza SOI-R, ani z żadną z jego skal. Natomiast w grupie 

mężczyzn wynik ogólny i skala SOI-R B wiążą się istotnie ujemnie z wiekiem własnym  

i wiekiem partnerki, a skala SOI-R D koreluje istotnie ujemnie  jedynie z wiekiem własnym. 

Wyniki te świadczą o tym, że niezależnie od płci skłonność do nierestrykcyjnej orientacji 

socjoseksualnej spada wraz wiekiem (zarówno własnym jak i partnera), a w przypadku 

kobiet również wraz ze wzrostem ilości posiadanego potomstwa. 

Orientacja socjoseksualna a taktyki utrzymania partnera. Mając na uwadze przesłanki 

teoretyczne (odmienne dla kobiet i mężczyzn strategie osiągania sukcesu reprodukcyjnego), 

a także ujawnione przez nas różnice płciowe w zakresie orientacji socjoseksualnej i taktyk 

utrzymania partnera, szukaliśmy związków między tymi zmiennymi oddzielnie w grupie 

kobiet i mężczyzn. Aby ten cel osiągnąć posłużyliśmy się testem korelacji r-Pearsona, 

którego współczynniki zawierają tabela 7 i 8. 

W grupie mężczyzn, istotne statystycznie korelacje zarejestrowaliśmy jedynie  

w przypadku taktyki Pomniejszanie Wartości Rywali. Koreluje ona dodatnio z poznawczym 

aspektem orientacji socjoseksualnej (r = 0,201; p < 0,05) oraz z wynikiem ogólnym 

kwestionariusza SOI-R (r = 0,153; p < 0,05). A to oznacza, że im większą skłonnością do 

związków przelotnych odznacza się mężczyzna będący w związku trwałym, tym częściej 

stosuje taktykę utrzymania partnerki polegającą na krytykowaniu mężczyzn, ocenianych 

jako potencjalni rywale seksualni. 

 

Tabela 7a. Związki orientacji socjoseksualnej z taktykami utrzymania partnera w grupie 

mężczyzn (N=120) 

Taktyki SOI-R B SOI-R A SOI-R D SOI-R 

Czujność ,028 ,081 ,074 ,076 

Ukrywanie Partnera ,030 -,038 -,120 -,056 

Monopolizacja Czasu Partnera -,083 -,033 -,121 -,094 

Zagrożenie Zdradą -,003 ,055 ,082 ,057 

Karanie Groźby Zdrady -,058 ,080 -,008 ,011 

Manipulacja Emocjonalna -,083 ,058 -,014 -,010 

Manipulacja Zaangażowaniem ,019 ,071 -,065 ,010 

Pomniejszanie Wartości Rywali ,077 ,201* ,096 ,153* 

Prezentowanie Zasobów ,094 ,022 ,019 ,050 

Zachęty Seksualne ,037 ,044 -,041 ,014 

Poprawianie Wyglądu Zewnętrznego ,059 ,108 ,144 ,127 

Miłość i Opieka ,027 ,092 ,063 ,075 

Podporządkowanie się i Autodewalucja -,104 -,086 -,082 -,107 

Werbalne Sygnały Posiadania ,015 -,029 -,075 -,039 
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Tabela 7b. Związki orientacji socjoseksualnej z taktykami utrzymania partnera w grupie 

mężczyzn (N=120) 

Taktyki SOI-R B SOI-R A SOI-R D SOI-R 

Fizyczne Sygnały Posiadania -,026 -,054 ,000 -,032 

Zaborcza ornamentacja -,058 -,040 -,062 -,063 

Pomniejszanie Wartości Partnera Przed 

Rywalami -,049 -,036 -,119 -,082 

Groźby Intraseksualne -,003 -,019 ,046 ,011 

Otwarta Przemoc Wobec Rywala -,044 -,030 -,120 -,079 

* p < 0,05 

** p < 0,01 

 

W grupie kobiet ujawniło się zdecydowanie więcej istotnych statystycznie zależności. 

Ogólny wynik kwestionariusza SOI-R korelował dodatnio takimi taktykami, jak: Zagrożenie 

Zdradą (r = 0,271; p < 0,01), Karanie Groźby Zdrady (r = 0,232; p < 0,01), Manipulacja 

Zaangażowaniem (r = 0,209; p < 0,01, Pomniejszanie Wartości Rywali (r = 0,284; p < 0,01), 

Prezentowanie Zasobów (r = 0,218; p < 0,01), Pomniejszanie Wartości Partnera Przed 

Rywalami (r = 0,198; p < 0,01) i Groźby Intraseksualne (r = 0,231; p < 0,01). Oznacza to, że im 

większą skłonnością do związków przelotnych charakteryzuje się kobieta, będąca w 

związku trwałym, tym częściej stosuje taktyki polegające na obdarowywaniu go cennymi 

prezentami, na wzbudzaniu w nim zazdrości i okazywaniu złości, gdy spoufala się z innymi 

kobietami, na przedstawianiu go w niekorzystnym świetle w oczach rywalek i nakłanianiu 

go do głębszego zaangażowania w związek, na odstraszaniu potencjalnych rywalek i wyty-

kaniu ich wad. Natomiast z taktyką Podporządkowanie się i Autodewaluacja wynik ogólny 

SOI-R korelował ujemnie (r = -0,166; p < 0,01), co sugeruje, że kobiety o większej skłonności 

do związków krótkotrwałych są raczej dominujące, pewne siebie i mniej skłonne do 

podzielania poglądów partnera.  

 

Tabela 8a. Związki orientacji socjoseksualnej z taktykami utrzymania partnera w grupie 

kobiet (N=147) 

Taktyki SOI-R B SOI-R A SOI-R D SOI-R 

Czujność ,068 ,046 ,074 ,071 

Ukrywanie Partnera -,035 ,111 ,054 ,074 

Monopolizacja Czasu Partnera -,039 ,059 ,010 ,027 

Zagrożenie Zdradą ,151* ,209** ,304** ,271** 

Karanie Groźby Zdrady ,126 ,161* ,289** ,232** 

Manipulacja Emocjonalna ,094 -,090 -,080 -,056 

Manipulacja Zaangażowaniem ,181* ,237** ,075 ,209** 

Pomniejszanie Wartości Rywali ,211** ,243** ,246** ,284** 

Prezentowanie Zasobów ,145* ,225** ,143* ,218** 

Zachęty Seksualne ,113 -,076 ,055 ,007 

Poprawianie Wyglądu Zewnętrznego ,075 ,029 ,164* ,097 
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Tabela 8b. Związki orientacji socjoseksualnej z taktykami utrzymania partnera w grupie 

kobiet (N=147) 

Taktyki SOI-R B SOI-R A SOI-R D SOI-R 

Miłość i Opieka ,101 -,021 ,033 ,026 

Podporządkowanie się i Autodewalucja -,114 -,138* -,157* -,166* 

Werbalne Sygnały Posiadania ,097 ,101 ,065 ,107 

Fizyczne Sygnały Posiadania -,042 ,028 -0,06 -,017 

Zaborcza ornamentacja -,053 ,112 ,101 ,087 

Pomniejszanie Wartości Partnera Przed 

Rywalami ,040 ,199** ,201** ,198** 

Groźby Intraseksualne ,115 ,225** ,196** ,231** 

Otwarta Przemoc Wobec Rywala -,038 ,194** -,047 ,083 

*  p < 0,05 

** p < 0,01 

  

Ponadto taktyki Zagrożenie Zdradą, Pomniejszanie Wartości Rywali i Prezentowanie 

Zasobów korelowały istotnie dodatnio ze wszystkimi trzema komponentami orientacji 

socjoseksualnej, to jest z liczbą przelotnych partnerów seksualny, pozytywną postawą wobec 

niezobowiązującego seksu i seksualnym pożądaniem. Taktyki Karanie Groźby Zdrady, 

Pomniejszanie Wartości Partnera Przed Rywalami i Groźby Intraseksualne korelowały 

istotnie dodatnio, a Podporządkowanie się i Autodewaluacja istotnie ujemnie – z pozytywną 

postawą wobec niezobowiązującego seksu i seksualnym pożądaniem. Taktyka Manipulacja 

Zaangażowaniem wiązała się istotnie dodatnio zarówno z deklarowaną liczbą partnerów 

przelotnych partnerów seksualnych, jak i pozytywną postawą wobec jednorazowego  

i niezobowiązującego seksu. Poprawianie Wyglądu Zewnętrznego okazało się taktyką, która 

koreluje dodatnio wyłącznie z seksualnym pożądaniem, a taktyka Otwartej Przemocy 

Wobec Rywala – z pozytywną postawą wobec niezobowiązującego seksu. 

 

Dyskusja 

 

W prezentowanych badaniach wykazano, że mężczyźni stosują więcej technik 

utrzymania partnera niż kobiety i korzystają z nich częściej. Aaron Goetz i współpracownicy 

(2005) stwierdzili, że mężczyźni będący w związku z kobietami, które posiadają cechy 

zwiększające prawdopodobieństwo zdrady seksualnej (np. dużą atrakcyjność fizyczną), 

bardziej intensywnie chronią partnerkę przed ewentualnymi rywalami, stosując więcej 

taktyk utrzymania partnera. Wynika to z faktu, że koszty reprodukcyjne potencjalnej zdrady 

przez partnerkę są wyższe dla mężczyzn niż w przypadku zdrady kobiety przez mężczyznę 

(Buss, 1988). Chodzi tu między innymi o koszty związane z opieką nad nieswoim dzieckiem, 

koszty poniesione w związku ze zdobyciem partnerki i jej dotychczasowym utrzymanie przy 

sobie (czas, energia, zasoby materialne i koszty emocjonalne), a także stratę wynikającą z 

pozbawienia się okazji do związania z inną „lepszą” partnerką, zamiast tą zdradzającą. 
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Możliwe więc, że częstsze stosowanie taktyk przez mężczyzn udokumentowane w prezen-

towanych badaniach, ma związek właśnie z atrakcyjnością ich partnerek.  

Mężczyźni stosowali częściej niż kobiety takie taktyki, jak: Prezentowanie Zasobów, 

Zachęty Seksualne, czy Groźby Intrasekualne. Wyniki te replikują rezultaty uzyskane  

w innych badaniach ewolucyjnych (Buss, 1988; Buss i Shackelford, 1997). Prezentowanie 

Zasobów jest taktyką odpowiadającą kobiecemu kryterium wyboru partnera. Status, zasoby 

materialne są ważnymi kryteriami wyboru mężczyzny do związku długotrwałego, tak więc 

prezentowanie zasobów przez mężczyzn jest naturalną odpowiedzią na taką preferencję 

kobiecą. Nie przez przypadek więc, jak wykazują badania międzykulturowe (zob. Buss, 

2013), mężczyźni bardziej niż kobiety wykazują dystres, gdy rywal przerasta ich w 

perspektywach finansowych czy zawodowych. Groźby Intraseksualne – kierowane do osób 

tej samej płci, rywali – są z kolei „twardą” taktyką stosowaną często w przypadku zazdrości 

seksualnej, prowadząc do przemocy wobec rywala, z zabójstwem włącznie (Buss, 2013; Buss 

i Shackelford, 1997). Zachęty Seksualne natomiast rozpatrywane są z perspektywy hipotezy 

rywalizacji nasienia. Zachęty Seksualne – pisze Goetz i jego współpracownicy (2005, s. 758) - 

mogą być interpretowane jako taktyka ułatwiająca zastąpienie własnym nasieniem spermy 

potencjalnego rywala w narządach rodnych kobiety.  

Do twardych taktyk zaliczyć można także Zaborcza Ornamentacja, w którą 

mężczyźni stosowali częściej niż kobiety. Ta taktyka zmniejsza możliwość kontaktu między 

partnerką a potencjalnym rywalem. Twardość tej taktyki wynika z faktu, iż jest ona raczej 

formą męskiej zaborczości wyrażającą się w swoistym „znakowaniu” partnerki jako 

własności niż okazywania uczucia. Potwierdza to fakt, że nie stwierdzono korelacji między 

tą taktyką a taktyką Miłość i Opieka (r = 0,080, p = 0,193). Inaczej jest w przypadku taktyki 

Fizyczne Sygnały Posiadania, którą mężczyźni także stosują częściej niż kobiety - w tym 

przypadku stwierdzono korelację między nią a taktyką Miłość i Opieka (r = 0,278, p < 0,001), 

co sugeruje, że jest ona behawioralnym przejawem miłości.  

Goetz i współpracownicy stwierdzili również, że w sytuacji zwiększonego ryzyka 

rywalizacji nasienia (miary zwiększonego prawdopodobieństwa niewierności kobiecej  

i zapłodnienia przez rywala) mężczyźni stosują następujące taktyki: Manipulacja 

Zaangażowaniem, Pokazywanie Zasobów, Zachęty Seksualne, Poprawianie Wyglądu 

Zewnętrznego, Miłość i Opieka, Werbalne Sygnały Posiadania, Fizyczne Sygnały Posiadania, 

Zaborcza Ornamentacja, Groźba Intraseksualna. Warto podkreślić, że w naszych badaniach 

stwierdzono częstsze stosowanie taktyk przez mężczyzn w sześciu spośród tych dziewięciu 

– oprócz Manipulacji Zaangażowaniem, Zwiększaniem Atrakcyjności Fizycznej oraz 

Werbalnych Sygnałów Posiadania. Tak więc można przypuszczać, że zestaw taktyk wykryty 

w naszym badaniu częściej stosowanych przez mężczyzn stanowi właśnie adaptację do 

problemu kobiecej niewierności. 

Stwierdziliśmy także, że mężczyźni częściej niż kobiety stosowali taktykę 

Podporządkowanie i Autodewaluację. Wynik ten, zaskakujący z perspektywy ewolucyjnej 

(spodziewać się można raczej dominacji), replikuje rezultaty badania Bussa i Shackelforda 
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(1997), a także wyniki badań na populacji hiszpańskiej (de Miguel i Buss, 2011) oraz 

chorwackiej (Kardum i in., 2006). Przy uwzględnieniu uzyskanego przez nas wyniku 

zależność tę można z pewną ostrożnością uznać za kulturowo uniwersalną. Adelia de 

Miguel i David Buss uważają, że jest to desperacka taktyka stosowana przez niektórych 

mężczyzn w sytuacji rychłego końca związku. Prawdopodobny jednak jest także i inny 

powód. Wykazano np., iż ta taktyka pozytywnie koreluje u mężczyzn i u kobiet ze 

skłonnością do przemocy wobec partnera (Shackelford i Goetz, 2006 ); nie jest to więc wbrew 

pozorom taktyka „łagodna”. Wykazano także, że w obrębie tzw. ciemnej triady składającej 

się z makiawelizmu, narcyzmu, psychopatii, koreluje ona pozytywnie z makiawelizmem 

(Jonason, Li i Buss, 2010). Zatem być może większa męska skłonność do tej taktyki związana 

jest z bardziej manipulacyjnym korzystaniem z niej w pewnych sytuacjach, albo/i  

w odniesieniu do kobiet szczególnie wrażliwych na sygnały męskiej submisji. Sygnały takie 

podwyższają kobiecą samoocenę, dzięki czemu mężczyźni uzyskują pewne korzyści, np. 

łatwiejszy dostęp seksualny, albo wygaszenie niektórych, niewygodnych dla nich taktyk 

utrzymania partnera (np. czujności).  

W badaniach wykazano, że kobiety częściej niż mężczyźni korzystają z dwóch taktyk: 

Poprawianie Wyglądu Zewnętrznego oraz Pomniejszanie Wartości Rywalki. W odniesieniu 

do pierwszej z nich zreplikowano wyniki badań Bussa (Buss, 1988; Buss i Shackelford, 1997). 

W jego interpretacji ta taktyka stanowi odpowiedź na męskie kryteria wyboru partnerki 

koncentrujące się wokół urody kobiety jako wskaźnika zdrowia i płodności. Pomniejszanie 

Wartości Rywalki z kolei wydaje się taktyką będącą skutkiem rywalizacji o partnera między 

kobietami. Konkurencja wynikająca z doboru seksualnego działa przede wszystkim na 

poziomie rywalizacji obrębie płci męskiej, lecz jest ona także obecna u płci żeńskiej. 

Pomniejszanie Wartości Rywalki wydaje się taktyką wynikającą z tego właśnie mechanizmu. 

W związkach długotrwałych ma ona najprawdopodobniej i inny cel: wyprzedzające 

pomniejszanie zainteresowania kobietą, która mogłaby być alternatywną wybranką 

mężczyzny w związku pozamałżeńskim. Jak wykazano (Buss i Shackelford, 1997), 

mechanizm ten w związkach małżeńskich ma jednak ograniczenie – jest nią duża 

atrakcyjność fizyczna partnera, co podnosi jego wartość na „rynku matrymonialnym”.  

W takich warunkach odnotowano spadek częstości stosowania tej taktyki (a także innych) 

przez kobiety. Paradoks ten wyjaśniany jest tym, że czasem sukces reprodukcyjny kobiety 

jest większy, gdy godzi się na przeniesienie przez mężczyznę części zasobów na inne kobiety 

(jak w systemach poligynicznych) niż gdyby całkowicie z nich zrezygnowała.  

Częstość stosowania taktyk utrzymania partnera przez kobiety i mężczyzn zależy od 

dodatkowych czynników. Wykazano w prezentowanych badaniach, że takie zmienne jak 

wiek własny osoby badanej, wiek partnera, długość trwania związku i liczba dzieci, są 

negatywnie skorelowane u obu płci z częstością stosowania taktyk. Wskazuje to na 

słabnięcie wysiłku związanego z utrzymaniem partnera w związku długotrwałym. 

Słabnięcie wysiłku związane jest z kolei z tym, że sukces reprodukcyjny – w postaci 

potomstwa – został osiągnięty, co powoduje, że dotychczasowe mechanizmy 
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odpowiedzialne za jego osiągnięcie przestały być niezbędne. Dobitnie potwierdza to 

negatywna korelacja między liczbą dzieci a częstością stosowania taktyk (im więcej dzieci, 

tym częstość jest mniejsza). 

Badani mężczyźni uzyskali wyższe niż kobiety wyniki zarówno w zakresie ogólnego 

wyniku w zakresie socjoseksualności, jak i w poszczególnych skalach, co replikuje wyniki  

z innych badań (Marzec i Łukasik, 2014; Penke i Asendorpf, 2008). Tak więc mężczyźni 

wykazali większą niż kobiety skłonność do związków krótkotrwałych, co jest zgodne z 

założeniami teorii strategii seksualnych Davida Bussa i Davida Schmitta (1993): sukces 

reprodukcyjny mężczyzn zależny jest od liczby partnerek. Generalnie tendencja do 

preferowania związków krótkotrwałych u mężczyzn zmniejsza się wraz z wiekiem własnym 

i partnera, natomiast u kobiet jedynie wraz z własnym wiekiem. Można postawić hipotezę, 

że wpływ na to ma spostrzegana atrakcyjność fizyczna własna i partnera a decydująca  

o wartości reprodukcyjnej. Z różnych badań wynika, że u obu płci wyższa socjoseksualność 

wiąże się z preferencją cech fizycznych świadczących o „dobrych genach” (zob. Price i in., 

2013)1. Zatem spadek własnej atrakcyjności fizycznej wraz z wiekiem może skutkować 

zmniejszaniem się tendencji do poszukiwania nowych partnerów i zawierania związków 

przelotnych. U kobiet zmniejszanie tej tendencji widoczne jest we wszystkich wymiarach 

socjoseksualności - zachowania, postawy, pożądania, zaś u mężczyzn w zakresie 

zachowania i pożądania, choć przyzwalająca i liberalna postawa wobec związków 

krótkotrwałych nie ulega zmianie (brak korelacji między SOI-R A a własnym wiekiem). 

Ponadto u mężczyzn spadek w zakresie nierestrykcyjnej socjoseksualności powiązany jest 

nie tylko ze spadkiem własnej atrakcyjności, lecz także z przyrostem wieku partnerki  

(i prawdopodobnie spadkiem jej atrakcyjności fizycznej). Niewykluczone, że w przypadku 

mężczyzn ważną rolę odgrywa mechanizm unikania kosztów wynikających ze spadku 

własnej atrakcyjności w sytuacji rywalizacji z innymi mężczyznami opisany przez Michaela 

Price’a i współpracowników (2013): gdy zmniejsza się własna atrakcyjność fizyczna, to 

poszukiwanie innych partnerek staje się utrudnione i może być związane z dużymi kosztami 

wynikającymi z rywalizacji z innymi bardziej atrakcyjnymi mężczyznami (np. młodszymi). 

Adapatacyjne zatem będzie unikanie takich kosztów poprzez zmniejszenie wagi jaką 

przypisuje się atrakcyjności fizycznej obecnemu partnerowi i rezygnacji z rywalizacji.  

Tendencja do związków krótkotrwałych spada u kobiet także wraz z czasem trwania 

związku oraz liczbą dzieci. W pierwszym przypadku prawdopodobnie rolę odgrywa 

wspomniany już spadek własnej atrakcyjności, choć można postawić też alternatywną tezę, 

że wraz z czasem trwania relacji zwiększa się rola zaangażowania (wysiłku w jej 

podtrzymanie) i intymności (przywiązania, zaufania) – składników związków 

romantycznych wyróżnionych przez Roberta Sternberga (1986) – jako spoiwa związku, co 

powoduje wytłumienie skłonności do poszukiwania innych relacji i partnerów. W drugim 

przypadku, opieka nad większą liczbą dzieci i konieczność opieki nad nimi, jest także 

                                                 
1 Jakkolwiek z badań Michaela Price i współpracowników zależność taką wykazano jedynie w odniesieniu do 

mężczyzn. 
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skutecznym mechanizmem hamującym nierestrykcyjną socjoseksualność na rzecz preferencji 

związku długotrwałego. W przypadku mężczyzn socjoseksualność nie jest w żaden sposób 

skorelowana z czasem trwania związku, ani liczbą dzieci, co sugeruje, że najistotniejszymi 

czynnikami pozostaje wiek własny i wiek partnera, jako pośrednie wyznaczniki wartości 

reprodukcyjnej. 

Prezentowane badania ujawniły szereg istotnych powiązań między orientacją 

socjoseksualną a taktykami utrzymania partnera, ale wyłącznie w grupie kobiet. Wykazano, 

że im mniej restrykcyjną orientacją socjoseksualną odznaczają się kobiety, to znaczy im 

bardziej są skłonne akceptować seks bez emocjonalnej bliskości i zaangażowania, tym więcej 

stosują taktyk utrzymania partnera w stałym związku. Mając na uwadze fakt, że większa 

skłonność do związków przelotnych może być traktowana jako wskaźnik ryzyka 

niewierności, można wysunąć hipotezę, że wynik ten świadczy o preferowanej przez badane 

kobiety strategii reprodukcyjnej określanej mianem „monogamii ze skłonnością do zdrady”, 

w której gwarancją sukcesu reprodukcyjnego kobiety jest nie tylko wysiłek włożony  

w zdobycie i utrzymanie stałego partnera, ale i w poszukiwanie kontaktów przelotnych. 

Dzięki nim kobiety mogą zyskać dostęp do dodatkowych zasobów, lepsze geny dla 

potomstwa i „partnera zastępczego” (Buss, 1994). Można też zaryzykować inne wyjaśnienie: 

kobiety o silniejszej nierestrykcyjnej orientacji mają po prostu więcej doświadczeń  

w kontaktach z mężczyznami i posiadają większy wachlarz różnorodnych taktyk, które 

mogą być efektywnie stosowane w różnych okolicznościach i w stosunku do różnych 

partnerów. 

Występowanie nierestrykcyjnej orientacji socjoseksualnej u kobiet, wyrażającej się 

bądź to w deklarowaniu licznych kontaktów seksualnych z różnymi partnerami, bądź w 

okazywaniu pozytywnego stosunku wobec niezobowiązującego seksu, czy też w 

przejawianiu wysokiego seksualnego pożądania, nasila częstość stosowania 9 spośród 19 

taktyk utrzymania partnera. Większość z nich to taktyki należące do dwóch kategorii: 

Interseksualnej Negatywnej Motywacji, polegającej na wzbudzaniu w partnerze zazdrości  

i okazywaniu złości, gdy ten wchodzi w kontakty z innymi kobietami, na namawianiu 

partnera do głębszego zaangażowania się w związek i krytykowaniu innych kobiet oraz 

Intraseksualnej Negatywnej Motywacji, która przejawia się w pomniejszaniu wartości 

partnera w oczach innych kobiet, odstraszaniu rywalek i używaniu wobec nich przemocy. 

Według Bussa (2000), takie manipulowanie uczuciami partnera oraz trzymanie konkurentek 

na wodzy stanowią bardziej desperackie działania i wdrażane są częściej wówczas, gdy 

atrakcyjność stosujących je osób jest mniejsza od atrakcyjności partnera. Natomiast celowe 

wzbudzanie zazdrości partnera jest stosowane przez kobiety jako metoda sprawdzenia siły 

związku oraz tego, na ile partnerowi na nich zależy. Autor podkreśla jednak, że taktyka ta – 

choć skuteczna – może okazać się dla kobiety niebezpieczną, gdyż partner może dojść do 

wniosku, iż jej obyczaje seksualne są zbyt swobodne. Z kolei pomniejszanie wartości 

partnera w oczach rywali i używanie wobec nich przemocy autor zalicza do taktyk 

najbardziej destrukcyjnych. 
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Kolejne dwie dodatnio skorelowane z orientacją socjoseksualną taktyki, polegające na 

obdarowywaniu partnera prezentami i poprawianiu własnego wyglądu zewnętrznego 

należały do kategorii Pozytywnej Motywacji. W badaniach Bussa (1988) zarówno taktyka 

udostępniania własnych zasobów (co prawda raczej w wykonaniu mężczyzn), jak i troska o 

własny wygląd plasowały się w czołówce najskuteczniejszych taktyk utrzymania partnera  

w trwałym związku. 

Nasze badania ujawniły jeszcze jedną prawidłowość. Otóż mniejsza skłonność do 

związków przelotnych nasilała u kobiet częstość stosowania taktyki polegającej na 

podporządkowaniu się i autodewaluacji. We wspomnianych już wcześniej badaniach Bussa 

(1988), ta należąca co prawda do kategorii Pozytywnej Motywacji taktyka, okazuje się być 

jedną tych mniej konstruktywnych i może stanowić wyraz emocjonalnej manipulacji 

partnerem. 

Jeśli chodzi o mężczyzn, to wyniki naszych badań sugerują, że orientacja 

socjoseksualna (z jednym wyjątkiem) nie wiąże się z częstością stosowania taktyk 

utrzymania partnera w stałym związku. Przypomnijmy, że w dodatku mężczyźni uzyskali 

wyższy niż kobiety wynik w SOI-R (także w podskalach). Generalnie więc, ich własna 

(potencjalna) skłonność do niewierności, nie ma wpływu na to, w jaki sposób starają się oni 

utrzymać partnerkę przy sobie. Wydaje się to uzasadnione z ewolucyjnej perspektywy, która 

podkreśla, że sukces reprodukcyjny mężczyzn zależy od liczby zapłodnionych kobiet: 

wierność własna byłaby zatem przeszkodą w realizacji tego celu. Z drugiej jednak strony 

mężczyźni stosują  więcej taktyk niż kobiety (zob. tab. 3). Być może zatem na wielkość 

wysiłku wkładanego w utrzymaniu partnerki wpływa nie własna orientacja socjoseksualna, 

lecz inny czynnik - zazdrość seksualna o partnerkę. Poziom tego typu zazdrości u mężczyzn 

jest wyższy niż u kobiet (por. Buss, 2002b; Schützwoh, 2004), a to może przekładać się na 

wysiłek związany z „pilnowaniem” partnerki. Wyjątek od opisanej powyżej reguły stanowił 

zarejestrowany w naszych badaniach związek orientacji socjoseksualnej, wyrażającej się  

w pozytywnej postawie wobec niezobowiązującego seksu z taktyką, polegającą na 

pomniejszaniu wartości rywali. 

Głównym celem prezentowanych badań była próba ustalenia powiązań między 

orientacją socjoseksualną a taktykami utrzymania partnera. Uzyskane przez nas wyniki 

pozwoliły stwierdzić, że związki te kształtują się odmiennie u kobiet i mężczyzn. Mężczyźni 

wykazują większą niż kobiety skłonność do związków krótkotrwałych. Stosują też więcej 

taktyk utrzymania partnera i korzystają z nich częściej, jednak, ich własna (potencjalna) 

skłonność do niewierności, nie ma wpływu na to, w jaki sposób starają się oni utrzymać 

partnerkę przy sobie. Z kolei kobiety, im bardziej są skłonne akceptować seks bez 

emocjonalnej bliskości i zaangażowania, tym więcej stosują taktyk utrzymania partnera  

w stałym związku, przy czym ich tendencja do związków krótkotrwałych spada wraz  

z wiekiem, czasem trwania związku i liczbą posiadanego potomstwa. W przypadku 

mężczyzn spadek zainteresowania niezobowiązującym seksem zmniejsza się wraz  

z wiekiem własnym i partnera. Wartym odnotowania jest również fakt, że niezależnie od 
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płci częstość stosowania taktyk utrzymania partnera zmniejsza się wraz z wiekiem (zarówno 

własnym jak i wiekiem partnera) oraz długością trwania związku i liczba posiadanego 

potomstwa. 

Mając to wszystko na uwadze można stwierdzić, że wyniki naszych badań 

dostarczają empirycznych przesłanek, pozwalających uznać określone taktyki utrzymania 

partnera za istotne i charakterystyczne wyróżniki kobiecych i męskich strategii 

reprodukcyjnych. 
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Afirmacja dziecka w łonie matki - podstawą cywilizacji miłości 

 

Miłość i akceptacja są warunkiem prawidłowego rozwoju człowieka.    

Jak wykazują badania psychologiczne - klimat miłości i bezwarunkowej akceptacji, 

niezbędny jest już od początku życia ludzkiego. Jest on konieczny do właściwego rozwoju 

psychosomatycznego dziecka poczętego oraz dalszego jego funkcjonowania (por. Kornas-

Biela, 2009). 

Bóg stwarzając człowieka, stworzył go z miłości i do miłości.  

„By zachować życie ludzkie na ziemi, powołał do istnienia społeczność rodzinną. 

Napełnianie ziemi pozostawił całkowicie wolnej woli człowieka. Zaufał tak bardzo, że odtąd 

ani razu nie użył swej potęgi stwórczej, aby wyręczyć ziemskich rodziców” (Wyszyński, 

1990, s. 7).   

„To rodzice są pierwszymi stróżami i opiekunami życia jeszcze nienarodzonego a już 

poczętego” (Jan Paweł II, 1999). 

„Dzieci są darem Boga, największym i bezcennym” (Mk 10, 14).  

„Są łaską Boga, Jego błogosławieństwem dla rodziny, dla narodu i Kościoła” (Jan 

Paweł II, 1999). Dlatego też człowiek w odpowiedzi na ten Boży dar winien czynić wszystko 

zgodnie z Bożym zamysłem - winien życie przekazywać z miłością i miłością je otaczać.  

Jeśli dar nowego życia przyjmowany jest należycie, daje rodzicom nieporównywalną 

z niczym radość i szczęście. Jeśli nie jest, staje się przyczyną wielkiego dramatu. W związku 

z tym, staje przed nami bardzo ważne zadanie, jakim jest kształtowanie pozytywnych 

postaw wobec dziecka od samego początku jego zaistnienia czyli od poczęcia. 

W świetle powyższego rzeczą niezwykle istotną jest poszukiwanie takiej metody 

oddziaływania, która dałaby w efekcie jak najbardziej pozytywną – pełną bezwarunkowej 

akceptacji i miłości – postawę wobec dziecka w okresie prenatalnym. Przeprowadzone 

badania są próbą znalezienia takiej metody.  

Problematyka postaw jest w literaturze psychologicznej szeroko omówiona. Dla 

celów badawczych przyjęto koncepcję R.B. Cattela, według której „postawa jest stanem 

motywacyjnym oraz działaniem czy reagowaniem” (Reykowski, 1964, s. 18). 

Każda postawa ma w sobie element poznawczy, emocjonalny i behawioralny, a jej 

kształtowanie następuje pod wpływem działania na wszystkie te elementy. „Wpływ jest tym 

skuteczniejszy, im bardziej jest spójny, to znaczy gdy oddziaływanie na wszystkie elementy 

postawy zmierza w tym samym kierunku” (Braun-Gałkowska, 1997, s. 45).  

Ludzkie postawy można kształtować na przestrzeni całego życia. Szczególnie ważny, 

jeśli chodzi o ich ostateczny kształt, jest okres młodzieńczy, czas świadomego wkraczania  
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w dorosłe życie.  Należy brać pod uwagę również to, że psychologiczne mechanizmy 

oddziaływania różnych czynników na zachowanie człowieka są bardzo skomplikowane  

i najczęściej pozostają poza jego świadomością (tamże, s. 39).  

Na krystalizujące się postawy człowieka ma wpływ wiele czynników wewnętrznych, 

takich jak uwarunkowania genetyczne i aktywność własna oraz czynników zewnętrznych. 

„Do czynników zewnętrznych należą czynniki środowiska nieosobowego (przyrodnicze  

i kulturowe) i osobowego tzn. czynniki bezpośrednie (np. rodzina i szkoła) oraz pośrednie. 

Do czynników pośrednich zaliczyć można środki masowego przekazu” (tamże, s. 35). 

Jednym z nich jest film. „Od czasu, kiedy film stał się istotną częścią współczesnej kultury, 

zaczęto doceniać jego rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym” (Odorowicz1). Film 

staje się coraz częściej stosowaną metodą edukacyjną. 

 

1. Badania własne 

 

1.1. Cel badań i zastosowane metody  

 

Przeprowadzając wiele lat temu (dla potrzeb pracy magisterskiej) - pod kierunkiem 

prof. Teresy Kukołowicz - badania postaw par narzeczeńskich wobec dziecka w okresie 

prenatalnym, zauważyłam, że narzeczeni w zdecydowanej większości, posiadają pozytywną 

postawę wobec dziecka poczętego. Nastawieni są na przyjęcie dziecka z miłością i zainte-

resowaniem, gotowi do różnych wyrzeczeń. W hierarchii wartości narzeczeni stawiali 

dziecko poczęte na pierwszym miejscu, wykazywali natomiast małą wiedzę na temat 

rozwoju dziecka w tym okresie (Kończewska, 1979).W związku z czym zrodziło się pytanie: 

jaka wiedza i w jaki sposób podana, kształtuje i wzmacnia pozytywną postawę wobec 

dziecka w wieku prenatalnym u młodych, wkraczających w dorosłe życie ludzi. 

W dalszej pracy badawczej poszukiwałam odpowiedzi na to pytanie, pod kierunkiem 

prof. M. Braun-Gałkowskiej, w ramach seminarium doktoranckiego. 

Przedmiotem moich badań były zmiany zachodzące w postawach młodych ludzi 

wobec dziecka poczętego, na skutek różnorodnych  oddziaływań dydaktycznych. Celem 

badawczym było znalezienie metody kształtującej najbardziej pozytywną postawę młodych 

osób wobec dziecka w okresie prenatalnym.  

Założyłam, że istnieją dwa sposoby oddziaływania dydaktycznego. Jeden to 

„negatywne mówienie” o dziecku poczętym poprzez informacje filmowe i słowne o przery-

waniu ciąży. Drugi to ”pozytywne mówienie” o dziecku poczętym, polegające na 

przekazywaniu informacji o rozwoju dziecka w prenatalnej fazie jego życia, również za 

pomocą filmu  i przekazu słownego.  

Przyjęłam hipotezę, że „mówienie pozytywne ” kształtuje i wzmacnia pozytywną 

postawę wobec dziecka poczętego, natomiast „mówienie negatywne” nie kształtuje i nie 

wzmacnia (w oczekiwanym stopniu), pozytywnej postawy wobec dziecka poczętego.  

                                                 
1 http://www.filmotekaszkolna.pl/aktualnosc,411 
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Celem zweryfikowania hipotez badawczych, przeprowadziłam trzy eksperymenty 

dydaktyczne. 

W pierwszym (w pierwszej sytuacji dydaktycznej) - odtworzyłam sytuację, która  

w latach osiemdziesiątych XX wieku była często stosowana, mianowicie: wyświetliłam 

badanej młodzieży film o przerywaniu ciąży.  

W drugim eksperymencie (w drugiej sytuacji dydaktycznej) wyświetliłam młodzieży 

akademickiej film o rozwoju dziecka w wieku prenatalnym, zakończony realistycznie 

przedstawioną akcją porodową.  

W trzecim eksperymencie (w trzeciej sytuacji dydaktycznej) wyświetliłam młodzieży 

film o rozwoju dziecka, ale bez naturalistycznych scen z porodu.  

Badania zostały przeprowadzone pod kierunkiem prof. Marii Braun-Gałkowskiej, w 

latach 1986-1988 w Rzeszowie. W trzech sytuacjach dydaktycznych wzięło udział 100 osób 

(50 kobiet i 50 mężczyzn) w wieku od 19 do 27 lat. Po odrzuceniu badań niepełnych do 

analizy uwzględniono wyniki testów 94 osób (44 kobiet i 50 mężczyzn). 

Osobami badanymi byli studenci początkowych lat studiów Politechniki 

Rzeszowskiej: mechaniki, techniki, lotnictwa, konstrukcji budowlanych i inżynierskich oraz 

studenci fizyki, matematyki, wychowania technicznego, filologii polskiej, filologii 

germańskiej, historii, nauk społecznych, nauczania początkowego i wychowania 

muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. 

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdego eksperymentu dydaktycznego, osoby 

w niej uczestniczące zostały przebadane tą samą baterią testów: Testem Rysunku Rodziny i 

testem skojarzeniowym Z-P-R, po czym osoby badane napisały krótką wypowiedź na temat 

dziecka w łonie matki.  

Do badań został użyty Test Rysunkowy Louis Corman w autoryzowanej wersji Marii 

Braun-Gałkowskiej, z instrukcją „Narysuj mi rodzinę”.  

Rysunek jest metodą projekcyjną. Metody projekcyjne opierają się na projekcji 

rozumianej jako sposób spostrzegania i reagowania na bodźce zewnętrzne zawsze 

uwarunkowane cechami osobistymi osoby spostrzegającej (Braun-Gałkowska, 2002). 

Rysunek może być metodą poznawania zmian, które zachodzą w psychice badanych osób 

pod wpływem różnorodnych oddziaływań. Rysunek dociera do motywów 

nieuświadomionych i nieświadomych sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi 

(tamże).  Wszystkie rysunki osób badanych zostały ocenione przez kompetentnych sędziów. 

Test skojarzeniowy Z-P-R, czyli test Zwierzę–Ptak–Roślina skonstruowany został 

specjalnie do zbadania omawianego problemu, zawierał instrukcję: Proszę podać nazwę (pełną 

lub w formie zdrobnienia) zwierzęcia, ptaka i rośliny, która kojarzy się pani/panu z dzieckiem w łonie 

matki i wyjaśnić dlaczego?  

Każde skojarzenie podane przez osobę badaną zostało ocenione przez trzech 

niezależnych sędziów. Zadaniem sędziów była ocena, czy dane skojarzenie dziecka 

poczętego z nazwą zwierzęcia, nazwą ptaka i nazwą rośliny, jest przyjemne czy też 
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nieprzyjemne. Założono, że skojarzenia przyjemne są skojarzeniami pozytywnymi, 

natomiast skojarzenia nieprzyjemne są skojarzeniami negatywnymi. 

Instrukcja trzeciej metody badawczej brzmiała: Proszę napisać kilka słów na temat 

dziecka w łonie matki.  

Pierwsza sytuacja dydaktyczna wyglądała następująco: 40 osób (14 kobiet i 26 

mężczyzn) biorących udział w eksperymencie, zostało przebadanych zaprezentowanym 

wcześniej zestawem testów, następnie osobom tym wyświetlono dokumentalny film o 

aborcji pod tytułem: Ausräumung einer schwangerschaft (Usunięcie ciąży) dra K. Semma. Film 

został uzupełniony informacjami o szkodliwości aborcji.  Po czym studenci zostali ponownie 

przebadani tym samym zestawem testów i w taki sam sposób, jak na początku tej sytuacji 

dydaktycznej. Badania zostały przeprowadzone w dużej sali, tzw. „Przewiązce”- łączącej 

dwa domy akademickie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.  

W drugiej sytuacji dydaktycznej udział wzięło 26 studentów, (14 kobiet i 12 

mężczyzn). Grupa ta, tak samo jak i poprzednia, najpierw została przebadana wspomnianą 

baterią testów, po czym obejrzała film Clouda Edelmanna pod tytułem: „The first days of life” 

(„Pierwsze dni życia”), z polskim tłumaczeniem. Film ten przedstawia rozwój dziecka w 

czasie pierwszych dziewięciu miesięcy jego życia i kończy się realistycznym pokazem jego 

narodzin. Film został uzupełniony informacjami o rozwoju psychofizycznym dziecka w 

okresie prenatalnym oraz informacjami o porodzie. Następnie ponownie zostały 

przeprowadzone badania, w taki sam sposób i tym samym zestawem testów. Badania 

odbyły się w tej samej sali, w której odbywały się badania grupy pierwszej. 

W trzeciej sytuacji dydaktycznej wzięła udział 28 - osobowa grupa osób (16 kobiet  i 

12 mężczyzn), została ona poddana oddziaływaniu dydaktycznemu w trzech mniejszych 

grupach. Każdej z nich wyświetlono ten sam film Clouda Edelmanna „The first days of life”  

o rozwoju dziecka w prenatalnym okresie jego życia, ale bez scen z fizjologii porodu. 

Zachowano jedynie sceny radosnego i pełnego wzruszeń powitania dziecka po jego 

narodzinach przez rodziców oraz personel medyczny. Film uzupełniono tymi samymi 

informacjami o rozwoju dziecka oraz informacjami o porodzie. Analogicznie jak w dwóch 

poprzednich sytuacjach dydaktycznych, na początku spotkania i po prezentacji informacji 

filmowych i słownych o dziecku w łonie matki, przeprowadzono badania psychologiczne. 

Badania odbyły się w pomieszczeniach rzeszowskiego „Dworku”, gdzie dodatkowo 

zadbano o miły wystrój poprzez umieszczenie zdjęć o tematyce dziecięcej. Badania 

przeprowadzono w ciepłej i przyjaznej atmosferze. 

 Z obserwacji badanych w czasie trzech sytuacji dydaktycznych, wynika, że 

największe emocje, najżywsze komentarze i zdecydowane reakcje budziły filmy. Informacje 

słowne były jakby mniej istotne, co można tłumaczyć tym, że filmy są bardziej sugestywne, 

pobudzają więcej receptorów (nie tylko słuchowy, ale i wzrokowy), bardziej oddziałują na 

podświadomość i tym samym mocniej angażują oglądającą je osobę. Potwierdzają to 

również pisemne wypowiedzi, w których badani koncentrują się raczej na tym, co zobaczyli, 

mniej na tym, co usłyszeli. 
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1.2. Uzyskane wyniki badań  

 

Najkorzystniejsze wyniki uzyskano w sytuacji, w której o dziecku poczętym - 

„mówiono pozytywnie”- poprzez film C. Edelmana ilustrujący rozwój dziecka w okresie 

prenatalnym, ale bez scen z fizjologii porodu. Film uzupełniony był informacjami o rozwoju 

psychofizycznym dziecka w tym okresie. Okazało się, że „negatywne mówienie” o dziecku 

poczętym poprzez film dra K. Semma o aborcji przynosi wiele efektów niepożądanych z 

punktu widzenia dziecka i sytuacji rodzinnej. 

  

1.2.1. Rezultaty „negatywnego mówienia” o dziecku w łonie matki  

  

a) Analiza Rysunku Rodziny  

W interpretacji rysunku brane były pod uwagę elementy treściowe i formalne: 

poziom formalny, typ rysunku, elementy graficzne, symbolika barw, symbolika przestrzeni - 

zaproponowane przez prof. Marię Braun-Gałkowską i jej zespół (por. Braun-Gałkowska, 

1985; Braun-Gałkowska, 2000; Braun-Gałkowska, 2002; Braun-Gałkowska, 2007). 

Podczas analizy rysunków osób badanych, skoncentrowano się głównie na dwóch 

wskaźnikach: wskaźniku niepokoju i wskaźniku agresji oraz przeanalizowano jak zmienia 

się pozycja dziecka w rodzinie. Wzięto też pod uwagę tendencję zmian więzi małżeńskiej  

i komunikacji w rodzinie pod wpływem oglądanych filmów.  

Analiza rysunków pierwszej grupy badawczej, (w której o dziecku poczętym 

„mówiono negatywnie”, poprzez film i informacje słowne o aborcji) wykazała, że na 

rysunkach wykonanych przez te osoby po obejrzeniu filmu o aborcji nastąpił wzrost 

wskaźników mówiących o niepokoju i agresji o czym świadczą: puste przestrzenie na 

wykonanym rysunku, brak tła, przesunięcie w lewą stronę i w dół, a także rysunki mało 

barwne, wykonane jedną kredką szarą lub czarną, najczęściej o barwie bladej, mało 

intensywnej. Narysowane postacie były małe, schematyczne, bez ciała, bez rąk, sztywne, bez 

ruchu, zawieszone w próżni.  

Wygląda na to, że obejrzenie filmu, ukazującego szczególnie wyrafinowaną agresję, 

wywołało przede wszystkim niepokój i agresję projekcyjną. Niepokój wzrósł aż u 92,5% 

badanych, a agresja u 61,5% badanych.  

Po obejrzeniu filmu o przerywaniu ciąży, u 72,5% badanych, pogorszyła się znacznie- 

pozycja dziecka w rodzinie. Dzieci, które wcześniej były narysowane blisko siebie, pomiędzy 

rodzicami lub wokół nich, teraz są oddalone. Przed filmem narysowane były starannie,  

w ruchu, po filmie przedstawione są niedbale lub schematycznie, bez oczu, bez ust, bez rak, 

czasami bez ciała. Narysowane jedna kredką, najczęściej czarną o słabym nacisku,  

w najmniej uprzywilejowanym miejscu - w dolnym prawym rogu kartonu. 

 U 40% badanych, zmniejszyła się też liczba dzieci w rodzinie, w tym aż 27,5% 

badanych w ogóle nie narysowało dzieci. Przed filmem osoby rysowały dzieci, a po filmie 
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pominęły je. Zamiast dzieci pojawiały się znaki zapytania albo dzieci zostały zastąpione 

symbolami: symbol plemnika plus symbol jajeczka równa się znak zapytania.  

 

Rys. 1. Przykładowy rysunek rodziny osoby z 

grupy pierwszej, wykonany przed obejrzeniem 

filmu 

 

 

 

Rys. 2. Rysunek rodziny tej samej osoby z grupy 

pierwszej, wykonany po obejrzeniu filmu o 

aborcji 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Przykładowy rysunek rodziny osoby z 

grupy pierwszej, wykonany przed obejrzeniem 

filmu 

 

 

 

Rys. 4. Rysunek rodziny tej samej osoby z grupy 

pierwszej, wykonany po obejrzeniu filmu o 

aborcji 

 

 

 

 

Powstaje warte rozważenia pytanie, co dokonało się w psychice badanych osób, że 

nastąpiła aż tak niekorzystna zmiana odzwierciedlona w ich rysunkach.  
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Wydaje się, że badani nie chcąc mieć nic wspólnego z aborcją, podświadomie 

wyeliminowali wszystko co się z nią kojarzyło, w tym również dzieci.  

 

 

b) Wynik testu skojarzeniowego Z-P-R  

Analiza skojarzeń dziecka poczętego z nazwą zwierzęcia, nazwą ptaka i nazwą 

rośliny pokazała, że w pierwszej sytuacji dydaktycznej, jeszcze przed jakimkolwiek 

oddziaływaniem edukacyjnym, dziecko poczęte kojarzyło się badanym pozytywnie  

i przyjemnie np.: z kotkiem, bo mały, zwinięty i delikatny; z królikiem, bo tak samo jak dziecko 

nieporadny; sarenką, bo miła, delikatna, widok jej napełnia radością; kangurem, bo ma podobny kształt 

i tak samo jak dziecko, uzależniony jest od matki; niedźwiadkiem, bo bez pomocy matki ginie; 

wiewiórką, bo jest drobna, niewinna, nie robi nikomu krzywdy.  

Dziecko w łonie matki kojarzy się badanym z następującymi ptakami: ze skowronkiem 

zwiastującym wiosnę;, gołębiem- symbolem miłości i pokoju; kurczątkiem, bo w pierwszym okresie 

życia całkowicie zależne jest od ciepła i opieki matki; wróbelkiem, bo słaby i bezbronny; sikorką, bo 

kolorowa i przyjazna; kolibrem, bo mały, delikatny i potrzebuje opieki.  

Dziecko w łonie matki kojarzyło się badanym z następującymi nazwami roślin:  

z przebiśniegiem - symbolem nowego życia; małą i piękną stokrotką; krokusem - odważnie 

pokonującym śnieg; pierwiosnkiem; lilią, bo czysta i bez skazy; tulipanem, bo powoli rozwija swoje 

płatki, jest cichy i spokojny, natomiast jak zaświeci słońce pokazuje swój wdzięk, swoje piękno, tak jak 

płód, gdy staje się noworodkiem. 

W uzasadnieniach wyborów osoby badane podają, takie cechy jak: kruchość, 

delikatność, ciepło, potrzebę ochrony. 

Po oddziaływaniu dydaktycznym, którego zasadniczym elementem był film  

o przerywaniu ciąży, wśród podanych skojarzeń wystąpiły skojarzenia drastyczne, kiedy to 

dziecko poczęte skojarzyło się badanym: z zamordowanym misiem; ze świnią, którą można łatwo 

i szybko poćwiartować; z muchą, bo tak samo jak ona jest bezbronne i niepotrzebne; z żółwiem, 

bezbronnym chyba, że schowa się w skorupie; z zającem, który nie wie, co go czeka w najbliższej 

przyszłości; z małym kociakiem, który tak chce żyć.  

Po filmie o aborcji dziecko poczęte kojarzy się badanym z: pisklęciem kukułki, bo matka 

go nie chce, tylko zawsze podrzuca jajka innym ptakom, tak jak matki pozbywają się dzieci. A także  

z zabitym bocianem, kurczakiem, którego można poćwiartować; z kuropatwą, na którą się poluje i 

która ciągle się lęka; z gołębiem, który nigdy nie wie, co go czeka w najbliższej przyszłości.  

W uzasadnieniach wyboru badani wskazują na takie wspólne cechy jak bezradność, 

niepewność, uzależnienie od matki. 

W skojarzeniach dziecka poczętego z nazwą rośliny - po filmie o aborcji - pojawiły się 

skojarzenia z kamionką, pasożytem roślin, którego należy się pozbyć; ze spalonym młodniakiem; 

kwiatem, który można zniszczyć; stokrotką, małą bezsilną wśród innych roślin; cebulą, którą można 

posiekać; krokusem, który ginie. 
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Wydaje się, że lepiej by było, aby takie skojarzenia z dzieckiem, poczętym w umyśle 

badanych nigdy nie powstały. 

 

c)  Wypowiedzi badanych 

W wypowiedziach badanych - w pierwszej sytuacji dydaktycznej - na początku 

spotkania, dominują treści dotyczące opisu dziecka w łonie matki. Badani podają, że dziecko 

jest malutkie, potrzebne, piękne, bezradne i bezbronne. Zachwycają się jego fascynującym 

rozwojem. Twierdzą, że jest owocem miłości, błogosławieństwem i darem Boga, cudem natury, 

szczęściem i radością. Są przeświadczeni, że jest człowiekiem i potrzebuje ochrony. Są przekonani, 

że matka jest szczęśliwa, że daje dziecku życie. 

Pojawiają się też nieliczne wypowiedzi na temat aborcji, jest ona oceniana jako zło, do 

którego nie powinno się dopuścić. Należy podkreślić, że wypowiedzi te pojawiają się 

samoistnie, nie są niczym inspirowane, jeszcze przed projekcją filmu. 

Po oddziaływaniu edukacyjnym z filmem o przerywaniu ciąży, w wypowiedziach 

badanych dominuje temat aborcji. Badani mniej koncentrują się na dziecku, natomiast 

zdecydowanie więcej na tym, co zobaczyli, czyli na zabiegu przerywania ciąży. 

Podają, że są takim zabiegom zdecydowanie przeciwni. Podkreślają, że dziecko poczęte 

jest człowiekiem i nie wolno go zabijać. Są przekonani, że wymaga pomocy ojca i całego 

otoczenia. Opisują dziecko jako kruche, bezbronne, wrażliwe na ból, aktywne i samotne. Podają, 

że ten mały człowiek jest najdoskonalszym tworem świata. Potrzebuje dobroci i miłości. 

Przykładowa wypowiedź jednego z badanych: (mężczyzna lat 26, filologia polska), przed 

filmem: Dziecko w łonie matki to bez wątpienia najpiękniejsze wydarzenie w przyrodzie. Kreacyjny 

geniusz Stwórcy. W dziele tym zamyka i ucieleśnia wszechdoskonałość swej dobroci i mądrości. 

Winniśmy zatem z najwyższą czcią pielęgnować Nienarodzone jeszcze istnienie. Chronić je i 

bezwzględnie zwalczać wszelką zbrodniczą ingerencję niektórych jednostek, przedkładających 

prywatny, nikczemny zresztą interes nad obowiązek moralny dania życia. Ludzie ci degenerują się 

bardziej wtedy niż w jakiejkolwiek innej sytuacji; są gorsi od dzikich zwierząt, bo one nie praktykują 

przerywania ciąży - czyżby więc instynkt był zdrowszy od rozumu. 

Wypowiedź tego samego mężczyzny po obejrzeniu filmu o aborcji: Kobieta, która z 

niskich pobudek godzi się na sztuczne poronienie nie zasługuje na życie. W związku z tym, nie 

współczuję jej cierpieniom wynikłym z faktu usunięcia ciąży. Musi bowiem istnieć ścisła granica 

między dobrem, a złem, pięknem a brzydotą, a próba kompromisu jest poniżająca. Konsekwencją winy 

musi w każdym przypadku być kara, tego wymaga idea sprawiedliwości. Na takąż pogardę zasługuje 

lekarz-zbrodniarz. Jedynym wyjątkiem uzasadniającym morderczy zabieg jest sytuacja, w której 

ratowanie życia matki wymaga usunięcia ciąży. 

Widać, że film wstrząsnął badanym, wzmocnił postawę antyaborcyjną (którą badany 

prezentował też przed filmem), ale pomimo wstrząsu jakiego doznał, pozostało w nim 

przekonanie, że są wyjątki i - według niego - w przypadku, gdy ciąża zagraża życiu matki, 

można ją usunąć. Ponadto film wywołał u badanego wiele negatywnych emocji, w tym 
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agresji i wrogości. Należy się zastanowić, czy te emocje służą dziecku, czy w ogóle służą 

komukolwiek? Czy pomagają? 

 

1.2.2. Rezultaty „pozytywnego mówienia” o dziecku w wieku prenatalnym 

 

a) Analiza Rysunku Rodziny 

W drugiej sytuacji dydaktycznej, zaprezentowano film o rozwoju dziecka w łonie 

matki z realistycznymi scenami z porodu i uzupełniono je informacjami słownymi na ten 

temat.  

Porównując rysunki wykonane na początku spotkania i po oddziaływaniu 

dydaktycznym, zauważono, że u 61,5 % badanych wzrósł niepokój, a w 34,6% przypadków 

nastąpił spadek agresji; 26, 9% badanych przypisało dziecku na rysunku - lepszą pozycję.  

 
Rys. 5. Przykładowy rysunek rodziny osoby  

z grupy drugiej, wykonany przed obejrzeniem 

filmu 

 

 

 

Rys. 6. Rysunek rodziny tej samej osoby   

z grupy drugiej, wykonany po obejrzeniu filmu  

o rozwoju dziecka przed narodzeniem ze 

scenami fizjologii porodu 

 

 

Porównując rysunki wykonane w drugiej grupie badawczej z rysunkami z pierwszej 

grupy badawczej, można powiedzieć, że są one znacznie korzystniejsze z punktu widzenia 

dziecka i sytuacji rodzinnej, ale problemem utrzymujący się nadal jest niepokój oraz 

pogorszenie więzi na rysunku u znacznej części badanych.  

Prawdopodobnie niepokój wywołały sceny z akcji porodowej, dlatego też, 

zdecydowałam się na trzeci eksperyment dydaktyczny, w którym został wyświetlony film o 

rozwoju dziecka w łonie matki, ale bez scen z fizjologii porodu. Pozostawiono jedynie sceny 

pełne wzruszeń i radosnego przyjmowania dziecka tuż po jego urodzeniu. 

Następnie podano informacje słowne na temat rozwoju dziecka i porodu. 

Analogicznie jak poprzednio, przeprowadzono badania przed oddziaływaniem 

dydaktycznym i zaraz po nim, tym samym zestawem testów. 

Teraz wyniki testu rysunkowego L. Corman, w porównaniu z dwiema poprzednimi 

sytuacjami dydaktycznymi, były znacznie korzystniejsze z punktu widzenia dziecka  
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i sytuacji rodzinnej. Rysunki w zdecydowanej większości nie zawierały wskaźników agresji 

(jej wzrost wystąpił tylko u 7,1% badanych). Niepokój utrzymywał się u 25% badanych. 

Pozycja dziecka w rodzinie u 50% badanych pozostała taka sama jak przed oddziaływaniem 

dydaktycznym, a 40% badanych, po oddziaływaniu dydaktycznym przypisało dzieciom na 

swoich rysunkach lepszą pozycję. Komunikacja rodzinna u 32,2% badanych poprawiła się,  

u 17,8% badanych pozostała na takim samym poziomie. 

U jednej trzeciej badanych, po obejrzeniu filmu o rozwoju dziecka (bez scen  

z fizjologii porodu), rysunki rodziny były bardziej barwne, pogodne i dynamiczne. 

Małżonkowie współdziałali ze sobą, tworzyli odrębny system, ale w bliskości z dziećmi.  

Na jednym rysunku pojawiło się jeszcze jedno dziecko. 

 

 

Rys. 7. Przykładowy rysunek rodziny osoby z 

grupy trzeciej, wykonany przed obejrzeniem 

filmu 

 

 

 

Rys. 8. Rysunek rodziny tej samej osoby z grupy 

trzeciej, wykonany po obejrzeniu filmu  

o rozwoju dziecka przed narodzeniem bez scen 

fizjologii porodu 

 

 

 

Zmiany, które wywołał film o aborcji, różnią się istotnie statystycznie, od zmian, 

które wywołał film o rozwoju dziecka bez scen z fizjologii porodu. Szczegółowe dane 

statystyczne zawiera prezentacja na temat Kształtowanie postaw wobec dziecka w wieku 

prenatalnym - próby poszukiwań właściwych metod dydaktycznych. 

 

b)  Wyniki Testu Z-P-R 

Skojarzenia dziecka poczętego z nazwą zwierzęcia, ptaka i rośliny powstałe na 

początku i na końcu drugiej i trzeciej sytuacji dydaktycznej były podobne, nie różniły się 

specjalnie od siebie.  

 

c)  Wypowiedzi badanych 

 Na początku drugiej sytuacji dydaktycznej dziecko poczęte opisywane jest przez 

badanych jako małe, niewinne, wrażliwe, bezbronne, wspaniałe i dobre.  
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Badani podają, że jest ono celem życia dwojga dorosłych i kochających się ludzi. Jest nowym 

darem dla całej rodziny. Jest zapowiedzią zmian. Jest nadzieją niespełnionych marzeń. Jest, czymś 

najdroższym i najcenniejszy. Jest pełnoprawnym człowiekiem i nikt nie powinien mu odbierać prawa 

do życia. Badani podkreślają, że kobieta w ciąży powinna prowadzić szczególnie higieniczny 

i spokojny tryb życia.  

Po oddziaływaniu edukacyjnym, którego zasadniczą częścią był film o rozwoju 

dziecka, kończący się scenami z porodu, badani podają więcej informacji na temat samego 

rozwoju dziecka, są zachwyceni jego precyzyjnością. Wskazują na potrzebę troski o dziecko 

poprzez opiekę nad kobietą ciężarną. Pojawiły się wypowiedzi na temat porodu, że może być 

piękny, jeśli matka odpowiednio się do niego ustosunkuje i nastawi.  

Ponadto dziecko poczęte opisywane jest jako piękne, wesołe, kruche, wrażliwe i ruchliwe, 

bezbronne, delikatne, kochane i wspaniałe. Najcenniejsze i konieczne do istnienia rodziny. Badani 

zgodnie twierdzą, że jest potrzebne i oczekiwane z wielką miłością. 

Wypowiedź 20-letniej kobiety, studentki nauczania początkowego z drugiej grupy 

badawczej, jeszcze przed filmem o rozwoju dziecka: Dziecko poczęte jest już pełnowartościowym 

człowiekiem, jest szczęściem, które spotyka rodziców. Ma pełne prawo do życia i nikt nie może mu 

odebrać tego prawa. Dziecko poczęte jest bezbronne, a jednocześnie pełne życia i jest najszybciej 

rozwijającym się człowiekiem. Zabijanie poczętego dziecka powinno być tak traktowane jak zabijanie 

urodzonego. Dziecko poczęte jest dobrem najwyższym ludzkości i nie powinno być sztucznie 

produkowane. 

Po filmie o rozwoju dziecka (ze scenami z porodu), ta sama kobieta, wypowiada się 

następująco: Dziecko poczęte od początku jest człowiekiem, jest piękne i żyje pośrednio w świecie 

urodzonych. Ma pełne prawo do życia i szacunku. Jego rozwój jest czymś wspaniałym i szybkim. Tak 

cudownym zjawiskiem jak żadne inne. 

  

Na początku trzeciej sytuacji dydaktycznej, dziecko poczęte w opinii badanych jest 

owocem miłości małżonków, bezcennym i wspaniałym darem Boga, cudowną tajemnicą.  

Od początku jest istotą ludzką. Jest bezbronne, wrażliwe, kruche, urocze choć jeszcze 

niedoskonałe. Jest w niebezpieczeństwie. Nie należy go zabijać. Jest zagrożone przez ludzi złych, 

odmawiających mu prawa do życia. Jest to kolejna osoba, która jeszcze przed jakimkolwiek 

oddziaływaniem dydaktycznym bardzo pozytywnie mówi o dziecku poczętym  

i równocześnie kojarzy je z przerywaniem ciąży.  

Badani wyjaśniają, że dziecko od początku jest istotą ludzką – człowiekiem, a nie masą 

komórek. 

Po oddziaływaniu dydaktycznym, którego głównym elementem był filmie o rozwoju 

dziecka, jedynie z radosnymi scenami z porodu, badani uważają, że dziecko poczęte jest 

oczekiwane, potrzebne i kochane. Jest radością rodziców i ukoronowaniem ich miłości. Jest cenne, 

kruche, niewinne, ufne, ciepłe i przyjemne.  
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Wiele osób twierdzi, że dziecko jest dobre i jest czymś fascynującym. Badani są 

przekonani, że dziecko od samego początku jest człowiekiem. Wymaga troski i opieki. W łonie matki 

jest bezpieczne, jeśli matka jest odpowiedzialna. 

 

Przykładowa wypowiedź 22- letniego mężczyzny, studenta fizyki: Dziecko jest istotą 

bardzo czułą i bezbronną. Pięknie rozwija się i daje dużo radości. Jest bardzo wrażliwe na nastrój 

matki i otoczenie w jakim się znajduje. Pomimo, iż zaraz po porodzie nie wygląda zbyt efektownie, jest 

piękne, tylko dlatego, że jest (choćby dlatego, że jest). 

Ten sam mężczyzna, po filmie o rozwoju dziecka, pisze: Istota chciana czy nie, ale 

bezbronna, potrzebująca rozsądku rodziców (zwłaszcza matki), tylko po to, aby mogła się prawidłowo 

rozwijać. Przez swój rozwój i istnienie, piękna, radosna i przynosząca wiele szczęścia podczas 

obserwacji tego fenomenu rozwoju - owocu życia i wzajemnej miłości dwojga ludzi. 

 Inna wypowiedź - kobieta lat 21, studentka matematyki, przed filmem: Dziecko  

w łonie matki jest już człowiekiem. Dla matki, która na nie oczekuje z miłością, na pewno nie jest 

ciężarem. Sądzę, że odczuwa ono nastroje swej matki. Można z nim „porozmawiać”.  

Dziecka w łonie matki nie powinno się zabijać. 

Wypowiedź tej samej studentki, po filmie o rozwoju dziecka (bez scen z fizjologii 

porodu): Dziecko w łonie matki to istota żywa i autonomiczna. Trzeba prowadzić taki tryb życia, by 

nie zaszkodzić temu maleństwu. Trzeba je od początku kochać i radośnie oczekiwać na jego przyjście. 

Dziecko w łonie matki jest takie kruche i bezbronne. Należy uczynić wszystko by nie zadawać mu 

bólu. 

Ważnym efektem oddziaływania dydaktycznego w trzeciej grupie badanych, wydaje 

się odwrócenie uwagi od zagrożeń i aborcji, a skierowanie jej na potrzebę troski o dziecko i 

stworzenia mu odpowiednich warunków rozwoju. 

W tej grupie badanych, nastrój wypowiedzi jest bardzo pogodny i ciepły. 

 

2. Konkluzje 

 

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że „pozytywne mówienie” o dziecku 

poczętym, poprzez informacje filmowe i słowne, kształtuje i wzmacnia pozytywną postawę 

wobec niego, koncentruje uwagę na dziecku w łonie matki oraz na prawidłowych 

warunkach jego rozwoju. 

 Pewnym problemem są sceny z akcji porodowej, gdyż u nieprzygotowanego widza 

mogą budzić niepokój. Warto więc zastanowić się nad tym kiedy, komu oraz w jaki sposób 

sceny te winny być pokazywane.  

 Analiza porównawcza wyników badań psychologicznych, trzech eksperymentów 

dydaktycznych, pozwala na stwierdzenie, że najkorzystniejsze efekty w kształtowaniu 

postaw wobec dziecka w łonie matki, można uzyskać stosując przekaz informacji filmowej  

i słownej, opisujący rozwój dziecka w prenatalnym okresie jego życia zakończony, subtelnie 
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zarysowanymi, radosnymi scenami z porodu, które ilustrują wzruszenie, radości i zachwyt, 

wywołany pojawieniem się dziecka na świecie. 

Okazało się, że „mówienie negatywne” o dziecku poczętym poprzez film o aborcji, 

uzupełniony informacjami o jej szkodliwości, koncentruje uwagę badanych przede 

wszystkim na przerywaniu ciąży, wzmacnia postawę antyabortywną oraz wywołuje bardzo 

silne emocje negatywne.  

Prezentacja tak wyrafinowanej agresji jaką jest zabójstwo niewinnego i bezbronnego 

człowieka budzi niepokój, lęk i agresję. Negatywne uczucia skojarzone z dzieckiem 

poczętym implikują postawę obronną wobec wszystkiego, co się z nim wiąże. 

 Najgorszą sytuacją dydaktyczną byłaby ta, po której dziecko poczęte, budziłoby 

nieuświadomiony lęk i tendencję unikania go. Badania wskazują na wielką moc i znaczenie 

skojarzeń. 

Należy pamiętać o tym, że ślady wcześniejszych doświadczeń („pamięć utajona”), 

wpływają na zachowanie nawet wtedy, gdy doświadczenia te nie są uświadamiane i nie są 

pamiętane (Braun-Gałkowska 1997).  

Istnieje uzasadniona obawa, że wyświetlanie – szczególnie widzom młodym - filmu o 

aborcji, może zaburzyć ich naturalną wrażliwość i potrzebę posiadania potomstwa. 

Film o aborcji jest bardzo drastyczny.  

Nasuwa się oczywisty wniosek, że nie należy kojarzyć dziecka w łonie matki  

z obrazami (bodźcami) przykrymi, nieprzyjemnymi a szczególnie przerażającymi.  

Okazuje się, że metoda wstrząsów w wychowaniu, nie tylko nie spełnia swej roli, ale 

może nawet - choć w sposób niezamierzony - stać się formą specyficznej przemocy 

psychicznej.  

Świętość życia to coś więcej niż niezabijanie. 

Badania narzeczonych jak i te przeprowadzone wśród rzeszowskiej młodzieży 

akademickiej wykazały, że zdecydowana większość osób przejawiała pozytywną postawę 

wobec dziecka poczętego jeszcze przed jakimkolwiek oddziaływaniem dydaktycznym. Jest 

to efekt normalnej wrażliwości i potrzeb wpisanych przez Boga w naturę ludzką, należy 

więc uważać, aby tej pozytywnej postawy wobec dziecka poczętego nie zaburzyć (”Primum 

non nocere”). 

W przyswajaniu nowych treści niezwykle ważne są skojarzenia z posiadaną już 

wiedzą i emocjonalnym jej zabarwieniem. 

Dziecko w łonie matki kojarzy się młodzieży akademickiej z kimś pięknym, 

delikatnym, kochanym i potrzebnym. Już ten fakt przemawia za potrzebą odrębnego 

omawiania prenatalnego okresu rozwoju człowieka i osobnego - w innym czasie - 

omawiania problemów związanych z aborcją. Konieczne wydaje się rozłączenie tego 

feralnego związku skojarzeniowego: dziecko poczęte – aborcja (por. Kończewska–Murdzek 

1992). 

Wielu badanych, zanim zostało poddanych jakiemukolwiek oddziaływaniu 

dydaktycznemu, pisząc o dziecku poczętym, pisało równocześnie o aborcji, 
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prawdopodobnie już wcześniej zetknęło się z takim ujmowaniem tego zagadnienia. Wydaje 

się, że korzystniej byłoby mówić i pisać o dziecku w łonie matki, tak jak się mówi i pisze  

o noworodku czy niemowlęciu. A rozwój człowieka w wieku prenatalnym opisywać tak, jak 

rozwój człowieka w wieku noworodkowym, niemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym itd. 

(por. Kończewska-Murdzek, 1992).   

„Negatywne mówienie” o dziecku poczętym, które występowało w latach 80. XX 

wieku, było podyktowane prawdopodobnie tym, że problem aborcji był minimalizowany 

i fałszywie przedstawiany w środkach masowego przekazu. Należy tu zaznaczyć, że trudno 

było wówczas „ mówić pozytywnie”, ponieważ nie było stosownych materiałów. Informacje 

z zakresu dopiero powstającej psychologii i medycyny prenatalnej, w różny sposób 

(najczęściej nielegalny”) docierały do naszego kraju. Duże zasługi w popularyzacji wiedzy  

z tego zakresu ma prof. Włodzimierz Fijałkowski, twórca polskiego modelu szkoły rodzenia 

a przede wszystkim polskiej szkoły obrony życia, (Biela, Kornas-Biela 2002, s. 20, 22), z którego 

doświadczenia korzystałam podczas jego wykładów i licznych rozmów z nim, a także osoby 

skupione w Sekcji Psychologii Prenatalnej przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym 

oraz szereg innych osób zaangażowanych w obronę dziecka nienarodzonego w ruchach pro-

life. Od wielu lat problematykę prenatalną obszernie przedstawia w swoich książkach, 

artykułach i wystąpieniach prof. KUL Dorota Kornas-Biela (2002, 2003, 2009).  

 

W świetle osiągnięć współczesnej medycyny i psychologii oczywistością jest, że 

dziecko poczęte, od samego początku swojego istnienia jest człowiekiem. Istota powstała z 

połączenia dwóch ludzkich komórek rozrodczych, rozwijająca się zgodnie z genetycznym 

kodem otrzymanym od dwóch osób, cały czas jest człowiekiem. Tym samym ma prawo do 

życia tak, jak każdy inny człowiek.  

„Każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia, do poznania świata, do 

doświadczenia swoich sił, do osiągnięcia tego celu, który mu Bóg przeznaczył. Nikt nie rodzi 

się geniuszem, wielkim uczonym, świętym, ale dzięki życiu się nim staje.(…).Wszyscy mamy 

obowiązek >>stanąć na straży budzącego się życia<<, jako najcenniejszego skarbu człowieka. 

Ktokolwiek godzi w jego życie, gwałci wszystkie prawa.(…) Człowiek bezbronny ma 

szczególne prawo do opieki” (Wyszyński, 1990, s. 9). 

Każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia (Jan Paweł II, 1999). 

Jednakże przeświadczenie - iż pokazywanie na filmie jak gwałcone jest to prawo do 

życia, rozwiąże problem aborcji – jest niezasadne, gdyż problem zdaje się być o wiele 

bardziej złożony.  

Wydaje się, że film o aborcji (szczególnie ten, który jest dokumentacją przebiegu 

przerywania ciąży), powinien być pokazywany osobom, które lekceważą ten problem i nie 

można ich od aborcji odwieść innymi sposobami. Natomiast dla pozostałych, a przede 

wszystkim dla młodzieży, korzystniejszy jest przekaz słowny, dostosowany do poziomu  

i wieku odbiorcy, w którym aborcja jest jasno określona i wyraźnie pokazane są jej 

konsekwencje. 
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Można przypuszczać, że zdecydowana większość osób zdaje sobie sprawę z tego, że 

aborcja jest zabójstwem bezbronnego człowieka, jedak  w sytuacjach trudnych, kryzysowych 

postrzega aborcję jako jedyne rozwiązanie przerastającego ją problemu. Dlatego ważne jest 

ukazywanie innych rozwiązań oraz jasne mówienie o tym, że dopiero po aborcji zaczynają 

się prawdziwe problemy, znacznie trudniejsze niż przyjęcie i wychowanie dziecka (por. Ryś, 

1994; Lewandowski, 1999; Kowalewska, 2004). 

Skutki aborcji boleśnie odczuwane są nie tylko przez matkę, ojca dziecka, lekarzy 

i położne ale negatywnie i destrukcyjnie działają na rodzinę oraz całe społeczeństwo. 

Konsekwencje aborcji są prawdziwą tragedią, której można uniknąć. 

Niezasadne jest też przeciwstawianie prawa do życia dziecka poczętego - wolności 

kobiety, ponieważ zabójstwo nie implikuje wolności. Chroniąc dziecko, chronimy również 

kobietę, jej duchowość, zdrowie psychiczne i somatyczne. 

Ponadto kobieta ma prawo przedłożyć życie dziecka ponad własne życie. Nie istnieje 

rzeczywisty konflikt moralny pomiędzy takimi dobrami jak, życie dziecka a wolność, czy 

nawet zdrowie matki, a tym bardziej pomiędzy życiem dziecka, a komfortem bytowania 

rodziny. W takich wypadkach wybór musi być zawsze dokonany na rzecz ochrony dziecka 

(Safjan, 1999).   

Szczególnie dzisiaj, ważne wydaje się wyzwalanie chęci podążania za pięknem 

ludzkiej miłości i rodzicielstwa oraz czystości jako stylu życia. „Miłość jest źródłem 

czystości, a czystość prowadzi do rozwoju miłości: autentycznej miłości siebie, miłości 

bliźniego i miłości Boga” (Augustyn, 1997, s. 67).  

Pozytywny wpływ na postawę wobec dziecka poczętego ma oddziaływanie 

wychowawcze promującego czystość jako styl życia oraz promowanie czystości, rozumianej 

jako twórcze przeżywanie płci z pełnym zaangażowaniem kreatywnej mocy płodności 

(Fijałkowski, 2001). 

Szczególnie istotne wydaje się uczenie młodych ludzi odpowiedzialnego 

przyjmowania dziecka a nie obrony przed nim, również i z tej racji, że wyuczona postawa 

obronna może rzutować negatywnie na postawę wobec dziecka w dalszym jego życiu 

i przekładać się na deprymowanie jego potrzeb. 

Bazując na naturalnej potrzebie posiadania potomstwa, dobrze jest omawiać z mło-

dzieżą najkorzystniejsze warunki przyjęcia dziecka i jego dalszego rozwoju. 

Ważne jest to, aby młodzi ludzie uzmysłowili sobie, że do prawidłowego przyjęcia 

swojego dziecka przygotowują się przez całe ich życie budując prawidłowy systemem 

wartości, osiągając dojrzałość nie tylko biologiczną, ale i psychiczną oraz duchową. 

Szczególnie istotne jest kształtowanie dojrzałości i odpowiedzialności, bo 

„odpowiedzialność za miłość - wiąże się jak najściślej z odpowiedzialnością za prokreację. 

Dlatego nie sposób oderwać miłości od rodzicielstwa. Gotowość na nie stanowi konieczny 

warunek miłości” (Wojtyła, 1982, s. 212).  

A „człowiek nie jest istotą napędzaną popędami, ale pociąganą przez wartości” 

(Frankl,  1971, s. 33).  
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Wydaje się, że oddziaływanie na komponent poznawczy postawy wobec dziecka 

poczętego, poprzez dostarczanie odpowiedniej wiedzy o nim, podane w przyjazny sposób, 

korzystnie wpłynie na pozostałe jej komponenty: emocjonalny i behawioralny. 

 

Wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań, wskazują na to, że kształtując 

postawy wobec dziecka w łonie matki, korzystnie jest kierować się prostymi zasadami. 

Należy pamiętać o tym, że człowiek pragnie tego, co budzi zachwyt i unika tego, co 

wywołuje niepokój. W związku z czym dobrze jest ukazywać dziecko poczęte tak, by 

zachwycało i tym samym wyzwalało pragnienie posiadania go. 

Ważne, aby informacje o dziecku w wieku prenatalnym kojarzone były z sytuacjami 

miłymi, przyjemnymi i przyjaznymi. Dotyczy to zarówno przekazywanych treści, sposobu 

ich prezentowania, jak i warunków w jakich przekaz się odbywa.  

Najkorzystniejsze są małe, przytulne pomieszczenia o pogodnym wystroju.  

Ponieważ sprawy związane z dzieckiem nienarodzonym są natury delikatnej, winny 

być omawiane raczej w małych grupach, z taktem, a przede wszystkim z dużym spokojem  

 i życzliwością wobec słuchaczy. Ważne, aby zwłaszcza pierwsze informacje (zgodnie  

z prawem pierwszych połączeń) budziły pozytywne skojarzenia; aby ich przekaz wiązał się 

z pozytywnymi uczuciami i bezwarunkową akceptacją dziecka poczętego oraz ukazywał 

jego wielką i bezcenną wartość. Dobrze by było, gdyby młodzi ludzie mogli na te tematy 

szczerze i swobodnie porozmawiać z osobą im przyjazną.  

  

Pocieszające jest to, że ostatnio ukazuje się coraz więcej publikacji mówiących o tym 

jak dobrze przygotować się do rodzicielstwa oraz informacji i zdjęć pozytywnie i ciepło 

prezentujących dziecko w łonie matki. 

Ponadto poza filmami dokumentalnymi ilustrującymi fenomenalny rozwój dziecka  

w wieku prenatalnym, w niektórych popularnych polskich filmach fabularnych oraz 

serialach, ukazywana jest wartość dziecka i rodziny. Bohaterki w nich występujące decydują 

się na urodzenie dziecka w sytuacjach bardzo trudnych. A potem cieszą się 

macierzyństwem, promienieją miłością i szczęściem rodzinnym. 

Można przypuszczać, że również i te przykłady, będą miały pozytywne skutki, gdyż 

widzowie utożsamiają się ze swoimi ulubionymi filmowymi bohaterami i wykazują dużą 

skłonność do naśladowania ich. Jednakże wiele zależeć będzie od rzeczywistego przesłania 

filmów. 
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Zygota: język i odpowiedzialność  

 

Wiele debat naukowych  ostatnich lat poświęconych było początkowi 

ludzkiego życia. Spowodowane jest to z pewnością nowymi odkryciami, które 

przyniosły biologia i medycyna, zwłaszcza zaś tymi, które umożliwiły zastosowanie 

nowych procedur medycznych pozwalających na pozaustrojowe zapłodnienie,  

a także tymi, które umożliwiają kontrolowanie poczęć lub przerywanie rozwoju 

poczętego już życia. Wykorzystanie możliwości poczęcia nowego człowieka poza 

organizmem  matki wywołało nie tylko konieczność przedstawienia tej techniki 

szerokiej opinii publicznej, a także rozwiązania wielu kwestii (łączących się z jej 

zastosowaniem), dotyczących wielu dziedzin, choćby medycyny, prawa, demografii, 

ekonomii itd. Ten z kolei fakt jest przyczyną potrzeby klarownego wyjaśnienia 

przebiegu procesów związanych z  powstaniem nowego istnienia ludzkiego, by 

decyzje w tej dziedzinie podejmowane były w sposób odpowiedzialny. Problem 

początku ludzkiego życia przestał być przedmiotem  jedynie nauk  medycznych, czy 

szerzej biologicznych, stał się zaś przedmiotem powszechnego zainteresowania, 

można nawet rzec zainteresowania interdyscyplinarnego. Debata między 

przedstawicielami różnych dziedzin wymaga języka, który byłby zrozumiały dla 

wszystkich i wystarczająco precyzyjny, by oddać znaczenie poszczególnych etapów 

w porządku rozwoju nowo powołanego do życia człowieka, które uwidaczniane są 

przez osiągnięcia współczesnej nauki. Czy jednak dziś dysponujemy takim 

językiem?  

 

1.  Wspólny  język a język potoczny  

 

Wielki myśliciel XIII wieku Tomasz z Akwinu pisał, że każde pojedyncze 

słowo ma swoją wagę1.Istotnie,  każde słowo niesie konkretną treść, każde oznacza 

konkretne pojęcie, każde znaczy konkretną rzecz. Akwinata traktował język jako 

precyzyjne narzędzie ścisłego przedstawienia myśli, takie użycie języka można by 

porównać do wykorzystania matematyki przez fizyka, który zapisuje swoje teorie. 

Mistrz średniowieczny ,,pisze w sposób chłodny i rzeczowy (…) każde słowo 

oznacza jedną rzecz, każde zdanie prawdę” (Majkrzak, 2012, s. 70). Wydawałoby się 

                                                 
1 Singula verba pondus suum habent. In Col, I, lect. 5, n. 50. 
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zatem, że język przyjęty przez niego będzie wyszukany, specjalny, tymczasem 

Tomasz  z Akwinu do wyłożenia metafizyki i teologii wybrał język potoczny (tamże, 

s. 107). Być może właśnie dlatego o Doktorze Człowieczeństwa ,,powiedziano, że nie 

obawia się ani logiki, ani tajemnicy” (Swieżawski, 1999, s. 50). Warto tu podkreślić, 

że podejmowana przez nas kwestia początku ludzkiego życia właśnie oba te aspekty 

w sobie łączy.   

Nauki przyrodnicze poszukują logicznych podstaw, praw, które rządzą 

badanymi procesami.  Budują rozumienia rzeczywistości poddanej obserwacjom, 

choć ta często wymyka się próbom ujęcia jej w jasne teorie, trudno wszak o proste 

definicje: życia, zdrowia, czasu… Element tajemnicy nigdy nie da się w pełni 

wyeliminować. Nauka wciąż, rozwijając się, sama dezaktualizuje niektóre swoje 

dotychczasowe wyjaśnienia i stale towarzyszy jej świadomość o niemożliwości 

objęcia ludzkim intelektem wszystkiego, co mieści w sobie badana rzeczywistość. 

Także przecież przyszłość zawsze stanowi niewiadomą. 

 

2.  Przekazywalność a język  

 

Stefan Swieżawski (1999) podkreślał, że: ,,w nauce w ogóle, a  filozofii 

szczególnie język potoczny pozostaje chyba zawsze niezastąpionym narzędziem i to 

narzędziem najbardziej uczulonym na wszelkie odchylenia i odcienie myśli. I tylko 

ten, kto dobrze posiadł dany język, potrafi wyrazić zrozumiale to, co twierdzenia 

mają wyrazić” (tamże, s. 70-71). O ścisłej łączności myślenia i mówienia ciekawie 

pisała Edyta Stein, podkreślając, ze są one w istocie jednym procesem (za: 

Zajączkowska, 2012, s. 49). Język wyraża nasze rozumienie świata. Ujawnia pojęcia, 

którymi świat opisujemy i poprzez które na ten świat patrzymy, poprzez które go 

ujmujemy. ,,Żyjemy w iście babilońskim pomieszaniu języków. Nie można posłużyć 

się żadnym prawie wyrażeniem bez obawy, że ktoś drugi zrozumie przez nie coś 

zupełnie innego, niż chce się powiedzieć.  Większość  >>wyrażeń fachowych<<  ma 

swoje wielostronne obciążenia historyczne” (Stein, 1995, s. 39). 

Współczesna nauka staje się coraz bardziej wyspecjalizowana, język nauki 

również podlega temu procesowi. ,,Dziś nieraz się zdarza, że dwaj uczeni jednej 

specjalności, kolegując w tym samym zakładzie, całymi latami zupełnie się nie 

rozumieją, gdyż każdy z nich wypracował sobie własny język oparty na jego 

prywatnych koncepcjach, a nie zakorzeniający się w ogólnej podstawie języka 

potocznego.(…) Jeśli dany zbiór twierdzeń ma być nauką, to musi być 

przekazywalny, czyli wyrażony w takim języku, który normalnie umysłowo 

rozwinięty człowiek może przy większym czy mniejszym wysiłku zrozumieć, 

i którego można się wyuczyć.(…) Tylko wówczas ma jakikolwiek sens w nauce coś 

komuś przekazywać, jeśli ma się przekonanie, że między przekazującym a odbiorcą 



PŁCIOWOŚĆ, SEKSUALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

 ISSN 2082-7067  4(20)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

może zaistnieć zasadnicze porozumienie, dotyczące tego, co się przekazuje” 

(Swieżawski, 1999, s. 70-71) 

 

3.  Stawianie pytań  

 

Czy warunek ten jest zachowany w wykładzie naukowym na temat początku 

ludzkiego życia?  Czy zwykły człowiek - podejmujący decyzje o poczęciu dziecka lub 

sposobie powstrzymaniu się od tego - wysłuchał choć jednego znawcy tematyki 

początku nowego ludzkiego życia?  Czy rozumie terminy, których używa lekarz 

stawiający diagnozę i wypisujący receptę na środki chemiczne, które zostaną użyte 

do realizacji przyjętych celów? Co stanowi podłoże podejmowania decyzji 

dotyczących powołania lub nie nowego ludzkiego życia? Czy kurs biologii w toku 

szkolnej edukacji jest wystarczający, by móc podążać za dyskusjami toczącymi się na 

temat ludzkiej płodności chociażby w mediach ? Czy specjaliści wykładający swoje 

poglądy na temat technik kierowania płodnością są ze sobą zgodni? A jeśli 

stanowiska ich różnią się między sobą, które przyjąć? Czy ,,normalnie umysłowo 

rozwinięty człowiek” (o którym wspominał Stefan Swieżawski) potrafi odczytać 

niewspółmierność ilustracji w stosunku  tytułu książki, który brzmi: ,,Będziemy  

rodzicami”, jeśli na okładce zamieszczono zdjęcie mężczyzny obejmującego kobietę 

w zaawansowanej już ciąży? Pytania się mnożą, ale nie można przed nimi uciec, jeśli 

przy w dokonywaniu wyborów ma się być odpowiedzialnym. 

Piotr Roszak we wstępie do książki: ,,Filozofia nauki Nowe wymiary” Alfredo 

Marcosa pisze: ,,Nauka na tyle silnie zawładnęła naszym życiem, rozwiązując 

konkretne problemy codzienności i kreując w ten sposób horyzont naszego myślenia, 

że po prostu nad nią się nie zastanawiamy. Stała się oczywistością dla człowieka, 

który sięga po najnowsze technologie komunikacyjne, pasjonuje się odkryciami z 

dziedzin nauk ścisłych, korzysta z olśniewających rozwiązań technicznych, bez 

których trudno wyobrazić sobie kolejny dzień naszego życia. A jednak to, co tak 

bliskie i wydawać się może oczywiste, potrzebuje refleksji, aby w pełni objąć 

wszystkie wymiary zjawiska, które ma wspólny mianownik przyjmujący termin 

>>nauka<< odmieniany we wszystkich przypadkach (również tych życiowych). 

Pogłębiona refleksja nad scientia  staje się zatem imperatywem chwili, swoistą sztuką, 

która uchroni ludzką świadomość od jednowymiarowych ujęć, redukujących 

koncept nauki do jedynie pewnych topik” (Roszak, 2012, s. 11). 

Sam Alfredo Marcos, gdy rozważa nasz sposób pojmowania nauki, wymienia 

dwa podejścia. Po pierwsze często przyjmujemy, że; ,, nauka jest zasadniczo zbiorem 

zdań, twierdzeń, wyrażonych w języku. W pewnym sensie tak jest, nikt nie może 

bowiem zaprzeczyć, że nauka posiada wymiar językowy, że jest sformułowana w 

twierdzeniach.” Dodaje jednak za chwilę drugi sposób ujęcia nauki, jako różnego 
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rodzaju działań. Cenne może być przytoczenie jego komentarza, szczególnie w 

przypadku, który stanowi nasz przedmiot refleksji, którym jest naukowe 

uzasadnianie podejmowanych czynności związanych płodnością. Hiszpański filozof 

pisze: ,,… nauką mogą być różnego rodzaju działania. Myślenie o nauce jako 

ludzkim i społecznym działaniu otwiera nowe wymiary dla filozofii nauki. Trzeba to 

dobrze zrozumieć: wymiar językowy nie zostaje anulowany, lecz zintegrowany w 

nowej perspektywie, gdyż wiele działań tworzących naukę posiada wymiar 

językowy lub zawiera pewien element  językowy. Teraz jednak możemy zapytać się 

o wymiary moralne działań naukowców1, ze względu na ich łączność z 

całokształtem życia ludzkiego, na ich sens polityczny, na sprężyny kreatywności 

naukowej, kwestie dydaktyczne, czy też estetyczne nauki, na jej zastosowanie, na 

społeczeństwo, ku któremu kieruje się działanie naukowe, a także na typ 

społeczeństwa, z którego wypływa. Jak widać to nowy i rozległy świat 

zagadnień”(Marcos, 2012, s.  21). 

 

4.  Analogia a przekazywanie rozumień  

 

Rozważaliśmy już trudności wynikające z faktu różnic językowych 

występujących między różnymi dziedzinami nauk, mogą być one przyczyną 

problemów z dokładnym zrozumieniem stanowisk prezentowanych przez 

naukowców wśród samych naukowców. Problem ten dodatkowo pogłębia się, gdy 

wiedza ma być w sposób jasny podana ludziom, którzy z nauką nie są związani, a 

jedynie korzystają z wypracowanych przez nią rozwiązań, ale to właśnie oni 

podejmują decyzje dotyczące życia drugiego człowieka (np. stając się rodzicami). 

Stefan Swieżawski (1999) podkreślał: „…każdy typ pracy wyciska swoje 

piętno na perspektywie świata. Inaczej patrzy na rzeczywistość tzw. człowiek 

interesu czy ktoś pracujący fizycznie, inaczej żołnierz, inaczej przyrodnik, a jeszcze 

inaczej filozof. Filozof – realista nie zadowoli się nigdy hipotetycznością, tym 

żywiołem właściwym dla nauk szczegółowych, których życie i rozwój polega na 

tym, że coraz sprawniejsza i >>wygodniejsza<< hipoteza zastępuje dawną nie 

wystarczającą już wobec nowo nagromadzonego materiału doświadczeń, pomiarów 

czy źródeł. Naukowiec przyrodnik czy humanista, o ile nie filozofuje na temat swej 

dziedziny wiedzy, obraca się w świecie samych tylko zjawisk i nie zależy mu na 

ujęciu tzw. istoty rzeczy.2 (…)Natomiast filozof zupełny, nie uciekający przed  

,,filozofią pierwszą”, porzuca  całą migotliwą sferę zmienności i zjawisk, a usiłuje we 

wszystkim uchwycić to, co niezmienne, co stałe, co obowiązujące, choć wie, że dzięki 

ograniczoności naszego umysłu w pełni rzeczywistości nigdy nie będziemy mogli 

poznawczo przeniknąć.(…)Chociaż i na terenie innych nauk stosować się musi 

                                                 
1 Wytłuszczenie wprowadzone przez autorkę (MZ). 
2 Wytłuszczenie wprowadzone przez autorkę (MZ). 
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analogię, to jednak analogię złożoną właściwą w pełnym znaczeniu znajdziemy tylko 

w filozofii, gdyż tylko filozof dąży do ujęcia istoty (…), analogia przez niego 

skonstruowana nie stanowi metafory, lecz odtwarza najgłębszą rzeczywistość” 

(Swieżawski S.,1999, s.91). Potrzeba nam zatem prawdziwej filozoficznej debaty nad 

początkiem ludzkiego życia. Zwykły człowiek planujący poczęcie własnego dziecka 

musi móc wyrobić sobie zrozumienie istoty: człowieczeństwa, życia, czasu, rozwoju, 

zmiany, by zyskać pojęcia, na których oprze swoje decyzje. Rodzic musi chcieć być 

filozofem zanim pocznie swego potomka. Dodatkowo taki trening filozoficzny 

przyda się tym bardziej, że najbardziej  filozoficzne pytania padają właśnie z ust 

najmłodszych, dzieci starają się odkrywać istotę rzeczy, uważnie też dociekają 

znaczenia słów, którymi dorośli oznaczają pojęcia. ,,P o j ę c i e   t w o r z y   s i ę, aby 

określić przedmiot. I s t o t ę   w y k r y w a   się    w przedmiocie. Jest ona całkiem 

od nas niezależna1. Istota należy do przedmiotu, pojęcie jest tworem od niego 

oddzielonym, który się do przedmiotu ,,odnosi”, „ domniemywa ” go.   T w o r z e n 

i e   p o j ę c i a   z a k ł a d a    i    k o r z y s t a  (schoepft)   z   u c h w y c e n i a    i s t o 

t y” (Stein E, 1995, s.107). Tomasz z Akwinu wyjaśniał:,, intelekt człowieka jest tak 

ukonstytuowany, że przyczyną jego poznania jest rzecz, a myśl nie jest przyczyną 

rzeczy”2 (Summa contra Gentiles III, 105, 2). 

Analogia3  może stanowić bardzo potężne narzędzie ułatwiające naukowcom  

przekaz zdobytej wiedzy,  filozofia przez wieki posługiwała się nim owocnie, św. 

Tomasz w całym swym naukowym pisarstwie opierał się na analogia 

proportionalitatis. Współcześnie amerykański badacz Douglas Hofstadter (Analogy as 

the core of cognition)4 twierdzi, że to właśnie dzięki niej nauka robi nowe odkrycia i że 

analogia stanowi rdzeń ludzkiego poznania. Alfredo Marcos podaje przykłady, 

wyjaśniając, co należy rozumieć pod pojęciem analogii: ,,>>zmierzch życia<< jest 

metaforą, >>starość jest jak schyłek dnia<< porównaniem, podczas gdy >>popołudnie 

jest do  dnia tym, czym starość do życia<<  będzie analogią. (Marcos, 2012, s. 284). 

Dalej podkreśla, ze analogia odgrywa zasadniczą rolę zarówno w kontekście 

odkrywania, jak i przekazywania wiedzy. Jej moc upatruje w: ,,powiązaniu tego, co 

niezwykłe, nieznane i nowe dla odbiorcy z tym, co znajome, bliskie i 

doświadczone.(…) Pamiętając, że doświadczenie nie jest neutralne, że towarzyszy 

mu cały szereg różnych uczuć, emocji, przyjemności i bólu, wraz z przepływem 

wiedzy przekazuje się także strumień emocji. Domniemana separacja między 

                                                 
1 Wytłuszczenie wprowadzone przez autorkę (MZ). 
2 Tłum. Włodek Z. i Zega W.: Summa Contra Gentiles Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami,  i 

innowiercami i błądzącymi, 2007, Poznań: wyd. W drodze, s. 315, wszystkie dalsze cytaty z ScG podane w języku 

polskim będą pochodzić z tego tłumaczenia, po każdym cytacie w nawiasie kwadratowym zostanie podana 

strona. 
3 Szerzej na temat analogii patrz: A. Maryniarczyk  A., 2001, Tomizm Dla – czego?, Lublin: PTTA, s. 57-65. 
4 https://www.youtube.com/watch?v=n8m7lFQ3njk  

https://www.youtube.com/watch?v=n8m7lFQ3njk
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rozumem wolnym od uczuć i ślepymi emocjami warto, aby była raz jeszcze 

przemyślana” (Marcos, 2012,  s. 312-313). 

 

5. Szukanie języka wobec nowych doświadczeń 

 

Wydaje się, że kwestie dotyczące powoływania ludzi do istnienia powodują w 

świecie współczesnym niezbędność wypracowania takiego języka i sposobu 

przekazywania aktualnej wiedzy, aby ułatwić ludziom zrozumienie tego, co do tej 

pory nie było dla nich dostępne. Urządzenia, którymi dysponuje dzisiejsza 

medycyna, pozwalają uzyskać informacje, których zrozumienie wymaga pojęć, 

jakich nie wypracowała ludzkość wobec braku doświadczeń, które stały się jej 

udziałem dopiero niedawno. Rozwijający się w łonie matki nowy człowiek był do 

momentu narodzin zakryty przed wzrokiem wszystkich innych, dziś np. techniki 

USG pozwalają dokładnie go obejrzeć. Czy jednak jesteśmy zdolni do pojęcia tego, co 

wyświetla się na monitorze w gabinecie lekarskim? Czy rozumiemy, ze człowiek w 

początkowych stadiach swego rozwoju może swym kształtem być zupełnie 

niepodobny do swego późniejszego wyglądu, na etapach, które określamy słowem 

noworodek albo niemowlę, albo dziecko, albo młodzieniec czy chłopak, albo 

człowiek dojrzały, albo starzec? Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, że nie mamy 

dobrych słów potocznych, które oddawałyby ten najbogatszy w zmiany wyglądu i 

funkcji okres rozwoju, który przecież był udziałem każdego bez wyjątku człowieka ? 

Nigdy już po urodzeniu nie będziemy uczestniczyć w tak niezwykłym tempie zmian 

zachodzących w naszym organizmie. Okres ten jest tak dynamiczny, że gdyby 

człowiek rozwijający się w macicy utrzymał swój rozwój od poczęcia do momentu, 

kiedy się rodzi na stałym poziomie, ważyłby 1,5 tony. Brakuje nam słów na 

określenie tylu zmian, następujących w zawrotnym tempie, jedna za drugą. Słowo: 

zarodek czy płód są całkowicie niewystarczające. Inne słowa, takie jak zygota, 

morula, blastocysta, embrion są terminami medycznymi, które nie budują w nas 

właściwych rozumień. Kobieta, która właśnie urodziła swoje dziecko, nie mówi o 

nim noworodek. A jeśli rodziła po raz pierwszy przecież nie myśli o sobie jako o 

pierwiastce.  

 

6.  Badanie słów  

 

Dobrą ilustracją takiego nieprzystawania słowa do tego, co mówiący człowiek 

chce wyrazić, jest wypowiedź Judith Butler, która w filmie jej poświęconym, opisuje 

próbę określenia swojej orientacji płciowej. Mówi ona, że termin homoseksualność 

jest terminem medycznym, słowo to wydawało się jej pochodzić z jakiejś diagnozy 
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lekarskiej. J. Butler stwierdziła: ,,Nie było zatem słowa”1. Z kolei słowo: lesbijka 

niosło, według niej, z sobą potępienie i oskarżenie,  nie wyrażało tego, co chciała 

nazwać 14 - letnia wtedy dziewczyna, która szukała terminu, jaki oddawałby jej 

uczucia, które odczytywała jako miłość do drugiego człowieka. Świetnie rozpoznała 

znaczenie słów, które odnalazła w swoim języku. Dodatkowo  wsparte ładunkiem 

emocjonalnym, informowały ją one, że nazywają sprawy, które nie dotyczą 

większości ludzi. Kilkakrotnie w krótkiej sekwencji podkreśliła, że nie było słowa na 

określenie tego, co chciała nazwać i dodała, iż było to zasmucające.   

 Podobny problem z poszukiwaniem odpowiednich słów wskazuje 

wypowiedź Zbigniewa Szawarskiego, który mówi, ilustrując to, co nazwał 

,,zawłaszczaniem języka”: ,,w bioetyce, w prawie nie mówimy już o zygocie, 

embrionie, płodzie, mówimy o ludziach poczętych. Jak tak dalej pójdzie, to na 

Uniwersytecie Medycznym miejsce embriologii zajmie nauka o dzieciach 

poczętych”2. Warto w tym miejscu zauważyć, że to właśnie ten uniwersytet kształci 

jednych ludzi, by leczyli  innych ludzi, by umieli z nimi rozmawiać np. wyjaśniając, 

stan pacjenta ustalony w wyniku diagnozy. Medycyna wszakże ma służyć 

człowiekowi. Nie ma w programie medycyny innej embriologii  niż embriologia 

człowieka, wydaje się zatem, że taka zamiana terminów nie niesie zmiany sensu 

nazwy przedmiotu, jedynie go uściśla, wskazując na rozwijające się w macicy matki 

dziecko. 

Takie rozumienie potwierdzają słowa Bogdana Chazana, który mówiąc 25 

października 2014 roku o zagadnieniu śmierci przed urodzeniem, stwierdził: ,, Dla 

rodziców to nie jest zarodek, często to nie jest płód. To oczekiwane dziecko. Wydaje 

się, że nie powinniśmy takich określeń stosować, jak zarodek czy płód. Ponieważ  nie 

używamy wobec ludzi określeń samica czy samiec. Jest to nie w porządku, wydaje 

się, że trzeba przechodzić w kierunku określeń bardziej zbliżonych do 

człowieczeństwa. Nie wypada tak mówić: strata dziecka w każdym  okresie ciąży to 

dla rodziców ból i to przeżycie ma konsekwencje w późniejszym okresie życia”3. 

Etienne Gilson, podczas wykładu skierowanego do młodych studentów, 

zwracał ich uwagę, by uświadamiali sobie prawdziwe znaczenie słów, których 

używają. Podkreślał, że bardzo mało ludzi uświadamia sobie w pełni znaczenia słów 

przez siebie używanych. Zachęcał młodzież do pracy nad własnym rozwojem. 

Mówił: ,,Najpewniejszym środkiem do rozwoju intelektu4 jest analizowanie 

własnego języka, opanowanie jego prawideł, uczenie się, jak wyrażać siebie w tym 

języku. Należy bowiem pamiętać o jednej prostej zasadzie: nie myślimy o tym, czego 

                                                 
1 W napisie francuskim, w który opatrzony był film:,,Il n’ y avait donc  pas de term.”  

https://www.youtube.com/watch?v=sHVugezilG8  0:14 Judith Butler 5/6 
2 https://www.youtube.com/watch?v=YGl1yP7naR0  głos w dyskusji po wykładzie Andrzeja Szostka. 
3 https://www.youtube.com/watch?v=SafzmntXXQ4  
4 Wytłuszczenie autorki (MZ) 

https://www.youtube.com/watch?v=sHVugezilG8
https://www.youtube.com/watch?v=YGl1yP7naR0
https://www.youtube.com/watch?v=SafzmntXXQ4
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nie możemy powiedzieć.1 Jeśli zatem umiemy z powodzeniem się wypowiadać, to 

również potrafimy myśleć o tym tak, że nie możemy oddzielić pracy naszego 

własnego intelektu od języka, którym się posługujemy” (Gilson E., 2013, s.236-237). 

 

7. Zygota – człowiek poczęty 

 

Spróbujmy zatem spojrzeć na rozumienie zygoty jakim dysponują dzisiejsze 

nauki biologiczne. Korzystają one w swych badaniach z wielu bardzo 

zaawansowanych narzędzi, które ułatwiają obserwacje. Następnie zaś przeniesiemy 

się na grunt filozofii, której najważniejszym narzędziem jest sam intelekt. Aby 

ułatwić podążanie  za wykładem tych nauk postaramy się posługiwać prostym 

językiem i analogią, według przemyśleń, które poczyniliśmy. 

 Jak zatem rozumieć biologiczny termin: zygota? Jakiemu słowu potocznemu 

on odpowiada? Biologia klasyfikuje zygotę jako zapłodnioną komórkę jajową. Warto 

wskazać tu na fakt, że komórki jajowe ukryte w pęcherzykach jajnikowych w 

jajnikach kobiety, zachowują się zupełnie inaczej niż pozostałe komórki jej ciała. 

Tkwią jak w uśpieniu zatrzymane w początkowym stadium pierwszego podziału 

mejotycznego przez tyle lat ile ma kobieta.  Dopiero w momencie jajeczkowania 

komórka  jajowa w wybranym dojrzałym pęcherzyku jajnikowym, jakby 

przygotowując się na spotkanie z plemnikiem, podejmuje zatrzymany podział. Cały 

podział mejotyczny zostanie zakończony dopiero, gdy komórka jajowa połączy się z 

plemnikiem. Dopiero wtedy dopełni  się drugi podział mejotyczny, kiedy odzielone 

zostanie drugie ciałko kierunkowe. W czasie, kiedy komórka jajowa kończy podział 

mejotyczny, zanurzona w jej cytoplazmie zawartość główki plemnika przygotowuje 

się do utworzenia wraz z przedjądrzem żeńskim wrzeciona podziałowego. Gdy 

chromosomy ułożą się w centrum komórki w płytce metafazalnej zygota jest gotowa 

do rozdzielenia się na dwie komórki  potomne. Kiedy się to stanie, wtedy ciało 

nowego człowieka będzie składać się już z dwu  jednakowych komórek. Każda z 

nich jest o połowę mniejsza od zygoty. Pierwszym  podziałem zygoty kieruje 

centrosom (zbudowany z dwóch ułożonych prostopadle do siebie – jakby 

tworzących  krzyż – centrioli). Przyniesiony on został przez plemnik, ma zatem więc 

pochodzenie ojcowskie. Podziały komórkowe, które w tym stadium rozwojowym 

następują jedne po drugich z dużą częstotliwością, organizowane są przez 

odziedziczony po ojcu  centrosom, który ulega podwojeniu przed każdym 

następnym podziałem. Centriole wchodzące w jego skład są centrami organizacji 

całego szkieletu wewnętrznego wszystkich komórek budujących rozwijający się 

organizm. 

 Zygota jest zatem pierwszą założycielską komórką całego 

wielokomórkowego organizmu człowieka, a także tych struktur, które po spełnieniu 

                                                 
1 wytłuszczenie autorki (M Z ) 
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swojej roli zostaną oddzielone od ciała dziecka w czasie porodu. W ten sposób 

zostaną oddzielone i odrzucone błony płodowe, łożysko, a przez całe dalsze życie 

dziać się tak będzie z komórkami naskórka czy z  takimi strukturami jak choćby 

włosy. Wszystkie  komórki organizmu poczętego człowieka pochodzą od jednej 

komórki, są jej klonami. Zatem w pierwszych chwilach życia nowego człowieka 

zygota stanowi cały jego żywy, rozwijający się dynamicznie organizm. Jest 

kompletnym ciałem człowieka, jakie każdy normalnie rozwijający się  człowiek na 

tym etapie rozwoju posiada. Wyposażone jest ono we wszystkie struktury potrzebne 

mu do rozwoju. Zygota otoczona jest z zewnątrz wyraźnie odróżnialnymi 

strukturami: otoczką przejrzystą i wieńcem komórek pochodzenia matczynego. 

Razem z zygotą w obrębie osłonki przejrzystej znajdują się, przylegające do niej 

ciałka kierunkowe, które oddzieliła od siebie w trakcie dokańczania podziału 

mejotycznego, gdy była jeszcze komórką jajową. Zygota nie przylega już do otoczki 

przejrzystej tak jak w momencie opuszczania pęcherzyka jajnikowego przylegała do 

niej komórka jajowa. Komórki wieńca corona radiata i otoczka przejrzysta chronią 

zygotę w jej podróży przez jajowód, w którym doszło do poczęcia. Cały ten 

kompleks komórek (z dzielącą się zygotą w swym centrum) wędruje ku miejscu w 

ścianie macicy, które rozwijający się człowiek zamieszkiwać będzie przez cały czas 

ciąży. Niesiony jest ruchem rzęsek pokrywających ściany jajowodu,  rzęski te 

wyglądają zupełnie jak kołyszące się łany zboża  porastające rozległe polany. 

 

8.  Język chemiczny  

 

Ciało poczętego człowieka pozostaje w stałym dialogu z ciałem jego matki, 

rozmowa prowadzona jest w języku chemicznym,  oboje biorą w nim aktywny 

udział. Matka reaguje na sygnały dziecka, dziecko zapisuje w strukturach swego 

maleńkiego ciała wszystkie informacje uzyskane od matki, która opowiada mu o 

sobie (o swoim organizmie), a poprzez siebie o świecie, który ją otacza. Oboje uczą 

się siebie nawzajem. Pierwszym światem dziecka jest ciało jego matki. Dziecko 

zaczyna żyć środowisku homogennym, w którym wszystko jest ludzkie, świat 

przeciwieństw (ciepło – zimno, sucho – mokro itd.) stanie się jego mieszkaniem 

dopiero, kiedy będzie dostatecznie rozwinięte, by sobie w nim radzić, choć jeszcze 

długo jedynie z pomocą rodziców. Sukcesywnie następować będzie coraz dalej 

sięgające uniezależnienie. Wydaje się, że należy tu podkreślić, iż zygota od 

pierwszych chwil swego istnienia żyje swoim własnym życiem. Korzysta ona z 

pomocy matki, a nawet aktywnie się o nią zwraca, ale ten kontakt matka – dziecko 

najściślejszy jaki może zaistnieć między dwojgiem ludzi, jest takim zjednoczeniem 

dwojga, w którym pozostają oni sobą, nie zlewając się w jedno,  zawsze mają swoje 

własne życia. 
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 Te pierwsze rozmowy chemiczno - fizjologiczne pozwalają dziecku 

przygotować się, dostosować się do warunków, w jakich żyją jego rodzice. Niektóre 

z informacji dziecko zapisuje, odpowiednio modyfikując związki chemiczne 

przyłączone  do  nici DNA w jądrze swej pierwszej komórki, która stanowi cały jego 

organizm. Proces ten biolodzy obecnie intensywnie badają, a nazywają go wpływami 

epigenetycznymi, tzn. ponad genetycznymi. Przypomina to jakby notowanie 

pismem sznurkowym ważnych informacji. Naukowcy nazywają to imprinting, a 

więc znakowanie, wpisywanie, wdrukowanie. Człowiek nie posiada tak jak inne 

zwierzęta instynktu, według którego wszyscy ludzie postępowaliby w jednakowy 

sposób. Jeśli by tak było musieliby także ze swoimi ściśle określonymi 

właściwościami szukać odpowiednich, proporcjonalnych do swych zdolności 

siedlisk. Wszyscy budowaliby np. takie same domy, tak jak i pająki tak samo plotą 

pajęczynę, a wszystkie jaskółki lepią takie same gniazda. Człowiek nie będąc 

zdeterminowanym do ściśle określonych zachowań, może zatem osiedlać się w 

każdym  środowisku, ale dzieci rozwijające się w łonach swych matek muszą być już 

przygotowywane do warunków, w których przyjdzie im żyć po urodzeniu, by 

najefektywniej się w nich rozwijać. Rozmowy chemiczne dzieci z ich matkami 

właśnie temu służą. Zaznaczają się tu nawet wpływy dziadków.  

 

9. Doskonalenie się 

 

Zygota jest niezwykłą komórką, ma ona zdolność do tworzenia całego 

organizmu wraz z błonami płodowymi. Taka właściwość nazwana została przez 

biologów totipotencjalnością. Osiem pierwszych komórek zachowuje takie zdolności. 

W następnych podziałach powstają już komórki nazywane przez biologów 

pluripotencjalnymi, te z kolei komórki mogą brać udział w formowaniu wszystkich 

trzech tzw. listków zarodkowych. Komórek jest coraz więcej, zaczynają się 

różnicować, by zbudować wszystkie struktury ciała. A więc ich możliwości zostają 

ukierunkowane, poprzez coraz ściślejszą specjalizację. Następne komórki potomne 

powstające z dalszych podziałów komórkowych są już  multipotencjalne 

(ukierunkowane tkankowo) i wreszcie pojawiają się komórki unipotencjalne, które 

różnicują się już tylko w jeden typ komórek tkankowo swoistych. Zygota ma 

największy potencjał do bycia źródłem wszystkich rodzajów komórek potrzebnych, 

by z jednej komórki powstał cały organizm, a także wszystkie struktury (np. błony 

płodowe) potrzebne, by jego rozwój przebiegał prawidłowo. Z pierwszej komórki 

nowo poczętego człowieka, powstają setki rodzajów komórek, ściśle 

wyspecjalizowanych czasem o diametralnie różnej budowie morfologicznej, jak 

komórki nerwowe, czerwone ciałka krwi, czy komórki serca. 

Tutaj też warto zwrócić uwagę, że jedna komórka jest taką  całością, poniżej 

której nie możemy się cofnąć i dalej mówić o życiu. Pojedyncza komórka stanowi 
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jakby granicę podzielności biologicznej. Pojedyncza komórka jest cegiełką budującą 

żywy organizm. Można pobierać pojedyncze komórki, by hodować je poza 

organizmem, z którego pochodzą. Gdy dostarczymy im pożywienia i stworzymy 

właściwe warunki będą  żyć i się mnożyć.  Zygota także jest pojedynczą komórką, ale 

wyjątkową, w niej czas zaczyna biec od nowa dla nowego człowieka. 

Przechowywanie zygoty w pożywce nie jest tym samym, co prowadzenie hodowli 

tkankowej. Jej podziały prowadzą do uformowania całego organizmu, nie zaś jednej 

tkanki. Zygota sama stanowi cały kompletny ludzki organizm na początku 

ludzkiego życia. Tu właśnie natrafiamy na niezwykłą różnicę między zygotą a każdą 

inną komórką somatyczną, a więc taką, która wchodzi w skład ludzkiego ciała. 

Zygota jest całością, podczas gdy każda inna komórka jest tylko częścią, jeśli 

rozważamy ludzkie ciało jako takie. 

Warto w tym miejscu na chwilę jeszcze zatrzymać się nad biologicznym 

pojmowaniem zygoty. Biologia definiuje ją jako zapłodnioną komórkę jajową. Taka 

definicja może sugerować, że dalej mamy do czynienia z tym samym obiektem, lecz 

nieco tylko zmienionym. Przymiotnik „zapłodniona” zmienia wszystko, oznacza on 

bowiem, że powstał  z niej nowy człowiek. Mieliśmy do czynienia z komórką, która 

latami, dziesiątkami czasem lat czekała, tkwiąc  w stanie uśpienia na opuszczenie 

jajnika. Kiedy nastąpiło zapłodnienie nie ma już komórki, wchodzącej w skład 

organizmu kobiety, powstaje bowiem nowe ludzkie życie, powstaje nowy człowiek, 

żyjący pełnią swego młodego ludzkiego życia w swoim własnym, na razie 

jednokomórkowym organizmie. Jedno słowo: zapłodniona  zmienia wszystko. 

Niesie z sobą znaczenie wskazujące na fakt całkowitej zmiany, zapłodniona komórka 

jajowa nie jest już wcale (jak wydaje się wskazywać język biologii) komórką jajową, 

lecz zupełnie innym bytem. Sens tej zmiany jest niewyobrażalny. Komórka jajowa 

nieodwracalnie przestaje być wtedy pojedynczą, jedną z wielu komórek budujących 

organizm kobiety albo unoszoną w jajowodzie, otoczoną ochronnymi strukturami 

komórką, która może pozostać żywa jedynie przez 24 godziny, jeśli nie napotka w tej 

wędrówce plemnika, który się z nią połączy. Jeśli zostanie zapłodniona, staje się 

zygotą, to znaczy żyjącą własnym życiem pierwszą komórką, będącą przez krótki 

czas całym organizmem nowego człowieka. Zapłodniona komórka jajowa swoim 

pierwszym podziałem daje dowód życia nowego człowieka, czas tego życia 

rozpoczął swój bieg i nieprzerwanie będzie płynął przez wszystkie etapy jego 

historii. 

Tak opisywać można zygotę według tego, co uwidaczniają nauki biologiczne. 

Kiedy jednak głębiej wejść w problematykę pojmowania komórki, odsłaniają się 

nowe kwestie. Włodzimierz Korohoda  w swoim kapitalnym wykładzie: ,,Biologia 

komórkowa i molekularna XXI wieku” wygłoszonym w Krakowie 23 maja 2012 roku 

poruszył wszystkie najistotniejsze kwestie związane z rozumieniem początku 

ludzkiego życia. Przede wszystkim podkreślił: ,,Żywe są tylko komórki, a nie ich 
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części. (…) Problemów uporządkowania przestrzennego i czasowego nie da się 

rozwiązać, ograniczając się do badań biochemicznych”1. Schodzimy bowiem poniżej 

poziomu, na którym obserwujemy pracę całego złożonego układu, który działa jako 

całość. Podobnie w fizyce badając poszczególne atomy budujące organizmy żywe, 

przechodzimy granicę, za którą ,,nie widać” już życia. 

Włodzimerz Korohoda powiedział:,,Wszystkie organizmy, które powstały i 

żyją na ziemi, jeżeli rozmnażają się generatywnie, to każdy organizm zaczyna życie z 

jednej komórki – zygoty. I potem rozwija się ta olbrzymia liczba komórek. Cały 

organizm jest klonem tej jednej komórki – zygoty.(…) Wszystkie komórki człowieka 

pochodzą z jednej komórki. Każdy z nas zaczynał życie od zygoty2.” Następnie 

dodaje: ,,Ta komórka już zawiera informacje o wielu cechach organizmu, ale jak jest 

ta informacja zapisana? Nie tylko w DNA (…) Jeszcze bardzo mało wiemy na ten 

temat. (…)Komórka jajowa kręgowców: człowieka, myszki albo żaby wygląda tak 

samo, plemniki – tak samo. Ale [komórki te] nie tylko tak samo wyglądają, ale 

również zbudowane są w podobny sposób i co więcej występują w nich wszystkie 

podobne składniki. Pod względem budowy chemicznej, gdybyśmy 

zhomogenizowali komórki człowieka i myszy, to znajdziemy wszędzie te same 

związki chemiczne. Czyli nie jest to kwestia materii, nie jest nawet kwestia 

organizacji ponieważ organizacja tej komórki jest taka sama u myszy jak u człowieka, 

a gdy się rozwinie: tu [jest] człowiek, a tu- mysz. Różnica polega na tym, że inna 

informacja jest przekazywana w tej komórce, a inna w tej”3. Podkreślając 

niezwykłość faktu, że z jednej pierwszej komórki powstaje w trakcie rozwoju kilkaset 

rodzajów komórek w dojrzałym organizmie, prof. Korohoda wskazał, że w 

komórkach  przekazywana jest informacja strukturalna, a nie w jedynie  DNA, które 

cały czas  jest to samo. 

Biologia i fizyka szukają odpowiedzi na pytanie: jak przebiegają procesy? 

Pytania po co i dlaczego są domeną filozofii. Tu właśnie po całej drodze myślowej, 

którą przebyliśmy od ustalenia języka i metody, którymi w sposób najbardziej 

przystępny można przekazać wiedzę i zbudować zrozumienie zagadnienia początku 

życia ludzkiego, po próbie przedstawienia wizji biologicznej, którą zbudowała 

dzisiejsza nauka, przejdźmy  do ujęcia metafizycznego, które pozwoli z szerszej 

perspektywy spojrzeć na pierwszą komórkę, która jest już nie tylko całym ciałem, ale 

całym żyjącym człowiekiem, który rozpoczął drogę doskonalenia i sukcesywnie 

ujawnia cały swój potencjał. 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=6dyL3uM4y7c  
2 Tamże. 
3 Tamże. 

https://www.youtube.com/watch?v=6dyL3uM4y7c
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10. Zygota –żyjący człowiek  

 

Komórka jajowa niezapłodniona obumiera, zapłodniona natomiast przejawia 

procesy życiowe od połączenia się z plemnikiem nieprzerwanie przez całe życie 

człowieka. Tomasz z Akwinu, jakby odpowiadając na dzisiejsze spory o to: czy 

zygota jest etapem w powstawaniu człowieka, czy też już stała się człowiekiem, 

mówi:,, kto żyje ten nie powstaje, lecz już jest powstały1”. Mistrz średniowieczny 

przestrzega w wkładzie ,,O błędach”, by nie mylić rozpatrywania danego bytu 

samego w sobie, wprost (per se, simpliciter) z perspektywą pod pewnym względem 

(secundum quid). Zygota sama w sobie jest człowiekiem, który pod względem wielu 

cech jest jeszcze niedoskonały (np. pod względem wielkości, zdolności rozrodczych 

itp.). Dla Akwinaty jasna jest również odpowiedź na pytanie, co decyduje o tym, że 

zygota jest człowiekiem. O tym jaka informacja ujawni się w danym bycie (ciągnąc 

rozważania z poprzedniego rozdziału: czy będzie to człowiek, mysz, czy też żaba) 

decyduje forma bytu, formą bytów żyjących jest dusza, pośród nich zaś tylko  dusza 

ludzka jest według Doktora Człowieczeństwa niematerialna i nieśmiertelna. W 

Summa contra Gentiles  Mistrz Średniowieczny pisze:,, Ciało mianowicie żyje 

naturalnie przez połączenie się z duszą, która jest dla niego źródłem życia.” (ScG 

III,139,17)[s.412] Zygota dysponuje całym wyposażeniem potrzebnym, by w 

momencie, gdy z niezapłodnionej komórki jajowej, kiedy plemnik dopełnił w niej 

brakujące elementy strukturalne i materialne, stała  się ciałem  gotowym, by Stwórca 

stworzył w niej nową duchową niezniszczalną obdarzoną intelektem duszę ludzką. 

Dusza ta czyni zygotę żyjącym człowiekiem, pierwszy podział jest dowodem na to, 

że zygota żyje, podejmuje skomplikowany proces jakim jest podział. Akwinata 

twierdzi: ,,Każda rzecz istnieje dla swego działania, działanie bowiem jest ostateczną 

doskonałością rzeczy” (ScG III, 113, 2) [s. 338]. Skoro zygota podejmuje działanie, to 

znaczy, że żyje, a skoro żyje to znaczy, że obdarzona jest duszą:,, Forma bowiem jest 

zasadą działania” (ScG III, 2, 4) [s. 21]. Żyjące ciało ludzkie ożywiane jest duszą 

ludzką, a zatem obdarzoną intelektem:,, A dusza taka nie jest doskonałością 

określonych części ciała, lecz w pewien sposób odnosi się do całości. Widać to także 

w naszej duszy(…), intelekt bowiem nie ma żadnego organu cielesnego (ScG III, 120, 

11)[s. 353]. Tu ujawnia się również wskazanie na wyjątkowość całego ludzkiego ciała 

jako obdarzonego niematerialną duszą, warto podkreślić, że zygota także jako 

ożywiana ludzką duszą jest wyjątkowym ciałem ludzkim. Biologia nie może badać 

intelektu, skoro nie ma on żadnego organu cielesnego. Niektórzy próbowali 

utożsamiać intelekt z mózgiem  człowieka. Jednak Tomasz zdecydowanie tym 

stwierdzeniem takiej możliwości zaprzecza. Zdanie to jednocześnie, stanowi dobrą 

podstawę, by pojąć, że jeśli rozpatrujemy zygotę, jako tę konkretną, istniejącą, realną 

                                                 
1 De fallacis, c.17: qui vivit, non generator, sed iam generatus est. (tłum.M. Płotka) 
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komórkę jest ona  żyjącym ciałem, ożywianym duszą ludzką. A zatem zygota jest 

całym kompletnym człowiekiem. 

Skoro filozofia pokazuje, że zygota jest pełnym człowiekiem, na początkowym  

etapie swojego rozwoju, zatem kobieta, w jajowodzie, której zaszło zapłodnienie jest 

już matką, choć jeszcze o tym nie wie. Moment poczęcia jest dla niej nieuchwytny. 

Chwila poczęcia nowego człowieka pozostaje prawdziwą tajemnicą, wcale nie musi 

mieć miejsca w łożu, gdzie doszło do zbliżenia. Zatem kiedy poczęty człowiek 

przemierza miękkie przestrzenie jajowodu matki, ojciec dziecka również nie wie, że 

jest ojcem, do momentu, w którym dowie się o tym z ust matki dziecka albo sam 

wywnioskuje to ze zmian zachodzących w ciele matki. 

 

11. Rodzicielstwo 

 

Tomasz z Akwinu pisał:,, Spośród wszystkich zwierząt człowiek najbardziej 

troszczy się o swoje potomstwo”(ScG III,124,3)[ s. 366]. Ponieważ  zaś dusza 

ożywiająca człowieka jest duszą obdarzoną intelektem, który doskonali się w trakcie 

rozwoju: „Potomstwu człowieka potrzeba nie tylko odżywiania co do ciała, jak 

innym zwierzętom, lecz także nauczania w zakresie duszy. Inne zwierzęta mają 

bowiem z natury pewną roztropność, która pozwala im troszczyć się o siebie, 

człowiek zaś żyje rozumem” 1. (ScG III, 122, 8)[ s. 360]. 

 

Zakończenie 

 

Odpowiedzialność społeczna i osobista zbiegają się w kwestii rodzenia. Jeśli 

pojedynczy ludzie w danej społeczności  nie będą rodzić dzieci, społeczność taka nie 

ma przyszłości. Początkiem ludzkiego życia jest bycie jedną komórką, komórka ta do 

niedawna ukryta w głębi ciała swej matki rozwijała się w ludzkim środowisku jej 

organizmu. Dziś dysponujemy technikami, które proces zapłodnienia  

przeprowadzają w środowisku zewnętrznym, które naznaczone jest 

przeciwieństwami, np. ciepło – zimno, wilgotno – sucho występującymi w innych 

proporcjach niż w ciele ludzkim, w którym wszystko jest „dostosowane” do potrzeb 

człowieka. Procedury te są nie tylko możliwe, ale już stosowane. Wielu jednak 

specjalistów widzi pewne niebezpieczeństwa, które mogą wiązać się z ich 

stosowaniem. Obserwujemy dziś interdyscyplinarne zainteresowanie tematem 

rodzenia. Często dysputy prowadzone na ten temat przełamują konieczną 

dyscyplinę terminologii używanych w różnych naukach. Słyszy się np. biologów 

rozważających od kiedy człowiek jest osobą lub też, kiedy następuje animacja. Czy 

używając tych terminów - które przecież nawet nie są możliwe do zdefiniowania w 

obrębie terminologii biologicznej, ani nie są możliwe do zbadania metodami, 

                                                 
1 Wytłuszczenie autorki (MZ). 



PŁCIOWOŚĆ, SEKSUALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

 ISSN 2082-7067  4(20)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

którymi dysponują nauki medyczne - profesor np. genetyki pozostaje jeszcze 

profesorem genetyki i porusza się w obrębie dziedziny, w której jest specjalistą? Czy 

też wygłasza swoje prywatne poglądy, które z pewnością ma prawo prezentować, 

choć wymaga to komentarza wyjaśniającego słuchaczom, że przechodzą do innej 

dziedziny, w której dany specjalista prezentuje jedynie swoje własne przekonania. 

Dane statystyczne także w wielu takich dyskusjach przestały być przedstawiane, a 

nawet dostępne, zdarza się nawet, że statystyk  w ogóle się nie prowadzi. Nierzadkie 

są przypadki sprzecznych stanowisk wśród uznanych autorytetów w dziedzinach 

biologii i medycyny w kwestii poczęcia człowieka. Powstaje wobec tego konieczność 

podjęcia prób samodzielnego osiągnięcia wiedzy i znalezienia narzędzia, które 

pozwoli na zrozumienie czym jest rodzenie człowieka. Wydaje się, że jest nim 

intelekt, który każdy człowiek posiada od chwili, gdy jego własne ciało było tylko 

zygotą. 
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Wprowadzenie 

 

W minionych epokach, w czasach największej dominacji modelu rodziny tradycyjnej 

samotne macierzyństwo w zdecydowanej większości przypadków wynikało z 

niekorzystnych okoliczności życiowych. W przednowoczesnej rodzinie do przełomu XVII i 

XVIII wieku mężczyzna zwyczajowo posiadający decyzyjną i sprawczą władzę miał 

gwarantować kobiecie oraz dzieciom bezpieczeństwo oraz zasoby materialne. Rola matki 

była podporządkowana naczelnej roli ojca, któremu „z urzędu” należał się szacunek i miłość 

dzieci. Idea rodziny opartej na miłości macierzyńskiej została wyeksponowana w XVIII 

wieku na gruncie przekonania o dobrym z natury dziecku. W rodzinie nowożytnej, 

pajdocentrycznej przesunięto akcent z relacji ojciec-dziecko na relację matka-dziecko, którą 

kształtowały głównie miłość i przywiązanie. W XX wieku relację matka-dziecko określano 

jako przejaw instynktu macierzyńskiego, co jednocześnie spowodowało, że macierzyństwo 

zaczęto postrzegać jako naturalne i biologicznie zdeterminowane. Wyjątkowo silny wpływ 

dla przedstawionego powyżej rozumienia macierzyństwa miała teoria osobowości 

Zygmunta Freuda, zakładająca dominującą rolę relacji z matką w przebiegu rozwoju 

każdego człowieka (za: Aires, 1995).  

Współczesne czasy określane są  mianem epoki postmodernistycznej (Bauman, 2004) i 

charakteryzują się cechami, do których zaliczane są  np. konsumpcjonizm, indywidualizm, 

laicyzacja, postrzeganie specyficznie rozumianej wolności jako wartości najwyższej, a także 

pluralizm kulturowy oraz przemiany w relacjach międzyludzkich, w tym szczególnie w 

związkach o charakterze osobistym. Wszystko to w pewnym stopniu wpływa na jakość 

życia człowieka, także na sferę jego życia rodzinnego.  

Aktualnie macierzyństwo stanowi jedną z ról, które kobieta może wybrać. Mimo 

doniesień na temat postmodernistycznych przemian zachodzących w  strukturze 

społeczeństw i akcentowanego w dyskursie publicznym zróżnicowania w strukturze 

ludności według stanu cywilnego, nadal najczęściej spotykaną formą życia w związku w 

Polsce jest formalne małżeństwo kobiet i mężczyzn. Z danych zawartych w Roczniku 

Statystycznym (2013) wynika, że kobiety zamężne stanowią w Polsce 55,2% ogółu kobiet1. 

                                                 
1 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_demograficzny_2013.pdf 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_demograficzny_2013.pdf
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Nie można jednak nie zauważyć dynamiki w różnorodności form życia społecznego i w 

proporcjach między liczbą osób żyjących w małżeństwach osób, które się rozwiodły, są w 

separacji, tych, które wybrały życie w pojedynkę (single), a także osób funkcjonujących w 

związkach homoseksualnych. 

Aktualnie w przestrzeni społecznej coraz częściej można dostrzec zjawisko 

samotnego macierzyństwa, które wynika nie tylko z konieczności, ale czasem także ze 

świadomego wyboru. Postmodernistyczny świat po raz pierwszy zwiększył możliwość 

podjęcia roli matki, jeśli kobieta sama tego pragnie. W poprzednich typach społeczeństw 

prokreacja pozamałżeńska była stygmatyzowana oraz odrzucana jako dewiacja (Slany, 2002). 

W XXI wieku, kiedy praca zawodowa kobiet jest powszechnym zjawiskiem i pozwala 

uzyskać poczucie stabilizacji ekonomicznej potęguje to taką możliwość. Niewątpliwie do 

przedstawionej wyżej sytuacji przyczyniło się także dążenie do funkcjonowania według 

zasad wyznaczanych przez tzw. model niezależności rodziny (por. Harwas-Napierała, 2010)1 

oraz zmiany wynikające z transformacji roli kobiety w środowisku rodzinnym. Warto 

zaznaczyć, że rola kobiety-matki, całkowicie decydującej o swoim macierzyństwie w Polsce 

jest udziałem niewielkiej liczby kobiet z elitarnych warstw społecznych, np. gwiazdy 

filmowe. Samotnymi matkami są przede wszystkim kobiety, które w swych projektach 

życiowych nie zakładały, że będą samotnie wychowywać dzieci, tj. kobiety rozwiedzione, w 

separacji, czasowo osamotnione czy wdowy.  

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku obrazują stan cywilny grupy 

matek samotnie wychowujących dzieci do 24 roku życia (wykres 1).  

 Wykres 1. Stan cywilny matek samotnie wychowujących dzieci do roku 24 życia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane przedstawione na wykresie pozwalają zauważyć, że wśród matek samotnie 

                                                 
1 Model niezależności, charakteryzujący kultury Zachodu podkreśla wartość bycia jednostką autonomiczną, 

polegającą na sobie. Rodzina ujmowana jest tu jako system niezależnych stosunków międzyludzkich, czego 

konsekwencją jest poczucie wolności, przy braku możliwości oparcia (Harwas-Napierała, 2010). 
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wychowujących dzieci najliczniejszą grupę kobiet stanowiły matki zamężne, spisane bez 

męża (30,7%) oraz kobiety rozwiedzione (25,8%). Stan wdowieństwa charakteryzował 15,6% 

grupy samotnych matek. Podobne wartości procentowe dotyczyły grupy kobiet zamężnych, 

które pod względem formalnym nie rozwiązały małżeństwa (8,5%) oraz grupy panien, 

stanowiących ok.8% ogółu populacji samotnych matek. Kobiety w separacji stanowiły 1% 

matek tworzących rodziny monoparentalne.  

W świetle danych statystycznych rodziny samotnego rodzica, w których opiekę nad 

dziećmi przejęła matka stanowią najliczniejszą grupę wśród wszystkich typów rodzin 

monopatentalnych. Zaznacza się, że w rodzinach z matką wychowuje się aż 70% dzieci.  

Co więcej, z niepokojem można obserwować dynamikę wzrostu liczby rodzin 

samotnych matek.  

Podkreśla się, że dane dotyczące samotnych rodziców często są przeszacowane. 

Dzieje się tak z powodu włączenia do tej kategorii osób, które mają dzieci bez zawarcia 

formalnego związku, a mimo to wspólnie je wychowują oraz tych, dla których samotne 

rodzicielstwo to etap przejściowy, bowiem zamierzają wejść w nowe związki (Sikorska, 

2009). Czasami do unikania sformalizowania stany rodzinnego skłania system pomocy 

społecznej oraz system podatkowy, bardziej łaskawy dla samotnych rodziców. 

Mimo licznych trudności z uzyskaniem odrębnych danych na temat rodzin 

monoparentalnych można aktualnie z całą pewnością wskazać na ogólny trend wzrostu ich 

liczby. Co ciekawe, w opinii niektórych socjologów wzrost odsetka rodzin 

monoparentalnych, czyli samotnych rodziców (głównie matek) w stosunku do liczby 

małżeństw z dziećmi jest jedną z największych przemian strukturalnych rodziny w Polsce 

(Szukalski, 2004). Dlatego też z naukowego punktu widzenia wyjątkowo cennym jest 

poddanie analizie psychologicznej funkcjonowania kobiet samotnie podejmujących 

odpowiedzialność i wyzwania macierzyństwa. 

 

1. Macierzyństwo w świetle teorii systemowej 

 

Współcześnie macierzyństwo najczęściej jest ujmowane jako rola społeczna pełniona 

przez kobietę wobec dziecka. Swoistymi cechami tej roli, które wyróżniają ją od innych ról są 

więź biologiczna i emocjonalna, łącząca kobietę z dzieckiem (Pankowska, 2005). 

W literaturze przedmiotu panuje pogląd, że kobieta szybciej dojrzewa do roli matki 

niż mężczyzna do roli ojca. Uzasadnienie powyższego stwierdzenia stanowi fakt, iż 

macierzyństwo zawiera w swej istocie początek i wiele miesięcy rozwoju dziecka w 

organizmie kobiety. Z pewnością wpływa to na łatwiejsze podejmowanie roli matki przez 

kobietę. Natomiast stawanie się ojcem nie narusza biologicznej równowagi organizmu 

mężczyzny, a często nie jest on świadomy poczęcia dziecka, co może wpływać opóźniająco 

na podejmowanie przez niego roli ojca (Kornas-Biela, 2002). 

Macierzyństwo stanowi dominujący element mikrosystemu środowiska rodzinnego i 

ujmowane w perspektywie relacji emocjonalnych cechujących ten mikrosystem pozwala 

potwierdzić priorytetową rolę matki w kształtowaniu oraz pielęgnowaniu więzi 
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emocjonalnych w rodzinie. Tworzenie przez matkę wartościowego macierzyństwa jest 

uwarunkowane konstelacją wielu czynników. Źródeł można poszukiwać zarówno w 

cechach osobowościowych kobiety, właściwościach strukturalnych rodziny, w układzie i sile 

więzi wzajemnego wsparcia między członkami systemu rodzinnego oraz w kulturowym 

kontekście funkcjonowania rodziny.  

Przyjęcie perspektywy systemowej pozwala całościowo analizować determinanty 

jakości macierzyństwa. Rodzina w ujęciu systemowym stanowi układ więzi, będący 

podłożem wzajemnych wpływów między osobami ją tworzącymi i tym samym skłaniając 

członków rodziny do współdziałania oraz wspierania się. Powyższe ujęcie rodziny pozwala 

sformułować pogląd, że wszyscy członkowie rodziny poprzez swoje wzajemne emocjonalne 

ustosunkowania oraz reakcje i zachowania wpływają na matkę, a co więcej na sposób 

realizowania przez nią roli macierzyńskiej. Z drugiej strony, mając na uwadze cyrkularny 

charakter relacji międzyludzkich w rodzinie, należy wspomnieć, że jakość, kierunek i klimat 

stosunków w podsystemie matka - dziecko oddziaływują na cały układ rodzinny.  

Sytuacja, w której zmianom ulegają warunki wewnętrzne lub zewnętrzne systemu 

rodzinnego, zmusza cały ten system do podjęcia działań o charakterze przystosowawczym. 

W odniesieniu do rodziny tradycyjnej tego typu sytuacja często ma miejsce w przypadku 

gdy np. dochodzi do separacji, rozwodu małżonków czy śmierci jednego z nich. Należy 

zatem oczekiwać, iż wydarzenia te spowodują głębokie zmiany w rodzinie traktowanej jako 

całość, w zakresie funkcjonowania pozostałych osób m.in. w sposobie realizacji roli matki. 

Sytuacja psychologiczna dziecka wychowywanego w rodzinie monoparentalnej w dużym 

stopniu zależy od przyczyny niekompletności rodziny. Inne zjawiska występują w 

rodzinach rozwiedzionych, inne w rodzinach osieroconych, a inne w rodzinach samotnych 

matek, które nigdy nie były w związku małżeńskim. Znaczenie przemian dotyczących 

rodzin monopatentalnych wiąże się z tym, iż wszystkie główne czynniki powodujące 

niepełność mają działanie długookresowe. Zmiany zachodzące w podsystemie centralnym, 

jaki stanowią małżonkowie powodują zachwianie dotychczasowego wzorca zachowań i 

stanowią impuls do podjęcia poszukiwań nowego wzorca, lepiej pasującego do aktualnych 

warunków (Minuchin, 1988). 

 

2. Matki w separacji 

 

Separacja jest orzekana w sytuacji, gdy nastąpił zupełny rozkład pożycia 

małżeńskiego, niezależnie od tego czy jest on trwały czy tymczasowy. Sąd orzeka separację 

bezterminowo. Nie zrywa ona bezpowrotnie więzów małżeństwa, tylko zawiesza jego 

skutki prawne. Konsekwencją powyższego jest brak prawnej możliwości zawarcia związku 

małżeńskiego przez osoby pozostające w orzeczonej separacji. Nie ma także możliwości 

przekształcenia separacji w rozwód, ale orzeczenie separacji nie wyłącza powództwa o 

rozwód (Panowicz-Lipska, 1999).  
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Udzielając odpowiedzi na pytanie o przyczyny prowadzące do separacji małżeńskiej 

wykorzystano obraz graficzny, opracowany na podstawie wyników uzyskanych przez E. 

Holewińską-Łapińską (2006). 

 

Wykres 2. Przyczyny prowadzące do separacji małżeńskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie analiz dokumentów sądowych stwierdzono, że najczęściej osobami 

wnoszącymi o separację były kobiety (84%, pozew w 225 sprawach), rzadziej mężczyźni 

(16%, pozew w 43 sprawach) (Holewińska-Łapińska, 2006).  

Można się zastanowić dlaczego kobiety, które borykają się w swej codzienności z 

wyżej wymienionymi kategoriami problemów nie wnoszą o rozwód, tylko o separację? W 

opinii E. Holewińskej-Łapińskiej wybór separacji wynika z następujących powodów: 

względy światopoglądowe (32%), nadzieja na pojednanie (36,2%), brak trwałości rozkładu 

życia małżeńskiego (19%), inne subiektywne przyczyny (17,3%) oraz niższe koszty 

postępowania sądowego (3,4%) (tamże). 

U ujęciu psychologicznym rozpad więzi małżeńskiej stanowi proces rozłożony w 

czasie. Przyjmuje się, że separacja jest finalnym etapem tego procesu. Z psychologicznego 

punktu widzenia życie emocjonalne osoby podejmującej decyzje o rozstaniu z małżonkiem/ą 

charakteryzuje pięć faz: 

 faza odkrywania dyssatysfakcji, zaczynająca się w chwili, gdy jeden z partnerów 

odczuwa znaczący poziom niezadowolenia ze swojego związku; 

 faza ujawnienia dyssatysfakcji w otwarty sposób przed partnerem/partnerką; 

 faza negocjacji rozpoczynająca się z chwilą rozważania przez partnerów 

rozwiązania zaistniałego braku zadowolenia; 

 faza rozwiązania następuje gdy zostaje podjęta decyzja dotycząca związku oraz 

planowanych działań; 
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 faza transformacji ma początek w momencie wprowadzenia zmian w 

dotychczasowym związku, np. ograniczanie kontaktów przez partnerów, 

fizyczne odseparowanie się od siebie (Pietrzyk, 1995).  

W kontekście powyższych rozważań na uwagę zasługuje koncepcja P. Bohannan’a 

(1970). Z perspektywy autora dopiero po uzyskaniu psychicznej autonomii   przez 

odseparowanie się od byłego partnera (w zakresie tożsamości, samooceny, planów na 

przyszłość) można mówić o pozytywnym rozwiązaniu kryzysu spowodowanego rozpadem 

rodziny. Chodzi o umiejętność oddzielenia się od wartości, jaką była relacja emocjonalna z 

drugą osobą, która ciągle żyje. Ten element istotnie różnicuje przeżycia osób osieroconych i 

będących w separacji oraz rozwiedzionych (Turner, Helms, 1999).  

Naszkicowany powyżej zarys uwarunkowań prawno-psychologiczno-społecznych, 

dotyczących kobiet które, doświadczają zaburzeń życia rodzinnego pozwala zauważyć, że 

jest to wyjątkowo trudny okres w ich życiu. Sytuacja staje się jeszcze bardziej 

skomplikowana, jeśli pełnią ona rolę matek. Jak wynika z badań w większości spraw, w 

których orzeczono separację małżonków dzieci pozostawały pod opieką matek (90%), 

którym przysługiwała pełna władza rodzicielska. W części wyroków władza rodzicielska 

była wykonywana przez matki wspólnie z ojcem, a w niektórych sytuacjach sądy 

uprawniały ojca do współdecydowania o ważnych sprawach życiowych dziecka, jak np. 

wybór szkoły, leczenia itp. Ponadto ojciec miał możliwość osobistego kontaktowania się z 

dziećmi. Nie ulega wątpliwości, że stopień akceptacji przez rodziców postanowień sądu miał 

wartość predyktywną, co do ich przestrzegania (Holewińska-Łapińska, 2006).  

Separacja małżonków stanowi źródło wielu zmian w systemie rodzinnym, zaburzając 

m.in. realizację większości funkcji rodzinnych, w tym ekonomicznej. Choć sądy orzekają o 

obowiązku ponoszenia przez oboje rodziców kosztów utrzymania dzieci, nierzadko matki 

jako jedyne odpowiadają za bezpieczeństwo finansowe rodziny. W przypadku kobiet 

realizujących tzw. wzorzec podwójnej roli (aktywnych na rynku pracy i posiadających dzieci) 

podkreśla się większe prawdopodobieństwo doświadczania problemów wynikających z 

nakładania się ról zawodowych i rodzinnych oraz poczucie niższej satysfakcji z życia 

(Duxbury, Higgins, 2001). Z badań R. Karaska (1979) wynika, że konflikt w sferze rodzina i 

praca wzrasta wraz z zwiększoną liczbą obowiązków w rodzinie. Osiąga on szczyt, kiedy 

dzieci są w okresie adolescencji, a co więcej na wszystkich etapach rozwoju rodziny silniej 

cechuje matki niż ojców. Silna koncentracja matki na realizacji zasadniczych funkcji rodziny, 

tj. ekonomicznej i socjalizacyjnej często skutkuje brakiem pełnego urzeczywistniania innych 

funkcji, np. funkcji związanych z przekazem kultury i organizacją różnych form rekreacji.  

Wprowadzenie separacji do polskiego ustawodawstwa miało na celu wzmocnienie 

trwałości rodziny poprzez możliwość zastosowania środków pomocnych w sytuacji 

okresowego kryzysu w relacjach małżeńskich, a także jako alternatywa dla osób nie 

uznających rozwodu z przyczyn światopoglądowych (Panowicz-Lipska, 1999). Przyjmuje 

się, że separacja stanowi pewien rodzaj szansy na ponowne, zgodne życie rodzinne w myśl 

zasady, że upływem czasu i odosobnieniem skonfliktowanych małżonków doprowadzi ich 
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do konstruktywnej refleksji nad sytuacją, w której się znaleźli i w konsekwencji do dialogu. 

Bywa jednak tak, że partnerzy nie potrafią się porozumieć w kluczowych dla życia 

rodzinnego sprawach i dochodzi do trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego i ostatecznie 

do rozwodu. Specyfikę psychologicznego funkcjonowania matki w sytuacji po rozwodzie 

przedstawiono w kolejnym podrozdziale. 

 

3. Macierzyństwo po rozwodzie  

 

Zmiany w podsystemie rodzicielskim do jakich niewątpliwie prowadzi rozwód, 

rozumiany jako trwałe rozłączenie więzi między małżonkami, mogą się zdarzyć w każdym 

stadium dorosłości i wywołać znaczne przekształcenia w systemie rodzinnym. Warto 

zaznaczyć, że nie jest to wydarzenie statyczne, ale seria przemian modyfikująca życie 

uczestniczących w nim osób. Od separacji rozwód odróżnia rozmiar konsekwencji oraz fakt, 

iż ostatecznie i nieodwracalnie stabilizuje on status osobisty partnerów (Beisert, 2000). 

Analiza literatury przedmiotu pozwala wyodrębnić dwa skrajne sposoby opisywania 

rozwodu i jego skutków. Jedno stanowisko ujmuje rozwód jako zjawisko niepożądane (por. 

np. Tyszka, 2001) drugie – związane głównie z nurtami feministycznymi - gloryfikuje 

rozwód, upatrując w nim możliwości rozwoju jednostki (np. koncepcja M. Krantzlera, 19751) 

czy wyzwolenia się ze związku (Beisert, 2000). 

M. Beisert uważa, że jedną z najbardziej niebezpiecznych konsekwencji rozwodu dla 

kobiet może być wejście w tzw. pułapkę podwójnej regresji. Polega ona na występowaniu 

jednocześnie, dwóch rodzajów regresji, które wzajemnie się wspomagają tj. regresji do spraw 

własnego dziecka oraz regresji do roli dziecka własnych rodziców.  

W sytuacji regresji do spraw własnego dziecka matka pełniąc rolę jedynego opiekuna 

swego dziecka bierze na siebie główną odpowiedzialność za  jego los, bowiem po rozwodzie 

ojciec, w najlepszym przypadku, będzie pełnić rolę rodzica pomagającego. Zatem samotne 

macierzyństwo wymaga realizacji przez kobietę funkcji, które są przypisane obojgu 

rodzicom. Sytuacja ta prowadzi do konfrontacji z ogromem zadań,  co może powodować u 

matki wzrost napięcia emocjonalnego (Gahler, 2006). Samotne macierzyństwo sprzyja  

zamykaniu się w świecie spraw dziecka. Przeciążona zadaniami kobieta jest zmuszona 

zrezygnować z pewnych działań. Najczęściej rezygnuje z aktywności związanej ze swoją 

adaptacją do nowej sytuacji. Szybko dostrzega, że koncentracja na dziecku obniża napięcie 

emocjonalne i wykorzystuje ten mechanizm do kontrolowania sfery emocjonalnej. Niewiele 

matek jest świadomych, że w ten sposób niszczą swoją relację z dzieckiem, utrudniając 

przebieg jego prawidłowego rozwoju. W literaturze przedmiotu można znaleźć empiryczne 

uzasadnienie dla powyższych sformułowań w postaci wyników badań. U matek samotnie 

                                                 
1 Koncepcja M. Krantzlera (1975) opiera się na założeniach, że rozwój jest procesem nieustannych zmian, gdzie 

okresy stabilności przeplatają się z okresami przejściowymi (destabilizacji) oraz, że zmiany te są  przewidywalne. 

M. Krantzler przyjął, iż pewien zbiór zdarzeń powinien w życiu jednostki wystąpić. Do zbioru tego należą m.in. 

małżeństwo, a później rozwód. W tym rozumieniu rozwód otwiera drogę do wolności i radości życia. Zatem 

rozwód jako akt opuszczenia jednego stadium rozwojowego na rzecz kolejnego jest aktem twórczym (za: Beisert, 

2000). 
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wychowujących dzieci zaobserwowano niedostateczne panowanie nad sobą, wysoki poziom 

pobudliwości, napięcia i niepokoju. Natomiast u dzieci tych matek zaobserwowano wysoką 

pobudliwość, podejrzliwość, wrogie nastawienie do innych, brak ufności, wzmożoną 

lękliwość, współwystępujące z nerwowością i poczuciem przeciążenia u matek (Tyszkowa, 

1991). 

W sytuacji porozwodowej, która niewątpliwie jest bardzo obciążająca dla samotnej 

matki czynnikiem dodatkowo utrudniającym jej funkcjonowanie psychologiczne może być 

niewłaściwie pojęte wsparcie rodziców udzielane dorosłej córce.  Grozi jej ono 

uzależnieniem i utratą autonomii. Zjawisko to jest określane w literaturze jako regresja do roli 

dziecka własnych rodziców (Beisert, 2000). 

Inny ważny dla matek po rozwodzie problem dotyczy zmiany tożsamości 

spowodowanej zmianą statusu społecznego, np. kobieta zamężna versus kobiet 

rozwiedziona, kobieta mająca partnera versus kobieta samotna. Świadczy to o zdecydowanej 

odmienności sytuacji życiowej przed i porozwodowej, a także o konieczności dokonywania 

wyborów oraz podejmowania decyzji.  

Badania nad zmianami tożsamości kobiet wskazywały, że kobiety rozwiedzione 

doświadczały tym mniejszych kosztów emocjonalnych rozwodu, im mniejsze zmiany 

porozwodowe były ich udziałem. Kobiety, które zdecydowanie na nowo musiały określać 

swą drogę do samorealizacji, całkowicie zmieniając orientację życiową cechowały bardziej 

czytelne zmiany tożsamości. Czynnikami bezpośrednio stymulującymi działanie matek, 

które doświadczyły rozwodu, był przymus sytuacyjny i chęć bycia źródłem siły dla dziecka  

Generalnie panuje pogląd, iż sytuacja finansowa i mieszkaniowa rodzin, w których 

opiekę nad dzieckiem sprawuje matka jest gorsza niż rodzin samotnego ojca. Zwykle wynika 

to z faktu, że po ustaniu związku małżeńskiego mężczyźni częściej niż kobiety koncentrują 

się na odnalezieniu nowych obszarów aktywności, co zwykle jest równoznaczne z ucieczką 

w pracę. W konsekwencji skutkuje to lepszą pozycją ekonomiczną rozwiedzionego 

mężczyzny niż rozwiedzionej kobiety oraz większą szansą na ponowne małżeństwo. 

Sytuacja ekonomiczna samotnego rodzica ma czasami ogromne znaczenie w 

kształtowaniu kontaktów między obydwojgiem rodziców a dzieckiem/dziećmi. Samotna 

matka zwykle dostrzega atrakcyjność kontaktu ojca z dzieckiem, a biorąc pod uwagę aspekt 

finansowy, może oskarżać go o zamiar przekupstwa dziecka. Przyczyną powyższego jest 

odmienny charakter relacji matki z dzieckiem i ojca z dzieckiem. Relacja matki z dzieckiem 

nosi znamiona codzienności i związanych z nią wymagań, natomiast ojciec jest osobą, z 

którą wiążą się dla dziecka świąteczne, nagradzające kontakty, tzw. ojciec z Disnaylandu. 

Ojciec z Disnaylandu stara się zapewnić dziecku głównie rozrywkę. Opisana sytuacja, 

szczególnie w kontekście jej powtarzalności może stanowić źródło konfliktów (Beisert, 2000). 

Prawidłowe realizowanie zadań wynikających z samotnego macierzyństwa w dużej 

mierze zależy także od kontaktów z rodziną rozszerzoną oraz z otoczeniem społecznym. 

Pozycja społeczno-towarzyska samotnych rodziców, a szczególnie matek 

rozwiedzionych bądź znajdujących się w separacji nie należy do korzystnych. Badania 
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wskazują, iż wśród samotnych rodziców ojcowie spotykają się z większą przychylnością 

społeczeństwa niż samotne matki (Błazucka, 1991).  

Z badań wynika, iż mężczyźni, niezależnie od tego, w jaki sposób utracili partnerkę, 

żenią się ponownie szybciej i częściej niż kobiety. U wielu mężczyzn w dłuższej (dwuletniej) 

perspektywie mężczyzn pojawia się poczucie osamotnienia i wykorzenienia, które z czasem 

ustępuje miejsca apatii i lękowi. Prawdopodobnie wynika to z tradycyjnej roli mężczyzny w 

rodzinie, który słabo radzi sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego, do tego 

stopnia, że powoduje obniżenie poziomu jakości jego życia. Stąd prawdopodobnie decyzja 

mężczyzn o zawarciu nowego związku (Whitehead i Popenoe, 2006). 

Analizując wyniki badań P. Szukalskiego (2005) można wysnuć wniosek, że w 

późniejszym okresie życia trudy samotnego macierzyństwa zostają kobiecie wynagrodzone 

przez dorosłe dzieci. Rodzic, który nie mieszka ze swoimi dziećmi i jest mniej zaangażowany 

w opiekę nad nimi w przyszłości otrzyma pomoc na mniejszą skalę i o niższej wartości niż 

ten rodzic, który stale opiekuje się potomstwem. Dorosłe dzieci pomagają jedynie osobom, 

które spostrzegają jako spokrewnione.  

Ostatnie z poruszanych zagadnień, związane z psychologicznym funkcjonowaniem 

matek po rozwodzie stanowi kwestia związana z etykietowaniem osób rozwiedzionych, 

która była silnie stygmatyzująca. Decyzja o przerwaniu więzi między małżonkami stanowiła 

bowiem moment, który decydował o zaszeregowaniu rodziny (po rozstaniu małżonków) do 

kategorii rodzin określanych pejoratywnie, np. rodzina patologiczna, zaburzona, 

dewiacyjna, rozbita, dysfunkcyjna niepełna, problemowa itp. Przemiany społeczno-

kulturowe, jakie nastąpiły w Polsce spowodowały także zmiany w obyczajowości, 

postawach oraz hierarchii wartości. Społeczeństwo stało się bardziej tolerancyjne w 

odniesieniu do pewnych zjawisk i faktów, które dawniej traktowano jako wstydliwe. 

Aktualnie rozwody stały się zjawiskiem wykazującym tendencję wzrostową w 

rzeczywistości społecznej.  

Współcześnie można zaobserwować tendencję do określania rodzin niepełnych w 

sposób nie akcentujący negatywnych konotacji czy wyraźnego aspektu moralnego, np. 

rodziny z jednym rodzicem, monoparentalne (Slany, 2002).  

 

4. Matki czasowo osamotnione 

 

Macierzyństwo czasowo osamotnione może wynikać z wielu różnych przyczyn. 

Najczęściej zalicza się do nich: charakter pracy małżonka, jego pobyt za granicą, pobyt w 

zakładzie karnym i/lub przewlekłą chorobę małżonka. Wszystkie wymienione wyżej 

okoliczności życiowe powodują, że kobiety funkcjonują w specyficznym typie rodziny 

rozłączonej na dłuższe lub krótsze okresy. Według M. Plopy (1997) rozłąkę małżonków 

należy rozpatrywać w trzech zakresach: fizycznym, biorąc pod uwagę ich oddalenie 

przestrzenne i czasowe oraz wynikający z nich zanik kontaktu fizycznego; psychologicznym 

uwzględniając zespół przeżyć i postaw psychicznych, wywołanych ograniczeniem 

bezpośrednich więzi duchowych w wyniku fizycznej nieobecności bliskiej osoby oraz w 
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aspekcie socjologicznym rozpatrując zmiany zachodzące w stosunkach społecznych oraz 

realizowanych rolach, np. rodzinnych. 

W sytuacji czasowej rozłąki małżonków z formalnego punktu widzenia mamy do 

czynienia z rodziną pełną, jednak długotrwały lub częsty brak ojca wpływa na nietypowy 

układ ról rodzinnych oraz odmienny klimat emocjonalny. Zostaje zakłócony proces 

komunikacji rodzinnej oraz realizacji poszczególnych funkcji rodzinnych. Jak wynika z 

badań nieobecność jednego rodzica powyżej 6 miesięcy, a z pewnością powyżej roku wiąże 

się ze zmianą dotychczasowej struktury rodziny i układem ról (Danilewicz, 1995). Zatem 

nawet okresowa nieobecność ojca wyłącza go z udziału w codziennym życiu rodziny, 

powodując, że nie zna on jej aktualnych problemów oraz potrzeb. Okoliczności życiowe 

zmuszają matkę do podjęcia szerszego zakresu zadań niż dotychczas, co często skutkuje 

wzrostem zmęczenia, napięcia i frustracji (Gizicka i in., 2010). Matka w czasowo niepełnej 

rodzinie w naturalny sposób pełni rolę podwójnego rodzica względem dzieci, choć zdarza się, 

że może liczyć na wsparcie ze strony członków rodziny rozszerzonej.   

Samotna czasowo matka może przyjmować jedną z trzech strategii postępowania 

wobec dziecka: unikanie, zaangażowanie, rekompensacja.  

Istotą pierwszej z wymienionych strategii jest unikanie. Przeciążona rolą podwójnego 

rodzica kobieta nie ma sił ani czasu na pielęgnowanie relacji z własnym dzieckiem. Uważa, 

że zaspokajając potrzeby fizjologiczne i materialne wystarczająco zajmuje się potomstwem, 

pozostawiając mu możliwość swobodnego rozwoju. Drugą strategię postępowania wobec 

dziecka określaną jako zaangażowanie cechuje utrzymanie relacji z dzieckiem sprzed rozłąki 

czasowej z mężem. Matka nie wymaga od dziecka zbyt wiele, nie jest nadopiekuńcza, stara 

się zachować dobre stosunki z dzieckiem. Ostatnią z wymienionych strategii jest sytuacja, w 

której matka stara się zrekompensować swoją postawą brak ojca. Przejawia się to w 

nadopiekuńczej postawie wobec dziecka i spełnianiu wszystkich jego życzeń. Należy mieć 

świadomość, że wszystkie trzy wymienione strategie mogą przejawiać się w całokształcie 

ustosunkowania matki wobec dziecka, jednak zwykle jedna lub dwie z nich stanowią 

dominantę (Danilewicz, 2006). 

Sytuacja tymczasowo samotnego macierzyństwo wymaga od kobiety samodzielnego 

wychowania dzieci, w które często angażuje ona najstarsze z dzieci, celem odciążenia 

obowiązkami nieobecnego ojca. Sytuacja tego rodzaju może kształtować poczucie 

odpowiedzialności u dzieci, jak i przyczyniać się do powstawania wielu negatywnych 

konsekwencji psychologicznych. Badacze najczęściej zaliczają się nich: nadmierną, 

nieadekwatną do wieku dziecka dojrzałość, poczucie utraty dzieciństwa, nadmierną 

samokontrolę i poczucie żalu wobec rodziców (Nowakowska, 2009).  

W rodzinach migracyjnych pojawiające się trudności wychowawcze z dziećmi, z 

którymi matka nie potrafi sobie poradzić często nie zostają rozwiązywane na bieżąco, tylko 

zostają odraczane do czasu powrotu rodzica migrującego (ojca), co powoduje, że tematy 

rozmów z dzieckiem ulegają przedawnieniu i tracą swą ważność. Dzieci natomiast mogą się 

czuć bezkarnie. Paradoksalnie powrót migrującego rodzica (ojca) w wielu przypadkach nie 
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stanowi antidotum na pojawiające się problemy. Nierzadko zaliczany jest do sytuacji 

stresogennych, bowiem zaburzany jest dotychczasowy, wypracowany przez matkę i dzieci 

porządek, według którego funkcjonuje rodzina. Co więcej, w przypadku migracji 

wahadłowej, gdy ojciec wraca do domu i ma status gościa, a nie domownika może czuć się 

wyobcowany, czego głównym powodem jest rozluźnienie więzi rodzinnej (Danilewicz, 

1995). 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wśród rodzin migracyjnych typ rodziny z matką 

występuje najczęściej. Można zadać pytanie dlaczego tak się dzieje? Udzielając odpowiedzi 

na sformułowane pytanie można wskazać na dwie główne przyczyny.  

Pierwszy powód stosunkowo rzadkich wyjazdów migracyjnych matek związany jest 

z faktem, że wyjazd ojca nie zaburza tak silnie funkcjonowania systemu rodzinnego jak 

nieobecność matki, co dotyczy kwestii specyfiki podejmowanych ról. Natomiast drugą 

przyczyną jest istnienie większego społecznego przyzwolenia na podjęcie pracy zarobkowej 

za granicą przez ojca niż przez matkę. Tradycyjnie bowiem rola rodzica jest przypisana 

kobiecie, co powoduje, że wobec niej stawiane są wyższe wymagania. W sytuacji, gdy matka 

przekracza granice określone rolą płciową poprzez podjęcie decyzji o wyjeździe 

zarobkowym za granicę, jest postrzegana jako mniej troskliwa i mniej kompetentna 

zawodowo niż pracujący w tym trybie ojciec (Bridges, Etaugh, 1995). Podkreśla się, że jeśli 

już matki zdecydują się na wyjazd o charakterze zarobkowym wykazują większe 

zainteresowanie dziećmi oraz silniejszą potrzebę powrotu niż ojcowie (Ryan i in., 2009). Z 

badań W. Danilewicz  (2006) wynika, że matki wracają do rodzin po uzbieraniu kwoty 

niezbędnej dla realizacji konkretnego celu. Natomiast ojcowie często już w założeniu 

wyjeżdżają na dłuższy okres i zwykle przedłużają swój pobyt.  

Odmienną specyfikę posiada samotne macierzyństwo w sytuacji, gdy mąż przebywa 

w zakładzie karnym. W dużej mierze o jakości samotnego macierzyństwa decyduje stan 

więzi rodzinnej, determinowany przez charakter popełnionego przestępstwa i rolę pełnioną 

przez skazanego w życiu rodziny w okresie prekryminalnym. Jeśli przestępstwa mężów 

skierowane były przeciwko rodzinie wtedy na ogół żony nie wykazują zainteresowania 

osadzonymi małżonkami. Podobnie w sytuacji, kiedy mężowie dokonali czynów 

niezgodnych z prawem, komplikując życie rodzinne i sprawiając członkom rodziny 

przykrości. W opisanych sytuacjach kobiety często wykazują silne pragnienie zerwania 

relacji z partnerem (Muskała, 2006).  

W przypadku istnienia więzi między małżonkami rozłączonymi poprzez odbywanie 

kary pozbawienia wolności wyjątkowo trudne jest zaakceptowanie przymusowej izolacji 

członka rodziny, urzędowego określenia form kontaktu  i sposobów podtrzymywania więzi. 

Ponadto niełatwe zadanie dla matki stanowi także rozmowa z dziećmi na temat 

nieobecności ojca w domu oraz przygotowanie ich od strony psychologicznej do spotkania z 

osadzonym w zakładzie karnym rodzicem. Sytuacja kobiety samotnie wychowującej dzieci 

w rodzinie rozłączonej z powodu odbywania przez partnera kary pozbawienia wolności 

często wiąże się z doświadczaniem poczucia zagrożenia i odrzucenia społecznego.  
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Jak wspomniano wcześniej, rodzina rozpatrywana jako system społeczny zawiera 

wiele podsystemów, a najważniejszym z nich, determinującym klimat emocjonalny rodziny 

jest system rodzicielski. Rozłąka małżonków zakłóca przebieg relacji między partnerami. 

Nawet jeśli ma charakter tymczasowy przyczynia się do powstawania zakłóceń w zakresie 

zaspokajania elementarnych potrzeb człowieka, zaczynając od potrzeb seksualnych, poprzez 

potrzeby miłości, bliskości, po potrzebę kontroli i własności partnera. W konsekwencji 

samotne czasowo matki mogą odczuwać silną tęsknotę za ojcem swych dzieci, prowadzącą 

do odczuwania „głodu emocjonalnego”, zaburzeń w percypowaniu obrazu partnera, 

czasami do idealizowania go oraz silnego poczucia osamotnienia (Plopa, 1996).  

Czy znajdująca się w powyżej scharakteryzowanej sytuacji psychologicznej matka 

może w pełni prawidłowo realizować funkcje rodzinne? Badania przeprowadzone przez R. 

Grochocińską (1990) wskazują, że nieprawidłowe wzorce ról rodzinnych, np. przejmowanie 

roli nieobecnego rodzica, zaburzone wzorce relacji małżeńskich czy w zakresie komunikacji 

mogą stanowić predyktory trudności dzieci z rodzin czasowo rozłączonych w obrębie 

własnych rodzin prokreacyjnych. 

Warto zaznaczyć, że rozłąka małżonków nie zawsze prowadzi do negatywnych 

skutków. Zaobserwowano, że w małżeństwach dobranych, o wysokim poziomie więzi 

emocjonalnych czasowe osamotnienie wpływa korzystnie, przyczyniając się do intensyfikacji 

uczuć, podtrzymania namiętności, braku poczucia znużenia i zmęczenia (Plopa, 2005). 

Umożliwia także w większym stopniu docenienie funkcji ekonomicznej, opiekuńczej, 

socjalizacyjnej nieobecnego czasowo rodzica.  

 

Zakończenie 

 

Samotne macierzyństwo nie stanowi nowego zjawiska w historii społeczeństw. 

Rodziny monoparentalne występowały od zawsze, a społeczne organizacje wypracowywały 

sposoby ich wspierania. Zaznacza się, że choć fakt wychowywania dziecka przez jednego z 

rodziców ma charakter uniwersalny to współcześnie, szczególnie w Europie Północnej i 

Zachodniej, a od lat początku 90. XX wieku w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 

samotne macierzyństwo wiąże się z tzw. drugim przejściem demograficznym1 (Trawkowska, 

Racław, 2013).  

Niepodważalny jest fakt, że liczba rodzin monoparentalnych i ich udział w ogólnej 

strukturze rodzinnych gospodarstw domowych wykazuje tendencję wzrostową. Oznacza to, 

że samotne rodzicielstwo i pełnienie roli wychowawcy wobec dzieci będzie coraz częstszym 

doświadczeniem, zarówno dorosłych członków społeczeństwa, jak i dzieci. Biorąc pod 

uwagę wachlarz psychologicznych konsekwencji tego zjawiska istnieje potrzeba 

                                                 
1 Drugie przejście demograficzne dotyczy zmian sposobów formowania rodziny- wzorów wchodzenia w relacje 

małżeńskie, partnerskie, wzorów płodności. Zakłada się, że zjawisko niepełności rodziny oraz upowszechnienie 

go w znacznej części wynika z wolicjonalnych decyzji jednostek aniżeli jest determinowane czynnikami 

niezależnymi. Twórcami pojęcia są Dirk van de Kaa oraz Ron Lesthaeghe (za: Trawkowska, Racław, 2013). 
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dostrzeżenia, zidentyfikowania oraz zdiagnozowania potrzeb rodzin samotnej matki. Bez 

tego etapu niemożliwością jest projektowanie adekwatnych, zindywidualizowanych 

kierunków oddziaływań, które miałyby na celu wspieranie kobiety w sytuacji samotnego 

macierzyństwa.   

Z literatury przedmiotu i prowadzonych na szeroką skalę badań naukowych wynika, 

że specyfika doświadczanych przez samotne matki trudności życiowych pozwala przyjąć, że 

znajdują się one w sytuacji zwiększonego ryzyka socjalnego, a struktura tworzonych przez 

nie rodzin powoduje, że zagrożone są głównie potrzeby dotyczące zapewnienia rodzinie 

bezpieczeństwa ekonomicznego oraz potrzeby związane ze sferą opieki i wychowania 

dzieci. 

W wielu przypadkach niekorzystna sytuacja materialna rodzin monoparentalnych z 

matką wynika z procesu socjalizacji, który przygotowuje kobiety do realizowania ról 

domowych oraz zadań związanych z opieką. Z tego powodu mogą się one okazać niezdolne 

do przejęcia obowiązków mężczyzny, gdy z jakiś powodów nastąpi jego brak. Dlatego też w 

celu facylitowania procesu adaptacji samotnych matek warto stymulować przemiany 

kulturowe, prowadzące do wyrównania pozycji kobiet i mężczyzn, a z drugiej strony 

reorientować proces socjalizacji tak, by przygotować je do niezależności, samodzielności 

oraz skuteczności na rynku pracy. W postmodernistycznym społeczeństwie, gdzie można 

zaobserwować obniżanie się wartości pracy opartej na wysiłku fizycznym, a wzrost 

znaczenia czynnika intelektualnego istnieją duże możliwości w tym zakresie. 

W rodzinach monoparentalnych z matką, kobieta jest osobą sprawującą władzę 

decyzyjną i sprawczą  w rodzinie. Mając świadomość rodzaju trudności, których doświadcza 

pełniąc rolę podwójnego rodzica można wyznaczyć kilka głównych obszarów, które 

szczególnie intensywnie powinny zostać objęte wsparciem: zatrudnienie, stan zdrowia, 

oparcie społeczne, umiejętność kontroli poziomu dochodów i wydatków oraz nauka 

zaradności życiowej. Pomoc psychologiczna powinna także koncentrować się na 

kształtowaniu kompetencji w zakresie skutecznej komunikacji, asertywności, kontroli 

emocji, radzenia sobie ze stresem, budowania poczucia własnej skuteczności oraz 

adekwatnej samooceny, które wiążą się z konstruowaniem oraz osiąganiem celów. Samotne 

macierzyństwo wymaga również wsparcia psychologicznego w zakresie kształtowania 

prawidłowych relacji z dziećmi w procesie wychowania.  

U podstaw wyznaczonych kierunków pomocy psychologicznej rodzinom samotnej 

matki tkwi przekonanie, że aktywna zawodowo kobieta, gwarantująca rodzinie odpowiedni 

poziom dochodów, zaradna życiowo, a jednocześnie dbająca o stan zdrowia oraz 

posiadająca szeroką sieć wsparcia społecznego jest życiowo samodzielna, jest w stanie 

odpowiedzialnie opiekować się dziećmi oraz dokłada wszelkiego rodzaju starań, by rodzina 

mogła prawidłowo funkcjonować.  

Problematyka samotnego macierzyństwa powinna być rozpatrywana na 

zróżnicowanych poziomach: makrosystemu, mezosystemu i mikrosystemu (Racław, 

Trawkowska, 2013) oraz w różnym zasięgu: międzynarodowym, krajowym, lokalnym. Tym 

sposobem problemy społeczne są podejmowane w szerszej perspektywie, holistycznej oraz 
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historycznej. Problemy te mogą się kumulować i  wzmacniać na poziomie całej zbiorowości, 

a jednocześnie ich aktualizacje oraz wariancję stanowi problem określonej rodziny w 

potrzebie, zamieszkującej konkretne środowisko lokalne. Dlatego też działania pomocowe 

na rzecz rodzin monoparentalnych z matką wymagają, poza wsparciem psychologicznym, 

ulokowania w polityce centralnej i lokalnej. 
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Myśl Jana Pawła II a ideologia gender/queer  

 

Na początku wypada usprawiedliwić się z tytułu, który mógłby wskazywać 

ahistoryczne ujęcie zapowiadanego przezeń tekstu. Jan Paweł II nie wypowiadał się na temat 

gender, przede wszystkim dlatego, że zarówno ideologia gender, jak i teoria queer, nie były tak 

znane jak dzisiaj, a przede wszystkim nie odgrywały tak znaczącej (w takim stopniu 

prowokacyjnej) roli w podważaniu ludzkiej płci i naturalnych (heteroseksualnych) 

fundamentów rodziny. Jeśli mimo tej niezręczności historycznej temat został tak właśnie 

sformułowany, to przemawiają za tym dwie poważne racje. Po pierwsze chodzi tu o 

podstawy ideologii gender / teorii queer, czyli o fundamenty ludzkiej seksualności/płciowości, a 

jest to przecież jeden z najważniejszych tematów jakimi zajmował się Jan Paweł II, nietrudno 

zatem odnaleźć płaszczyznę dyskusji, linie zasadniczych argumentów i główne osie sporu – 

nie musi to być zatem ani zbyt daleko sięgająca rekonstrukcja, ani narażona na zarzut 

dowolności nadinterpretacja, lecz analiza wydobywająca sformułowane już przez Jana 

Pawła II racje.  

Kwestie podejmowane (w jaki sposób to inna sprawa) przez ideologię gender/queer nie 

są błahe, sięgają głęboko w strukturę ludzkiego bytu i nawet jeśli mamy do czynienia z 

oczywistymi fałszami (np. zakwestionowanie. „unieważnienie” biologicznej płciowości 

człowieka), to całość zagadnienia nie jest trywialna i nie wystarczy tu odwołanie się do 

zdrowego rozsądku, (samo zrozumiałej) natury czy absurdalnych konsekwencji głoszonych 

koncepcji. Myśl Jana Pawła II (Teologia ciała1) jest właściwym punktem odniesienia, ukazuje 

bowiem o s o b o w e  z n a c z e n i e  ludzkiej płciowości (seksualności) i pozwala 

unieważnić argumenty drugiej strony, wskazuje kłamstwa tych ideologii i ujawnia ich 

groźny wymiar. Po drugie, w ostatnim czasie, w okresie nasilonych kampanii odwołujących 

się do wspomnianych ideologii, pojawiły się po stronie katolickiej głosy o możliwości 

chrześcijańskiej interpretacji pojęcia gender2, przy okazji zaś Synodu poświęconego rodzinie 

                                                 
1 Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, Libreria Editrice Vaticana, 

Watykan 1986. W tekście będę stosował skrót TC.  
2 Szczególnie bulwersujące jest to, że takie opinie padły ze strony osoby, którą z racji pełnionej wówczas funkcji 

można by uznać za eksperta w dziedzinie myśli Jana Pawła II – chodzi o ówczesnego dyrektora Instytutu Jana 

Pawła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ks. prof. Alfreda Wierzbickiego i jego tekst „Maryja, matka 

gender, zamieszczony w „Gazecie Wyborczej” 7 marca 2014 r.  

(http://wyborcza.pl/magazyn/1,137067,15585759,Maryja__matka_gender.html).  

Do dziś nie doczekaliśmy się wyjaśnienia jak można te – co najmniej kontrowersyjne, a nawet wprowadzające 

zamęt – opinie pogodzić z myślą Jana Pawła II. Moim zdaniem nie można. Ideologia gender czy teoria queer są 

http://wyborcza.pl/magazyn/1,137067,15585759,Maryja__matka_gender.html
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mogliśmy się dowiedzieć, że środowiska homoseksualne mają rzekomo jakieś cenne 

wartości, które mogłyby ofiarować społeczności chrześcijańskiej. Nie sposób milczeć, gdy 

opinie te wypowiadane są przez osoby sugerujące, że takie „otwarte” stanowisko jest zgodne 

z duchem myśli Jana Pawła II.  

 

1. Gender/queer jako ideologia i polityczna strategia 

 

Wskazanie założeń i  treści ideologii gender i teorii queer jest trudne choćby z tego 

powodu, że są to teorie sprzeciwu, są niejednoznaczne, mają wiele odmian, z zasady nie 

grzeszą jasnością i klarownością. Łatwiej powiedzieć co odrzucają (heteroseksualność 

człowieka, prokreacyjne znaczenie płciowości, monogamiczne małżeństwo jako naturalną 

realizację erotycznej miłości) niż co głoszą. Teoria queer jest najbardziej radykalnym 

stanowiskiem w kwestii ludzkiej seksualności, służy przede wszystkim celom 

ideologicznym, w niewielkim stopniu poznawczym, co postaram się pokazać1. W niniejszym 

tekście podkreślam związki występujące między teorią queer a ideologią gender, a 

minimalizuję występujące między nimi różnice (teoria queer jest bardziej radykalna, 

kwestionuje samo pojęcie płci i seksualności, a więc także trwałość „odmiennych orientacji 

seksualnych”) w przekonaniu, że najważniejszy jest nie stopień radykalizmu, różnorodność 

argumentacji, ale określenie „wroga” i kierunek ataku – a jest nim stanowisko 

heteroseksualne i taka koncepcja płciowości człowieka, która „wypełnia się” poprzez 

założenie rodziny służącej życiu.  

Trudności w określeniu teorii queer (i ideologii gender) związane są nie tylko z faktem, 

że  mamy do czynienia z wieloma zmieniającymi się stanowiskami, lecz polegają na tym, że 

owa zmienność i brak precyzji, a nawet dowolność są wpisane niejako w istotę tych 

poglądów – nie opisują one rzeczywistości, lecz ją tworzą2. Nie bez przyczyny polski znawca 

teorii queer Jacek Kochanowski jej prezentację rozpoczyna od zaznaczenia jej odmienności od 

dotychczasowych „studiów lesbijsko-gejowskich”. Podkreśla, że należy odrzucić „stałą i 

stabilną «tożsamość homoseksualną»”; osób homoseksualnych nie można w żaden sposób 

określić, nie mają one bowiem żadnych stałych cech (podobnie jak osoby biseksualne czy 

transpłciowe)  – byłby to bowiem rodzaj esencjalizmu, czyli ujęcia niewłaściwego, 

nienowoczesnego3. Strategicznym celem studiów nad kwestią queer (queer studies) jest 

dekonstrukcja i destabilizacja kategorii płci i seksualności. „Jest to cel dalekosiężny i o wiele 

bardziej doniosły niż doraźne sukcesy taktyczne, ale tylko on może prowadzić do 

uwolnienia naszych ciał i pragnień z  o p r e s j i  n o r m a t y w n e j ”  [podreśl. moje – 

                                                                                                                                                         
narzędziami (osobna sprawa czy świadomie czy nie) ugruntowania tej antycywilizacji, o której Jan Paweł II pisał 

np. w Liście do rodzin. 
1 Prezentację teorii queer w polskim kontekście opieram na książce Queer studies. Podręcznik kursu, (red. J. 

Kochanowski, M. Abramowicz, R. Biedroń), Kampania Przeciw Homofobii 2010  

(http://www.kph.org.pl/publikacje/queerstudies_podrecznik.pdf, 12.12.2014), a zwłaszcza na Wprowadzeniu do 

tego podręcznika autorstwa Jacka Kochanowskiego. 
2 (…) pomysłów na queer studies jest tyle, ile zajmujących się nimi osób” , Queer studies, dz. cyt., s. 25.  
3 Zob. tamże, s. 8-9. 

http://www.kph.org.pl/publikacje/queerstudies_podrecznik.pdf
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W.S.] – pisze Kochanowski1. Płeć jest „performatywnym konstruktem społecznym”, a 

wprowadzanie kategorii seksualnych – choćby dotyczyły homoseksualności – jest uleganiem 

„normatywnej przemocy”2. Dotychczasowe studia nad problematyką gender także ulegały 

„esencjalistycznym przyzwyczajeniom” i zbyt poważnie traktowano w nich płeć i 

seksualność. (Warto zwrócić uwagę na tę zmianę akcentów i deklaracje usunięcia w cień 

kwestii dotyczących seksualności – na ile realizowane to inna sprawa; zapewne posłuży to 

jako przewrotny argument do uzasadniania tezy, że nowoczesne queer studies nie służą 

seksualizacji dzieci i młodzieży, skoro marginalizują, a nie wyolbrzymiają tę problematykę).  

Akcent zostaje tu położony na wyzwolenie od „dyscyplinarnego zarządzania 

naszymi ciałami i naszymi pragnieniami”. Kochanowski słusznie podkreśla związki queer 

studies z poststrukturalizmem Michaela Foucaulta czy dekonstrukcjonizmem Jacquesa 

Derridy. Teoria queer odrzucając istnienie tożsamości heteroseksualnej, odrzuca również 

tożsamość homoseksualną – następuje zmiana przedmiotu analiz. „Homoseksualność to 

sztuczna kategoria narzucona osobom”, „homoseksualizm kobiecy w zasadzie w ogóle 

wymyka się definicjom”, „nie wiadomo do końca kto jest, a kto nie jest, osobą 

homoseksualną”3 – takie stwierdzenia znajdujemy w podręczniku Queer studies i prowadzą 

one do zdawałoby się szokującego wniosku, że należy porzucić badania nad 

homoseksualnością. Jednak prawdziwa konkluzja i zarazem cel strategiczny jest określony 

następująco – należy zająć się heteroseksualnością i seksualnością w ogóle4. Po to, aby je 

podważyć i odrzucić. Cel polityczny queer studies jest formułowany otwarcie: „Chodzi nam o 

współtworzenie wiedzy/oporu, która może być następnie przekładana na indywidualne i 

wspólne strategie politycznego sprzeciwu wobec przemocy powiązanej z wymuszaniem 

obowiązkowej heteroseksualności oraz poprawnego odgrywania płci”5.  

Czy ta korekta stanowiska coś zmienia w dotychczasowym sporze? Bardzo wiele. 

Możemy poznać jakie są właściwe i dalekosiężne cele osób, które zajmują się queer studies . 

Nie pojawia się tu bowiem postulat tolerancji dla homoseksualistów i osób o innych 

orientacjach seksualnych (przy okazji – ciekawe dlaczego nigdy nie włącza się postulatu 

tolerancji dla osób heteroseksualnych). Chodzi natomiast o ZWALCZANIE stanowiska 

heteroseksualnego, więc o żadnej tolerancji nie może być mowy.  

 

2. Pogarda dla ciała? 

 

„Ziarno prawdy” ideologii gender tkwi w podkreśleniu kulturowego znaczenia płci 

(seksualności). Tym, co czyni to stanowisko sprzecznym ze zdrowym osądem, głęboko 

niezgodnym z personalistyczną (i chrześcijańską) wizją człowieka i absurdalnym w 

praktycznych konsekwencjach (życia rodzinnego i w ogóle społecznego) jest 

                                                 
1 Tamże, s. 9. 
2 Tamże, s. 11. 
3 Tamże, s. 20. 
4 Zob. tamże, s. 22. 
5 Tamże, s. 25. 
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przeciwstawienie płci biologicznej – kulturowej oraz „unieważnienie” znaczenia tej 

pierwszej. Biologiczne determinacje są „tylko” biologiczne, a w konsekwencji rzekomo 

nieistotne dla określenia tych sfer życia człowieka, które są wyznaczone przez jego wolne 

działania. Przybiera to pozory potwierdzania wyższości „osobowych”, „duchowych” 

wartości nad tym co „tylko” biologiczne, zdeterminowane, ograniczające twórczą aktywność 

człowieka. Spór w równym stopniu dotyczy tego, czym jest płeć kulturowa (gender, płeć 

społeczna czy tożsamość płciowa) jak i tego, czym jest płeć biologiczna. Jest rzeczą 

zadziwiającą z jaką łatwością propagatorzy ideologii gender/queer „pominęli”, „zapomnieli” 

wielką, jeśli nie podstawową rolę myśli chrześcijańskiej w odkryciu i utrwaleniu 

kulturowego znaczenia płci. Przecież ochrona sfery seksualnej w życiu społecznym i uznanie 

sakramentalności małżeństwa opierają się na teologicznej wizji człowieka jako mężczyzny i 

kobiety, przy czym męskość i kobiecość nie są kategoriami tylko biologicznymi. Pogłębione i 

uwznioślone głęboko wrosły w życie społeczne kształtując język, znaczenia i symbole, bez 

których trudno wyobrazić sobie ludzką cywilizację. Nie chodzi tylko o podstawowe pojęcia 

takie jak: ojciec, mąż, męskość, męstwo, kobieta, niewiasta, matka, macierzyństwo itp., ale 

również o role społeczne, świat uczuć, sposoby zachowania przepojone tym 

zróżnicowaniem. Przede wszystkim zaś o wzory miłości małżeńskiej i samą instytucję 

rodziny. 

Właściwie teoretycy gender/queer dostrzegają ten wkład, tyle, że uznają go za 

obciążenie cywilizacji i kultury, wręcz za przekleństwo, które należy usunąć i wymazać ze 

świadomości społecznej. (Co ciekawe zróżnicowanie na męskość/kobiecość jest jedynym 

zróżnicowaniem, którego nie przyjmują do wiadomości wszelcy piewcy różnic i 

pluralizmów – reagują nań alergicznie). Problem polega więc nie na odkryciu płci 

kulturowej (gender), lecz na uznaniu, że TYLKO ona jest ważna, a płeć biologiczna jest bez 

znaczenia. W tendencji do umniejszenia lub wręcz usunięcia płci biologicznej lub zastąpienia 

jej płcią kulturową można dopatrzeć się rysów manichejskiego podejścia, a więc pogardy do 

ciała.  

Ciało i płeć – stwierdza Jan Paweł II – jest dla mentalności manichejskiej 

„antywartością”, podczas gdy dla myśli chrześcijańskiej i personalistycznej jest „nie-dość-

wartością”1. 

Jeśli więc kiedykolwiek ze strony chrześcijańskiej myśli personalistycznej kieruje się 

pod adresem ciała jakieś oskarżenia, to zawsze są ono oparte na przekonaniu, że realizuje się 

w nim zbyt mała wartość wobec tej, do której jest wezwane2. Zarzuty są więc wyrazem troski 

o niedowartościowanie ciała, są niezgodą na to, by traktować je jako przedmiot użycia (na 

przykład w nastawieniu hedonistycznym) lub uznawać za złe samo w sobie, obce i wrogie 

wartościom osobowym i duchowym jak ma to miejsce w różnych ujęciach 

manicheistycznych. Warto zwrócić uwagę, że w wielu „ideologiach gejowskich” nastawienie 

hedonistyczne i manichejskie w swoisty sposób uzupełniają się. Z jednej strony uznaje się, że 

                                                 
1 Zob. TC, s. 181. 
2 Zob. tamże, s. 182. 
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ciało jest źródłem przyjemności, zarazem jednak nie ma ono znaczenia dla tego, co określa 

się jako „miłość homoseksualną” – i jest zrozumiałe, że mieć nie może, gdyż natura aktów 

homoseksualnych jest niezgodna z „logiką ciała” i ludzkiej seksualności.  

 

3.  „Na początku” – ciało przepojone miłością 

 

Skąd jednak wiemy jaka jest „logika ciała”? Ludzka rzeczywistość i ciało 

rozpatrywane są w Teologii ciała Jana Pawła II w dwu perspektywach: stanu przed grzechem 

pierworodnym, a więc stanu pierwotnej niewinności – oddaje to zwrot „na początku”; oraz 

stanu człowieka historycznego, po grzechu pierworodnym. „Początek” jest niezwykle 

ważny dla określenia istoty „człowieka historycznego”. Chociaż bowiem zagubił on 

pierwotną niewinność i czystość, to zachował jakaś „pamięć” o niej, wyrażającą się w 

pragnieniu doskonałości. Przede wszystkim nie utracił miary człowieczeństwa – pozostaje 

nią zawsze ów „początek”. Jest on celem, ku któremu ma zmierzać, źródłem nadziei, 

kryterium wartości tego, co wydarza się w „świecie historycznym”; jest głęboko w nim 

zapisaną prawdą. Dlatego rozważanie „początku” jest poszukiwaniem istoty człowieka.  

Jan Paweł II zwraca uwagę na zróżnicowanie zawartych w Biblii dwóch opisów 

stworzenia człowieka. Pierwszy z nich zawarty w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju 

(zwłaszcza Rdz 1, 26-28) ma charakter ogólno bytowy, metafizyczny, niejako kosmologiczny: 

„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył 

mężczyznę i niewiastę” (Rdz. 1, 27). Jest w nim zawarta niemożliwość redukcji człowieka do 

świata – jest on tym, który nosi w sobie „obraz Boży”. Już „od początku” człowiek istnieje 

jako mężczyzna i kobieta i nosi w sobie błogosławieństwo: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie 

się”. Nie pozostawia to wątpliwości, że bycie mężczyzną/kobietą nie jest czymś 

przypadkowym i drugorzędnym – jest nie tylko dane, lecz również zadane (i błogo-

sławione)1.  

Drugi opis stworzenia człowieka (Rdz 2, 5-25) ma głębię podmiotową, sięga do 

wnętrza, odsłania niejako „zamysł” Stwórcy i zadanie postawione przed człowiekiem jako 

mężczyzną/kobietą. Tym zadaniem jest przekraczanie samotności, uświadomienie potrzeby 

wzajemnego dopełnienia męskości kobiecością, a więc realizacja miłości.  

Ludzka cielesność (i płciowość) ma zatem „służyć” doskonaleniu osoby. A środkiem i 

zarazem celem doskonalenia jest miłość. Ludzkie ciało można rozpatrywać w trzech 

płaszczyznach2: 1) materialnej – jako materiał, 2) biologicznej – jako żywy organizm i 

wreszcie 3) osobowej – jako wyraz osoby. Ta ostatnia funkcja ciała jest najważniejsza, ona 

odróżnia ludzkie ciało od ciał wszelkich innych stworzeń i sprawia, że cielesność nie może 

być nigdy przedmiotem pogardy. Ciało w swej męskości i kobiecości jest «od początku» wezwane 

do tego, aby stawać się wyrazem ducha – stwierdza Jan Paweł II3. Ludzka płciowość nie może 

                                                 
1 Szczególnie frapujące jest rozważanie głębi połączenia „obrazu Bożego” ze zróżnicowaniem 

męskości/kobiecości.  
2 Zob. np. W. Starnawski, Bycie osobą, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 19-23. 
3 TC, s. 180. 
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służyć wyłącznie reprodukcji, przedłużeniu istnienia gatunku, nie ma bowiem wymiaru 

wyłącznie biologicznego, lecz powinna być przeniknięta istnieniem osoby. A zatem powinna 

służyć budowaniu jedności otwartej na życie (wspólnoty osób w małżeństwie i rodzinie).  

Kondycja „człowieka historycznego” została jednak osłabiona, zranione grzechem 

pierworodnym zostało również ciało i ludzka płciowość – wyrazem tej słabości jest 

pożądliwość, skłonność do uprzedmiotowiania ciała, do „używania” go wyłącznie jako 

środka zaspokajania przyjemności, zerwanie związku między miłością, aktem seksualnym a 

prokreacją. Potrzeba „odkupienia ciała” nie oznacza jego istotowej grzeszności, lecz 

zagubienie wymiaru osobowego: „«Odkupienie ciała» nie wskazuje jednakże na ontyczne 

zło jako konstytutywną właściwość ciała ludzkiego, ale wskazuje tylko na grzeszność 

człowieka, w związku z którą zatracił on m.in. owo przejrzyste poczucie oblubieńczego 

znaczenia ciała, w którym wyraża się wewnętrzne panowanie i wolność ducha”1.  

 

4. Ontologia małżeństwa i rodziny 

 

Najważniejszą rolę w przywracaniu właściwego znaczenia ludzkiej płciowości mają 

małżeństwo i rodzina. Należy podkreślić, że chodzi tu o model personalistyczny 

(chrześcijański), a więc oparty na wolnej decyzji osób, które chcą przekazywać życie i 

tworzyć wspólnotę rozwijając i pogłębiając naturalne ukierunkowanie męskości/kobiecości, 

nie zaś o jakiekolwiek związki, które – choć nazywają się lub chciałyby być nazywane 

rodziną – nie wypełniają warunków bycia małżeństwem i rodziną2.  

Dlaczego rodzina jest jedną z najważniejszych sił napędowych kultury i 

najważniejszą „instytucją” (wspólnotą), w której i dzięki której człowiek może zdobyć 

umiejętność doskonalenia się i współżycia z innymi? Zrozumienie fenomenu rodziny polega 

na dostrzeżeniu, że występuje w niej integracja natury i kultury, przeniknięcie czynników 

biologicznych – osobowymi. Każdy człowiek – dzięki temu, że jest mężczyzną/kobietą – ma 

szansę odkryć, że to co materialne, cielesne, płciowe nie jest tylko tym czym jest, ale „nosi” w 

sobie znak rzeczywistości wyższej, jest podłożem i środkiem, dzięki któremu człowiek może 

docierać głębiej i dalej niż wskazywałyby na to jego naturalne własności. I tak na przykład 

ludzkie pożądanie nie jest tylko pożądaniem i zaspokojeniem płciowym – tak jak to jest u 

zwierząt, lecz służyć może jako podłoże i siła do realizacji jedności na poziomie duchowym. 

Seksualna atrakcyjność nie jest wyłącznie „przynętą” dla osobnika płci przeciwnej, lecz może 

służyć odkryciu atrakcyjności dobra i piękna osoby. Sam akt seksualny nie tylko służy 

przedłużeniu istnienia gatunku i nie jest wyłącznie źródłem przyjemności (rozkoszy), lecz 

jest znakiem jedności osób na dwu poziomach: wspólnoty małżonków oraz wspólnoty 

rodzinnej. W tej drugiej, dzieci pojawiają się nie jako „wynik prokreacji”, lecz stają się 

                                                 
1 Tamże. 
2 Warunki te można określać z pozycji personalistycznej lub z perspektywy chrześcijańskiej – obydwa te 

spojrzenia przenikają się i uzupełniają, tak jak racje rozumu i logika wiary. W niniejszym tekście zwracamy 

uwagę przede wszystkim na argumenty rozumu (przeniknięte i rozświetlone wiarą). 
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nowymi członkami wspólnoty, a ich istnienie i byt są podarowane – nie są w żaden sposób 

własnością rodziców.  

Ważne jest to, aby człowiek wartości głębsze, wyższe, trwalsze potrafił odkrywać w 

tym, co już otrzymał – wystarczy jeśli dobrze przyjrzy się temu co ma i zrozumie, że kryją 

one „coś więcej”. Człowiek nie musi więc konstruować, eksperymentować i sprawdzać (na 

kim?) projektów ulepszania swojej seksualności (czy zresztą byłby w stanie wymyśleć coś 

takiego jak miłość?), powinien wykorzystać to, co zostało mu dane.  

Czy znaczy to, że ukierunkowanie ludzkiej płciowości na małżeństwo i rodzinę 

całkowicie go determinuje i eliminuje ludzką twórczość? Nic bardziej mylnego. Staje się on 

twórcą wtedy, kiedy realizuje męskość i kobiecość na swój własny sposób, kiedy podejmuje 

decyzję o wyborze współmałżonka, kiedy wybiera i kształtuje własny styl życia rodzinnego.  

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że nie ma czegoś takiego jak jeden model 

(stereotyp) męskości czy kobiecości. Są w nim oczywiście elementy niezmienne – jak 

oczywiste przyporządkowanie do płci biologicznej i to, co z tego faktu wynika. Ale przecież 

jest bardzo wiele elementów zmiennych. Zmienne jest to, co zależy od środowiska, w 

którym człowiek żyje lub jest wyznaczone przez ducha czasów, co jest uwarunkowane jego 

osobowością, predyspozycjami, wreszcie – co jest pozostawione jego twórczemu 

nastawieniu. Obawa przed przyjęciem różnorodności „modeli” męskości czy kobiecości jest 

rozumiała tylko wówczas, jeśli uznaje się, że ich sens jest w sposób ostateczny i jedyny 

wyznaczony przez sferę biologiczną (fizyczną). Czy to jednak jest słuszne rozumowanie, 

skoro w myśli personalistycznej (i w chrześcijańskiej) to nie materia, biologia i ciało 

wyznaczają znaczenia (doskonałość) tego, co osobowe i duchowe, lecz na odwrót? Osoba i 

duch nadają sens sferze biologicznej, ludzkiemu ciału, a więc również płciowości 

(seksualności). Sens męskości i kobiecości nie wyczerpuje się przecież wyłącznie przez 

odniesienie do biologicznej (fizycznej) determinacji płci1. Nie jest zatem tak, że wiedza o tym 

co znaczy być mężczyzną wynika (i zawiera się) z biologicznego rozumieniu męskości, i na 

nim oparte jest rozumienie ojcostwa. Wydaje się, że jest odwrotnie. Istota męskości opiera się 

na rozumieniu ojcostwa jako duchowej postawy troski, wspierania, przewodzenia, i to 

duchowe ukierunkowanie wyznacza również sens biologicznego ojcostwa i męskości2. Jeśli 

tak spojrzymy na sens męskości i kobiecości, to jasne wydają się dwie rzeczy: 1) biologiczne 

zdeterminowanie płci jest faktem, tym, co dane, a zatem nie może być podważone przez rolę 

kulturową czy „model kobiecości” (męskości) 2) zarazem „modeli kobiecości” (męskości) 

może być wiele, tak jak na przykład wiele jest sposobów odczytania ewangelicznego orędzia 

miłości, jak różne są drogi zakonne i sposoby realizowania świeckiego powołania.  

Z ontologii bycia kobietą i mężczyzną wynika jeszcze jeden stały czynnik – jest nim 

charakter relacji między nimi. Logika tej relacji pokazuje, że kobiecość i męskość jest 

zróżnicowaniem, które się wzajemnie „przyciąga” (to najbardziej podstawowa postać 

                                                 
1 Sprawę odwrócenia kierunku nadawania znaczenia męskości/ojcostwa rozwijam szerzej w innym miejscu, w 

tekście Eliminacja kategorii męskości i ojcostwa w teorii i praktyce wychowania, „Paedagogia Christiana” 2012,  nr 2(30). 
2 Nie znaczy to oczywiście jakoby możliwe byłby oderwanie od determinacji biologicznej płci lub dowolne jej 

zmienianie.  
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pluralizmu w ludzkim świecie!) oraz zmierza do uzupełniania się, do stworzenia 

„różnorodnej jedności”. Jest nią najpierw małżeństwo, a potem rodzina, otwarta przy 

przyjęcie dziecka – a więc na kolejne różnicowanie się i tworzenie „jedności różnych bytów” 

(wspólnoty). Ku czemu zmierza ten proces, jaki jest jego sens? Czyż nie jest nim w 

płaszczyźnie duchowej DOSKONALENIE MIŁOŚCI? Małżeństwo i rodzina, a wcześniej 

jeszcze kobiecość/męskość, ludzka płciowość (seksualność) czy nie służą temu, aby człowiek 

NAUCZYŁ SIĘ KOCHAĆ. Drogą jak najbardziej prostą i naturalną, dostępną każdemu (w 

nieco inny sposób także tym, którzy żyją samotnie).  

Warto zatem zadać pytanie, gdzie człowiek uczyłby się czym jest miłość, jak ją 

utrwalać, gdzie jej szukać1, gdybyśmy podważyli i zniszczyli płciowość biologiczną i oparte 

na niej małżeństwo i rodzinę. Czy w ogóle byłby w stanie pojąć, że istnieje coś takiego, w 

czym mieści się czułość, troska, odpowiedzialność, a co realizuje się w sposób 

bezinteresowny, z radością, w poczuciu wspólnoty?  

 

5. Kłamstwa ideologii gender/queer 

 

Jak z perspektywy tak rozumianej płciowości należy ocenić pomysły propagowane 

przez ideologię gender/queer? Należy podkreślić, że mamy tu do czynienia z 

nagromadzeniem kłamstw, które mają poważne skutki tak dla jednostki, jak i dla ludzkiej 

społeczności. Nie są to tylko błędy, lecz kłamstwa, gdyż nie są tylko rezultatem 

niewłaściwego poznania, lecz zaplanowanym narzędziem realizacji celów, służą jako 

uzasadnienie dla polityki walki o uwolnienie z „przemocy świata heteroseksualnego”.  

Kłamstwo ontyczne. Najbardziej rzuca się w oczy zakwestionowanie niepodważalnego 

zdawałoby się zróżnicowania: każdy człowiek jest mężczyzną albo kobietą. To, co w 

płaszczyźnie fizycznej, biologicznej, genetycznej jest faktem pomija się i odrzuca 

„przesuwając” znaczenie męskości/kobiecości wyłącznie do dziedziny psychiki i kultury. 

Sprawa jest poważniejsza niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Pod „sporem językowym” o 

to czym jest płeć, kryje się groźniejszy cel. Skoro można uznać, że w przypadku człowieka 

nie jest istotna jego biologiczna płeć, można tak mówić, żyć i działać „jak gdyby jej nie 

było”2, to znaczy, że można „zlekceważyć” transcendentną wobec człowieka rzeczywistość. 

Chodzi o zmuszenie człowieka, aby zaprzeczył sam sobie, wyparł się tego co widzi, uznał za 

prawdziwe coś, czego za prawdę nie uznaje. Aby, tak jak bohater Orwellowskiego Roku 

1984, gotów był przyznać, że 2+2 czasem może dać 5. Jak bowiem inaczej ocenić ten rodzaj 

intelektualnego terroru, który zmierza do tego, aby zmusić kogoś, kto tego nie uznaje do 

                                                 
1 Wszelkie jej odmiany znajdują odbicie i pierwszą zapowiedź w rodzinie, łącznie z przyjaźnią (braterstwo) i 

miłością do Boga (ojcostwo i macierzyństwo). 
2 Świadomie nawiązuję tu do sformułowania znajdującego się w Pamięci i tożsamości, (Wyd. Znak, Kraków 2005, s. 

54-55). Źródła współczesnego zamętu w dziedzinie płci wydają się znacznie głębsze niż można by przypuszczać i 

sięgają myśli filozoficznej, w której nastąpiło odejście od zajmowania się bytem i zamknięcie w kręgu myśli i 

świadomości.  
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stwierdzenia, że mężczyzna, który „zmienił płeć” stał się kobietą, związek dwóch mężczyzn 

jest „małżeństwem”, a łącząca ich relacja „miłością homoseksualną”. 

Kłamstwo antropologiczne. Dotyczy ono zniekształcenia roli seksualności w strukturze 

osoby lub wręcz jej wyeliminowania jak to jest w teorii queer. Twierdzi się, że seks jest 

samoistną wartością, i że co prawda może być w jakiś sposób związany z miłością 

(traktowaną tylko jako uczucie), ale nie ma związku z prokreacją. Odrzuca się 

personalistyczny obraz człowieka, w którym cielesność, seksualność, płciowość, 

rodzicielstwo tworzą zintegrowaną jedność cielesno-duchową. Zamiast tego mamy obraz 

porozrywany, niespójny, nie przystający do doświadczenia, w którym człowieka umieszcza 

się albo na poziomie zwierzęcia – podkreślając wyłącznie biologiczny charakter seksualności, 

albo na poziomie jakiegoś „czystego ducha”, który z cielesnością nie ma nic wspólnego.  

Kłamstwo dotyczące osoby. Osoba – z perspektywy gender/queer – wydaje się bytem, 

który nie panuje nad swoją seksualnością lub nie ma z nią nic wspólnego. Zagubione zostaje 

to, co w tworzeniu małżeństwa i rodziny wydaje się najważniejsze – a więc to, że 

seksualność i płciowość przepajane powinny być miłością i w ten sposób winny służyć 

odkrywaniu czym ona jest. Małżeństwo i rodzina są również najbardziej podstawową formą 

wspólnoty osób (communio personarum – według określenia Karola Wojtyły). W nich 

dokonuje się odkrycie czym właściwie jest wspólnota osób i potwierdzenie, że jest ona 

płodna, to znaczy otwarta na przyjęcie innych osób, co więcej, w pewien sposób umożliwia i 

ułatwia to rozszerzanie się wspólnoty.  

Kłamstwo w dziedzinie moralnej. Polega ono na tym, że nie dostrzega się lub 

„zapomina”, że człowiek nie jest (nie powinien być) nakierowany na siebie, że odpowiada 

wobec innych, a nawet za innych. W związku z tym jego relacje z innymi ludźmi, w tym ta 

najbardziej intymna, związana z aktem seksualnym i miłością, nie może być wyizolowana, 

oderwana od wszystkiego co robi i czym żyje. Człowiek nie może uznać „za dobre” relacji, w 

których seks wyłącza się spod sfery moralnej, nie ocenia się czy służy osobie, czy ją niszczy.  

Kłamstwo w dziedzinie społecznej. Podważenie lub wyeliminowanie płci prowadziłoby 

do chaosu w dziedzinie społecznej i do poważnych skutków cywilizacyjnych o 

niewyobrażalnych rozmiarach. Wystarczy zauważyć, że małżeństwo i rodzina są nie tylko 

biologicznym fundamentem społeczeństwa, ale również gwarantem jego ładu. Nie tylko 

dlatego, że w rodzinie człowiek uczy się podstawowych zasad współżycia społecznego, lecz 

także dlatego, że rodzina jest pierwotną formą wspólnoty. Nie wiemy jak wyglądałoby 

społeczeństwo, w którym podstawę stanowiłaby nie– złożona z męża żony i dzieci – 

rodzina, lecz jakaś inna forma związków między ludźmi. Nie wystarczy powiedzieć, że 

zamiast rodziny1 byłyby lepsze jakieś inne związki. Właściwie nie wiadomo jakie – dowolne. 

                                                 
1 Niekiedy można usłyszeć, że nie chodzi przecież o wyeliminowanie rodziny, ale o dopuszczenie do uznania za 

normę innych związków. Jednak w świetle tego, co powiedzieliśmy wyżej wyraźnie widać, że podważanie 

heteroseksualności i niszczenie personalistycznego rozumienia wspólnoty prędzej czy później musi doprowadzić 

do usunięcia tradycyjnie rozumianej rodziny. Jeśli się teraz o tym nie mówi, jest to kwestia krótkowzroczności 

lub zabieg taktyczny.  
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Najgorszym rozwiązaniem byłby oddanie się w tej dziedzinie eksperymentom. Nawet 

komuniści nie zdecydowali się jednak na takie szaleństwo.  

Kłamstwo w dziedzinie religijnej. Nie można również przeoczyć tego, że 

zakwestionowanie znaczenia płci zaciemnia i podważa skierowany do człowieka przekaz 

religijny (chrześcijański). Po pierwsze wprowadza ono powątpiewanie i podejrzliwość, że to, 

co Bóg stworzył (a więc człowieka jako mężczyznę i niewiastę) jest dobre. Po drugie, sam 

człowiek przyznaje sobie prawo poprawiania dzieła Boga, wyłącznie według własnych 

projektów i kryteriów. Jego wolność ma być nieograniczona, w żadnym razie nie może być 

podległa zewnętrznym (obiektywnym) faktom czy prawom (ta forma buntu jest szczególnie 

widoczna w teorii queer). Po trzecie, zakwestionowanie integralnej płciowości oznacza 

odrzucenie pomocy i znaków, które Bóg dał człowiekowi, aby ten lepiej poznał własną 

naturę (jej doskonałość i ograniczoność), aby potrafił ulepszać relacje z drugim człowiekiem 

(„nauka miłości”), wreszcie, aby znalazł drogę do właściwej relacji z Bogiem, która 

ujmowana jest przecież nieprzypadkowo w kategoriach „ojcostwa”, „macierzyństwa”, 

„dziecięcości”.  

Wszystkie te rodzaje kłamstw łączy jedno – w teoriach gender/queer znika DZIECKO i 

jego związek z miłością i seksualnością człowieka. Właściwie nie wiadomo skąd i po co 

pojawia się ono w związku, który dwoje ludzi nazywają miłością. Mamy tu już zapowiedź 

okrutnej wizji przedstawionej przez Aldousa Huxleya w Nowym wspaniałym świecie, w 

którym prokreacja jest na trwale oderwana od seksu a „produkcja” nowych istot ludzkich 

dokonuje się „fabrycznie”1. 

 

6. Czy to ma przyszłość? 

 

Czy poglądy w tak jaskrawy sposób niezgodne z rzeczywistością, nie przystające do 

niej mogą przetrwać i być powielane? Wydawałoby się, że taka „opaczna rzeczywistość” nie 

może się długo uwiarygodniać. Zwłaszcza kiedy przeczy jej świadectwo zmysłów, osąd 

rozumu, praktyka życia. Historia jednak pokazuje, że może ona zatruwać ludzkie umysły 

dosyć długo, a co najważniejsze wyrządzać wiele nieodwracalnych szkód. Nie należy sądzić, 

że „prawda sama się obroni”. Prawda bowiem „potrzebuje” ludzi, którzy będą ją głosili i 

gotowi byliby o niej zaświadczyć. Nie wystarczy sam sprzeciw, trzeba pokazywać wizję 

człowieka, na której opiera się właściwe rozumienie seksu, płci, małżeństwa. Trzeba sięgać 

do tej pierwotnej jedności, która – jak mówi Jan Paweł II – „opiera się na męskości i 

kobiecości – jakby dwu odrębnych «wcieleniach», sposobach «bycia ciałem» tej samej 

ludzkiej istoty stworzonej «na obraz Boży» (Rdz 1, 27)”2.  

 

                                                 
1 Wizja ta pokazuje skądinąd jak wewnętrznie spójne są wynaturzenia współczesnej cywilizacji, i jak groźne są 

zapędy inżynierii genetycznej sprzęgniętej z procedurą in vitro. W tej wizji nie dziwi dlaczego odczłowieczanie 

ludzkiego gatunku rozpoczyna od przedefiniowania sfery seksualnej i wyznaczenia nowych ram dla prokreacji.  
2 TC, s. 33. 
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Tematyka seksualności w czasopismach czytanych przez młodzież  

 

Wstęp 

 

Zniesienie cenzury i zmiana oferty prasowo-wydawniczej po 1989 roku zaowocowało 

pojawieniem się na polskim rynku wielu nowych czasopism. Wśród nich są również te, 

których odbiorcami jest młodzież (Czerepaniak-Walczak, 1997, s. 10). W niniejszym artykule 

analizie poddano zarówno te pisma, które są kierowane bezpośrednio do nastolatków, jak i 

te, których adresatami mają być młode kobiety. Nastolatki bowiem sięgają także po pisma 

przeznaczone dla ich starszych kolegów i koleżanek. Potwierdzają to m.in. badania B. Goli 

(2008, s. 105).  Autorka zaznacza, że nastolatki oprócz pism młodzieżowych, czytają także 

pisma kobiece. Młode dziewczyny, czytające prasę młodzieżową, są przygotowywane do 

bycia czytelniczkami pism kobiecych. Duże podobieństwo magazynów pisanych dla kobiet i 

dla dziewcząt pozwala na to, by te same czasopisma czytały zarówno matki, jak  

i córki. Wzory zachowań upowszechnianych na łamach pism skierowanych do kobiet są 

bardzo zbliżone do tych, które przedstawiają magazyny młodzieżowe. Owe podobieństwa 

dotyczą obrazu świata, modelu życia ukierunkowanego na wartości hedonistyczne, dbałości 

o urodę, zdrowie i figurę, a także tematyki seksualnej, której czasopisma skierowane 

zarówno do dziewcząt, jak i dorosłych kobiet, poświęcają wiele miejsca (tamże, s. 83). 

 

1. Analiza czasopism młodzieżowych w świetle literatury 

 

 Miesięczniki  Cosmopolitan, Glamour, Joy oraz dwutygodniki Bravo i Bravo Girl to 

czasopisma, które cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży. Te właśnie magazyny 

poddano analizie. Z wielu badań wynika, że nierzadko tego rodzaju czasopisma stanowią 

dla nastolatka jedyne źródło wiedzy o płciowości człowieka. Podjęcie tego tematu jest 

niezwykle ważne, ponieważ media kreują pewien system wartości i zmieniają światopogląd 

najbardziej podatnych na ich oddziaływanie (Dankowska-Kosman, 2008, s. 19). Nastolatki, 

które sięgają po magazyny młodzieżowe, często otrzymują wiele informacji na temat 

zachowań seksualnych, a redakcje czasopism rozbudzają wyobraźnię młodego odbiorcy, 

prowokują do podjęcia aktywności seksualnej i zachęcają do korzystania ze środków 

antykoncepcyjnych. 

Większość magazynów młodzieżowych wydawana jest przez zachodnie koncerny 

jako polskie wersje pism. Zyskały ono duże grono odbiorców, a w ostatnich latach stały się 

przedmiotem debaty, w której poruszany jest temat propagowanych w nich wartości (Gola, 

2008, s. 73.) W latach dziewięćdziesiątych prasa wyszła naprzeciw telewizji i kulturze 
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obrazkowej, stąd czasopisma przesycone są gamą kolorów. Cechą charakterystyczną 

magazynu dla młodzieży jest przewaga materiału ilustracyjnego nad tekstowym. Obraz jest 

zasadniczą treścią i służy uproszczeniu odbioru oraz jego emocjonalizacji. Im pismo ma 

większy zasięg, tym język przekazu jest prostszy (Lisowska-Magdziarz, 2008, s. 196). 

Wybory młodzieży pokrywają się w znacznym stopniu z nakładami danych czasopism. Im 

mniejszy nakład, tym mniejsza liczba zainteresowanych. Wydawnictwa z kapitałem 

zagranicznym preferują tematykę rozrywkową, związaną z muzyką, filmem modą, grami 

komputerowymi i urodą. Wydawnictwa polskie oprócz rozrywki, przekazują także treści 

edukacyjne i wychowawcze (Ejsmont, Kosmalska, 2005, s. 173). 

 Magazyny młodzieżowe są najbardziej dostępnym i masowym źródłem wiedzy na 

temat seksualności. Akceptują to, co przyjemne i co zapewnia dobry nastrój. Poruszają temat 

flirtu, miłości, pieszczot i seksu. Doradzają młodym dziewczynom jak urozmaicić 

współżycie płciowe. Opisywane w czasopismach dziewczęco-kobiecych związki między 

dziewczynami i chłopakami mają podtekst erotyczny, a seks pojawia się często jako 

pozytywny atrybut wyglądu zewnętrznego i mody. Zwolennicy czasopism młodzieżowych 

podkreślają, że rozwijają one kulturę seksualną nastolatka. Przeciwnicy zaś zarzucają tym 

magazynom demoralizujący wpływ i propagowanie prymitywnych wartości (tamże, s. 209). 

Seksuolodzy i pedagodzy odnoszą się krytycznie do tego rodzaju pism (Gola, 2008,  

s. 79). Z. Lew-Starowicz stwierdza, że nie jest „zwolennikiem młodzieżowych czasopism, 

które przesadnie epatują nastoletnich czytelników tematyką erotyczną […]” (za: tamże, s. 

80). Sądzi, że ten model prasy nie przystaje do obyczajowości polskiej. Udzielanie śmiałych 

porad erotycznych często wręcz zachęcających do eksperymentów cielesnych nastolatkom, 

które dopiero co wkraczają w fazę dojrzewania, to działanie szkodliwe. Pisma sugerują, że 

ich naśladowanie jest akceptowane społecznie i zgodne z obowiązującą modą. Jest to 

sprzeczne z zasadami wychowawczymi oraz postulatami Światowej Organizacji Zdrowia, 

która zaleca opóźnienie inicjacji seksualnej ze względu na choroby przenoszone drogą 

płciową (tamże, s. 80). Zdaniem Z. Izdebskiego (za: tamże, s. 80) „te pisma żerują na tym, że 

w szkole nie ma wychowania seksualnego”.  

Czasopisma młodzieżowe pełnią w dzisiejszym świecie rolę edukatorów młodych 

osób w sferze seksualnej. Analizowane w pracy czasopisma skierowane są  zarówno do 

dziewcząt, które dopiero wkraczają w okres dojrzewania i mają wiele pytań oraz 

wątpliwości związanych z tym okresem życia, jak i do kobiet, które etap dojrzewania i 

inicjacji seksualnej mają już za sobą. Redakcje czasopism młodzieżowych skupiają  uwagę 

czytelniczek głównie na kwestiach związanych z urozmaiceniem życia seksualnego, 

osiąganiem rozkoszy seksualnej, radzeniem sobie z niepowodzeniami i 

nieprawidłowościami w sferze seksualnej oraz zabezpieczaniu przed nieplanowaną ciążą i 

chorobami przenoszonymi drogą płciową. 
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2. Metodologia badań własnych  

 

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie informacje, 

normy i wartości w kontekście kształtowania obrazu własnej seksualności, przekazują 

magazyny skierowane do młodych ludzi. Artykuł zawiera cytaty informacji zamieszczonych 

w magazynach młodzieżowych, ocenę ich prawdziwości w oparciu o dane naukowe oraz 

ewentualnego wpływu, jakie mogą one wywrzeć na współczesnego nastolatka. 

Przedmiotem pracy jest analiza czasopism młodzieżowych w aspekcie seksualności. Problem 

badawczy zawarty jest w pytaniu: jakie są założenia redakcji odnośnie propagowania 

określonych modeli seksualnych na łamach czasopism młodzieżowych? Hipotezą jest 

stwierdzenie, że redakcje czasopism młodzieżowych propagują hedonistyczny i 

konsumpcyjny oraz pozbawiony norm i zasad model seksualności. Metodą badawczą 

niniejszej pracy jest analiza dokumentów, gdzie analizowanym dokumentem jest prasa 

młodzieżowa. Do odpowiedzi na postawione w pracy pytanie wykorzystano czasopisma 

Bravo, Bravo Girl, Cosmopolitan, Joy i Glamour, które ukazywały się w latach 2006-2013. 

 

3. Wyniki badań własnych 

 

Autorzy artykułów na łamach Bravo i Bravo Girl  opisują również pierwsze formy 

aktywności seksualnej młodych osób (masturbację, necking, petting) oraz inicjację płciową 

jako kulminację wszelkich działań seksualnych młodzieży. Na łamach analizowanych 

magazynów czytelnik odnajduje także wiele wskazówek na temat pierwszych związków 

uczuciowych z osobami przeciwnej płci oraz różnych rozterek sercowych. Najczęściej na 

stronach przedstawiających listy młodych osób pytających o poradę w kwestiach 

seksualnych i zdrowotnych, zamieszczone są duże zdjęcia ilustrujące różne formy bliskości 

cielesnej. Występuje tam połowiczne roznegliżowanie i bardzo jednoznaczne uchwycenie 

reakcji podniecenia obu partnerów. Autorzy artykułów radzą, pocieszają, informują i 

tłumaczą wiele kwestii, które odnoszą się do problemów współczesnej młodzieży. 

Czytelnikami dwutygodnika Bravo i Bravo Girl są bardzo młode osoby, stąd redakcja 

tych pism często opisuje objawy dojrzewania fizycznego obu płci. Autorzy artykułów 

przygotowują dziewczęta na moment pojawienia się pierwszej miesiączki. Informują oni  

o różnego rodzaju nieprawidłowościach związanych z menstruacją („Co to jest cykl 

miesiączkowy?”, Bravo Girl nr 7/2013). Sygnalizują jednocześnie konieczność konsultacji 

lekarskiej, gdy objawy zaczną być niepokojące. Oprócz miesiączki, jako głównego objawu 

dojrzewania fizycznego dziewcząt, na łamach czasopism młodzieżowych pojawia się 

również temat kształtu i wielkości piersi. Nastolatki często pytają redakcję o prawidłowy 

rozmiar biustu  

i wyrażają swoje niepokoje odnośnie tej kwestii. Autorzy artykułów uspokajają, iż kształt  

i wielkość biustu to sprawa indywidualna, a ich rozwój przypada na okres dojrzewania. 

Autorami listów do redakcji magazynów młodzieżowych są zazwyczaj dziewczęta. Zdarza 
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się jednak, że również chłopcy pragną podzielić się swoimi problemami i uzyskać pomoc. 

Tematami dominującymi w tej dziedzinie jest wielkość penisa, jego kształt i stopień 

wykrzywienia, a także nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem narządu płciowego - 

moczowego. Chłopcy wydają się być również zainteresowani sprawami miłosnymi i 

umiejętnościami nawiązywania prawidłowych relacjami z osobami płci przeciwnej. 

 W wielu artykułach skierowanych do młodzieży poruszany jest temat uwodzenia 

mężczyzn przez kobiety. Czasopisma podają szczegółowe instrukcje i rady, które pozwolą 

czytelniczce znaleźć miłość. Czytelniczki zwracają się do redakcji czasopism ze swoimi 

problemami miłosnymi. Współcześnie coraz częściej redakcje czasopism podpowiadają jak 

znaleźć ukochaną osobę przez Internet. Świadomi rozwoju technologii redaktorzy czasopism 

młodzieżowych, starają się wyjść naprzeciw nowym trendom („Miłość w Internecie. 10 

sposobów, które działają”, Cosmopolitan, sierpień 2013, s. 102). Wiele artykułów 

analizowanych czasopism poświęconych jest dbaniu o istniejący już związek („Jak dbać o 

miłość”, Cosmopolitan czerwiec 2013, s. 30). Redaktorzy przestrzegają również młode 

czytelniczki przed zachowaniami, które w męskich oczach mogą być uznane za niewłaściwe 

i działające na szkodę relacji („To ich wkurza w związku”, Bravo Girl nr 6/2013, s. 28). Częstym 

tematem listów nastolatek jest miłość nieszczęśliwa i niespełniona. Młode kobiety proszą o 

pomoc, jak poradzić sobie z bólem po stracie ukochanej osoby. Na łamach pisma znajdują się 

również listy, w których dziewczęta opisują swoje zauroczenie osobami popularnymi. 

Zdecydowana większość rubryk omawianych pism jest poświęcona życiu i pracy 

piosenkarzy i aktorów. Plotki na temat ich idealnego życia, opatrzone pięknymi fotografiami 

powodują, że młody odbiorca pragnie stać się częścią tego świata. Gdy na łamach 

czasopisma Bravo pojawia się list na temat niespełnionej miłości do jednego z wokalistów 

zespołu Jonas Brothers, redakcja radzi, by spojrzeć na to uczucie realnie i nie mylić 

prawdziwego życia z marzeniami („Jestem zakochana w gwieździe”, Bravo nr 1/2009, s. 31). 

Problemem młodych dziewcząt jest również nieszczęśliwa miłość do nauczyciela. Autorka 

artykułu „Zakochałam się w nauczycielu” radzi, by ignorować takie uczucie, gdyż różnica 

wieku i pozycji wpływa negatywnie na związek. Poza tym w relacji uczennicy do 

nauczyciela wymagany jest wzajemny szacunek, zachowanie dystansu i wykluczenie 

romantycznego zaangażowania („Zakochałam się w nauczycielu”, Bravo nr 22/2009, s. 45). B. 

Gola podkreśla, że dla młodej osoby często idol czy nauczyciel staje się wzorem do 

naśladowania i obiektem uczuć. Na tym etapie rozwoju emocjonalnego entuzjastyczne 

zauroczenie może rodzić niebezpieczeństwo zagubienia się w świecie marzeń (2008, s. 117). 

Młode kobiety na łamach pism przyznają się także do zdrady swoich partnerów. 

Deklarują, że fakt ten jest tak naturalny, iż nie czują wyrzutów sumienia. Motywem zdrady 

jest rutyna w związku, współżycie seksualne bez zobowiązań, intensywne emocje, których 

dostarcza nowa relacja oraz chęć potwierdzenia swej atrakcyjności. Jedna z kobiet na łamach 

magazynu Joy przyznaje, że zdrada wzmocniła jej związek. Redakcja czasopisma nie 

ustosunkowuje się do zjawiska niewierności. Nie komentuje również wypowiedzi autorek 

listów i nie przestrzega młodych czytelniczek przed takim zachowaniem. Temat zdrady 
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pozostawia otwartym i niedopowiedzianym („Jeden facet to za mało!”, Joy październik 2008, s. 

72-77). Podobne doniesienia znajdujemy w piśmie Cosmopolitan. Autorzy artykułów opisują 

przypadki kobiet, które zdradziły swoich partnerów i nie żałują tego czynu. Wskazują nawet 

korzyści płynące z tego faktu dla związku, czego przykładem jest krótka notka redakcji: 

„Udany romans sprawia, że obie strony są o wiele szczęśliwsze, nie niesie negatywnych 

skutków dla żadnej z rodzin” („Zdrada bez wyrzutów sumienia!?”, Cosmopolitan czerwiec 

2013, s. 59). Mimo, że w czasopismach młodzieżowych dużo miejsca poświęca się uczuciom, 

koncepcja miłości jest tu pozbawiona odczuć psychicznych i duchowych. Miłość 

przedstawiana na łamach czasopism ma charakter erotyczny i służy do zaspokajania 

potrzeb. Sprowadzona została do flirtu, wspólnej zabawy i zapoznania się z zasadami 

antykoncepcji. 

Bardzo często w rubrykach czasopism młodzieżowych pojawia się temat masturbacji. 

Na łamach Bravo redakcja zapoznaje odbiorcę z definicją onanizmu, jako normalnego 

zachowania seksualnego polegającego na pobudzaniu własnych organów płciowych w celu 

wywołania przyjemności („Dlaczego czuję ból po masturbacji?”, Bravo nr 4/2009, s. 34). W 

magazynie Joy, w artykule „Bo we mnie jest seks. Poznaj grę solową. Zanim facet sprawi ci 

przyjemność, daj ją sobie sama”, bardzo dokładnie opisano różne formy onanizmu. Autor 

artykułu powołuje się na książkę M. Gallagher i E. Kramer, które odnoszą się do sposobów 

pozwalających osiągnąć kobiecie rozkosz seksualną. Obie kobiety zalecają podziwiać swoje 

ciało i zachęcają do masturbacji. Autorki uważają, że nie można lekceważyć swych 

erotycznych fantazji. Kobieta powinna je pielęgnować i w wyobraźni pozwalać sobie na 

wszystko, czego zapragnie. M. Gallagher i E. Kramer zachęcają do erotycznych fantazji 

nawet wtedy, gdy dotyczą one żonatego mężczyzny. Czytelniczka nie powinna bowiem, 

według nich wstydzić się swych pragnień. W magazynie radzi się, by dziewczęta namówiły 

swego partnera na masturbację i przyglądały się jej. Zaleca się również różne erotyczne 

rekwizyty, które spotęgują przyjemność partnerów. Pismo prezentuje typowo hedonistyczne 

podejście do współżycia seksualnego. Ukierunkowuje czytelników na osiągnięcie rozkoszy 

seksualnej i oddziela akt seksualny od stworzenia więzi psychicznej z partnerem. Autor 

artykułu przekonuje nastolatków, że masturbacja jest potrzebna i pożyteczna. Zaznacza, że 

kobieta nie może być dobrą kochanką, gdy nie odkryje swoich potrzeb na drodze 

autoerotyzmu. Tworzy zatem błędny wzorzec partnera seksualnego i zachęca do podjęcia 

tego rodzaju aktywności, ale nie przestrzega przed jej konsekwencjami („Bo we mnie jest seks. 

Poznaj grę solową. Zanim facet sprawi ci przyjemność, daj ją sobie sama”, Joy luty 2009, s. 62-67). 

Pierwsze doświadczenia seksualne mają bowiem bardzo duże znaczenie dla przeżywania 

dalszych relacji seksualnych. Mogą się one stać źródłem satysfakcji seksualnej i przyczyniać 

się do prawidłowego rozwoju seksualnego lub stać się silnym urazem seksualnym. Jest to 

związane ze znanym w psychologii prawem pierwszych połączeń odruchowo – 

warunkowych (Komorowska-Pudło, 2008, s. 79-81). 

 Redakcja Bravo Girl również prezentuje pozytywny stosunek do masturbacji jako 

powszechnej metody rozładowania napięcia seksualnego wśród nastolatków. Czytelniczka 

jest zapewniana, iż masturbacja jest bezpieczna, normalna i nie posiada skutków ubocznych 
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(„Koniec z mitami o seksie”, Bravo Girl 5/2013, s. 59). M. Komorowska-Pudło (2007 s. 247-248) 

podkreśla, że masturbacja podejmowana przez bardzo młode dziewczęta powoduje zbyt 

wczesne rozbudzenie seksualne, zanim w sposób naturalny pojawi się u nich dojrzałość 

seksualna. Inne konsekwencje masturbacji to między innymi ryzyko przenoszenia w 

przyszłości wyobrażeń i fantazji seksualnych na partnera rzeczywistego, uzależnienie, 

dominacja masturbacji wśród innych działań, zastępowanie nią kontaktu seksualnego w 

dojrzałym związku partnerskim, konflikty wewnętrzne, przyzwyczajenie, poczucie winy i 

grzechu u osób wierzących.   

Czytelnik pisma Cosmopolitan jest zachęcany przez redakcję do codziennej 

masturbacji, gdyż nie powinien rezygnować z takiej dawki przyjemności („67 sekstrików, 

którymi zawrócisz mu w głowie”, Cosmopolitan styczeń 2009, s. 70). Autorzy artykułów na 

łamach Bravo zaznaczają, że masturbują się zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Zdaniem 

redakcji pisma onanizuje się 92% chłopców. Dziewczęta również podejmują takie działania, 

ale rzadziej się przyznają do tego faktu. Autorka artykułu „Masturbacja. Czy to coś złego?” 

próbuje dokonać oceny moralnej onanizmu i podkreśla, że jest to zjawisko powszechne i nie 

trzeba mieć z tego powodu wyrzutów sumienia. Praktyka tak zwanego „zimnego prysznica” 

czy uprawianie sportu to, zdaniem redakcji, nieskuteczne metody rozładowania napięcia 

seksualnego, a masturbacja ma pozytywny wpływ na organizm człowieka. U dorosłych 

mężczyzn, którzy rzadko współżyją, masturbacja przeciwdziała przerostowi gruczołu 

krokowego. Dzięki rozładowaniu napięcia poprzez autoerotyzm, młody człowiek jest, 

według autora artykułu, mniej agresywny. Treningi masturbacyjne pomagają również, w 

opinii redakcji, mężczyznom cierpiącym na przedwczesny wytrysk i kobietom, które nie 

mogą osiągnąć orgazmu. Autorka artykułu podkreśla także, że masturbacja przygotowuje 

do współżycia seksualnego. Dzięki niej, nastolatek poznaje reakcje swojego ciała. Chłopcy 

uczą się kontrolować wytrysk, a dziewczęta uzyskują zdolność przeżywania orgazmu 

(„Masturbacja. Czy to coś złego?”, Bravo nr 2/2010, s. 40). Czasopismo to podkreśla również, że 

wzmożony onanizm jest typowym objawem dojrzewania: „Aktu masturbacji dokonują w 

sposób mimowolny nawet małe dzieci, a większość ludzi onanizuje się przez całe życie. Jak 

wynika z badań przeprowadzonych przez seksuologów, masturbuje się około 99% 

mężczyzn i blisko 82% kobiet” („Uzależniłam się od masturbacji”, Bravo nr 5/2010, s. 38). 

Należy jednak zwrócić uwagę na odmienność seksualności młodego człowieka, która jest 

niedojrzała i kształtuje się w wyniku prawa pierwszych połączeń odruchowo-warunkowych 

oraz zakodowanych reakcji seksualnych, od seksualności dojrzałej, którą rządzą inne prawa 

(Imieliński, 1985, s. 116-118). Tych dwóch okresów życia nie można porównywać, ani 

utożsamiać. Poza tym z badań wielu autorów wynika, że masturbuje się mniej chłopców i 

dziewcząt, o czym świadczą analizy M. Komorowskiej-Pudło (2013, s. 232.). Zgodnie z 

badaniami autorki ponad połowa respondentów (54,8%, głównie dziewcząt) nie posiadało 

doświadczeń w podejmowaniu masturbacji. 

Kolejną aktywnością seksualną, którą opisują analizowane pisma, jest petting. 

Redakcja Bravo definiuje petting jako aktywność seksualną pozwalającą na osiągnięcie 
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satysfakcji seksualnej bez stosunku płciowego. To doświadczenie pozwala na poznanie 

reakcji ciała własnego i partnera oraz wzajemnych potrzeb. Autorzy artykułów ostrzegają, że 

podczas uprawiania pettingu może dojść do zapłodnienia, gdy nasienie męskie znajdzie się 

w pobliżu damskich narządów rozrodczych („Koniec z mitami o seksie”, Bravo Girl nr 5/2013, 

s. 58). Śledząc rubryki czasopism młodzieżowych, poruszających temat pettingu, czytelnik 

ma wrażenie, że temat możliwości zajścia w ciążę podczas tej formy aktywności, jest 

nieustannie powtarzany. Zmieniają się zaledwie okoliczności, w którym zachowanie to ma 

miejsce, np. wanna czy ławka w parku. Rodzi się tu pytanie, czy rzeczywiście młodzież 

bezustannie pyta redakcję o tę sprawę, czy może jest to swoistego rodzaju forma 

manipulacji, wynikająca z przekonania, że petting to typowa forma aktywności seksualnej 

młodzieży. Ze względu na to, że nastolatki obawiają się nieplanowanego poczęcia dziecka, 

połączenie tych dwóch tematów (petting i ewentualna ciąża) wydaje się być idealne z 

punktu widzenia pozyskiwania nowych czytelników. Wierni czytelnicy danego magazynu 

mogą czuć się jednak znużeni ciągłym powrotem do tego tematu. Zdaniem redakcji Bravo, 

petting to bardzo ważny krok w zdobywaniu doświadczeń erotycznych młodego człowieka. 

Pozwala na osiągnięcie satysfakcji seksualnej bez stosunku płciowego. Autorzy artykułów 

najprawdopodobniej pod pojęciem satysfakcji seksualnej rozumieją jedynie doznania 

fizyczne, a pomijają aspekt psychiczny osoby. Redakcje pism wskazują na liczne zalety 

pettingu. Podkreślają, że dziewczęta, nierzadko po raz pierwszy, mają możliwość zobaczyć, 

jak wygląda ciało partnera oraz poznać jego reakcje na podniecenie. Mogą również 

przypatrzeć się reakcjom własnego ciała na pieszczoty stref erogennych („Petting. Zamiast 

seksu?”, Bravo nr 5/2010, s. 38). 

Rozpoczęcie współżycia seksualnego to, według autorów pism młodzieżowych, 

najważniejszy etap w życiu seksualnym człowieka. Z tego powodu temat inicjacji płciowej, 

doboru partnera, urozmaicania technik seksualnych oraz problemy i konsekwencje związane 

z tą aktywnością, zajmują naczelne miejsce w rubrykach poświęconych sferze seksualnej. Na 

łamach analizowanych magazynów czytelnik znajduje informacje, że decyzja o rozpoczęciu 

współżycia to jeden z tych wyborów, którego należy dokonywać wspólnie i w oparciu  

o uczucie łączące oboje ludzi. Redakcje pism  radzą czytelnikom, jak przygotować się do tego 

ważnego wydarzenia. Na łamach magazynu Joy autor artykułu „Co powinnaś o nim wiedzieć 

zanim pójdziecie do łóżka” zaznacza, że mężczyznom nie wolno ufać, dlatego przed pierwszym 

stosunkiem, kobieta powinna uzyskać kilka informacji na temat partnera: „Jak ma na imię? 

Chodzi oczywiście o jego imię z dowodu osobistego. […] Czy jego żona naprawdę go 

opuściła, czy tylko wyjechała na weekend do SPA? […] Czy jego mama ma klucze do 

mieszkania? […] Czy już kiedyś to zrobił? […] Czy używa viagry?” („Co powinnaś o nim 

wiedzieć zanim pójdziesz do łóżka”, Joy wrzesień 2006, s. 22). 

Wyżej wymienione pytania sugerują czytelniczce, że można odbyć stosunek 

seksualny z osobą nieznaną, pod warunkiem, że zdobędzie podstawowe informacje na jego 

temat. Redakcja magazynu pomija kwestię uczuć między partnerami, a skupia swą uwagę 

na współżyciu seksualnym z przypadkowym partnerem. Nie neguje takiej postawy, a skoro 

radzi, jak w takiej sytuacji należy się zachować, można przypuszczać, że popiera tego 
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rodzaju zachowania. Redakcja Joy tworzy iluzoryczny obraz mężczyzny i przedstawia 

kobietę jako inicjatorkę współżycia seksualnego. Zaznacza również, że seks jest niezbędnym 

warunkiem stworzenia udanego i trwałego związku. Czytelniczka, która zachowuje 

wstrzemięźliwość seksualną, nie spełnia wymogów mężczyzny i tym samym jest skazana na 

brak partnera. Oprócz podjęcia współżycia seksualnego, kobieta powinna również dbać o 

urozmaicenie kontaktów seksualnych, gdyż w przeciwnym razie jest narażona na utratę 

ukochanego. Stworzona przez redakcję pisma wizja kobiety znacznie odbiega od wizerunku 

większości młodych czytelniczek. Taki obraz kobiety może powodować mniejsze poczucie 

własnej wartości i prowadzić do podjęcia tego typu zachowań przez bardzo młode osoby. 

Na łamach Bravo systematycznie ukazuje się rubryka zatytułowana „Mój pierwszy 

raz”. Nastolatki za pomocą listów do redakcji opisują miejsce, czas i atmosferę panującą 

podczas pierwszego zbliżenia. Opisy zazwyczaj przepełnione są romantycznymi 

wzmiankami dotyczącymi wyjątkowości tego aktu. Zdarzają się jednak takie wyznania, w 

których rzekome czytelniczki żałują swojej decyzji, przestrzegając równocześnie inne młode 

dziewczyny przed tym krokiem. Być może redakcja najpopularniejszego czasopisma 

młodzieżowego chce uczulić czytelnika na sprawę właściwego doboru partnera seksualnego 

lub też niepodejmowania współżycia płciowego zbyt wcześnie, gdyż niewątpliwie wpływa 

to negatywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne nastolatek. 

Redakcja Glamour często przytacza rzekome wypowiedzi czytelniczek. Zamieszczając 

określone informacje, wpływa na świadomość odbiorcy i ukierunkowuje jego myśli i 

poglądy. Przykładem takiej manipulacji jest artykuł „Seks czy miłość? Co jest dla Ciebie 

ważniejsze? („Glamour”, maj 2008, s. 117). Autor tekstu przedstawia opinię kobiety, która 

uważa, że współżycie seksualne może się odbyć bez uczucia miłości między partnerami: 

„Pewnego ranka, kilka lat temu, żegnałam się z facetem, z którym spędziłam upojną noc, 

uściskiem dłoni, który niezbyt pasował do kochanków. Kilka godzin wcześniej 

uprawialiśmy taki seks, że łóżko cudem wytrzymało, ale w chłodnym świetle poranka uścisk 

dłoni wydał nam się najwłaściwszą formą pożegnania. Między nami nie było miłości. Nikt 

od nikogo niczego nie oczekiwał, a jedyne, co miało nam pozostać na przyszłość, to miłe 

wspomnienia z puszką bitej śmietany w tle. Pięć lat później byłam w związku, w którym 

chodziło wyłącznie o miłość. Po obiecującym początku nastąpiła niewyjaśniona seksualna 

cisza. Ale byliśmy w sobie zakochani jeszcze przez cztery lata. Te doświadczenia nauczyły 

mnie, że miłość i seks nie muszą iść w parze”. 

Autorzy artykułów w czasopiśmie Cosmopolitan deklarują, że są w stanie pomóc 

czytelniczkom urozmaicić swoje życie seksualne i zachwycić swojego partnera. Ze 

wszystkich omawianych czasopism, redakcja Cosmopolitan prezentuje informacje dotyczące 

seksualności w sposób najbardziej bezpośredni: „Chciałabyś, żeby twój ukochany nazywał 

cię Boginią Seksu, Łóżkową Lwicą czy Królową Rozkoszy? Nim zasłużysz sobie na miano 

legendy seksu, powinnaś najpierw dowiedzieć się, czego tak naprawdę chcą w łóżku 

mężczyźni. A w tym akurat możemy ci pomóc. Cosmo zasięgnęło informacji u źródeł: 

przepytało dziesiątki facetów, by odkryć, co sprawia, że nie mogą zapomnieć o kochance” 
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(„Seksankieta: Zostań najlepszą kochanką jego życia”, Cosmopolitan październik 2006, s. 65); 

„Jeśli czytasz Cosmo (stosujesz nasze sekspodpowiedzi), twoje życie seksualne z pewnością 

jest już pełne namiętności. Jeżeli jednak chcesz osiągnąć jeszcze większą satysfakcję (no i 

zaserwować kochankowi seks na najwyższym poziomie, musisz wyjść poza rzeczy znane i 

sprawdzone i poeksperymentować z różnymi stylami seksu” („Nowe style seksu, które warto 

znać”, Cosmopolitan luty 2007, s. 49). Redakcja pisma poleca seks każdemu, gdyż służy on 

zdrowiu, zwiększa poczucie wartości oraz bliskości między partnerami, dodaje energii do 

działania, pozwala otworzyć się na rozmowy, urozmaica przyjaźń i pozwala żyć pełnią życia 

(„Dlaczego warto się kochać (jak najczęściej”), Cosmopolitan wrzesień 2007, s. 66-68).  

Warto zauważyć, że autorzy artykułów w czasopismach młodzieżowych zwracają 

uwagę głównie na dwie konsekwencje współżycia seksualnego. Jest to nieplanowane 

poczęcie dziecka i choroby przenoszone drogą płciową. Tym drugim często poświęcane są 

odrębne i obszerne artykuły, zwłaszcza opisujące wirus HIV i jego niepożądane efekty dla 

organizmu, a także sposoby przeciwdziałania zakażeniu. Rozwiązanie tego problemu 

redakcje widzą w stosowaniu prezerwatywy. Pomijana jest kwestia zranień emocjonalnych, 

rozczarowań i nieadekwatnych wyobrażeń będących w opozycji do rzeczywistych 

doświadczeń podczas pierwszego kontaktu seksualnego. Niewiele też wspomina się o 

dojrzałości psychoseksualnej będącej zasadniczym warunkiem podjęcia tego rodzaju 

aktywności. Poczucie odpowiedzialności za siebie i partnera seksualnego, otwarcie się na 

drugiego człowieka w aspekcie całej jego osobowości, a nie tylko fizyczności oraz 

odniesienie do wartości nadających sens ludzkiemu życiu, to tematy traktowane marginalnie 

lub wcale. Redakcje pism czytanych przez osoby młode, prezentują wizję seksualności 

niedojrzałej, która przejawia się w oddzielaniu aktu seksualnego od wyrażania uczucia 

miłości. Dominuje w niej koncentracja na ciele i przyjemności oraz zaspokojeniu potrzeby 

seksualnej niczym zwierzęta kierujące się jedynie instynktem. Duża liczba partnerów 

seksualnych, niekontrolowanie swego popędu płciowego, nastawienie na branie, użycie i 

potraktowanie drugiej osoby jako przedmiotu, to wizja seksualności malowana przez 

redaktorów analizowanych magazynów. Afirmacja hedonizmu obecna niemal na każdej 

stronie rubryk poświęconych seksualności sprawia, że czytelnik nie rozpatruje tej sfery życia 

w kategoriach miłości i właściwej troski o drugą osobę, lecz ewentualnie krótkotrwałego 

zauroczenia. Owa troska przejawia się jedynie w zaspokojeniu wszelkich pragnień i fantazji 

seksualnych partnera, w taki sposób, by nie opuścił czytelniczki i nie znalazł kolejnego 

obiektu do użycia. Seksualność taka jest prymitywna, niegodna człowieczeństwa, jakże 

charakterystyczna dla kultury popularnej i przekazów medialnych. Współżycie seksualne 

winno natomiast wiązać się z uczuciem, troską, szacunkiem, poczuciem bezpieczeństwa i 

odpowiedzialności. 

 Magazyny młodzieżowe często ukierunkowują uwagę czytelnika na sposoby 

osiągnięcia orgazmu, jako najistotniejszego momentu współżycia seksualnego. Czytelniczka 

otrzymuje gotowe instrukcje, które pomogą jej i partnerowi przeżyć rozkosz seksualną bez 

względu na uczucie między nimi. Kwestia stworzenia więzi z partnerem i wyrażenia miłości 

do niego poprzez stosunek seksualny jest rzeczą drugorzędną.  
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Autorzy artykułów w magazynie Bravo poruszają problem nieosiągania orgazmu. 

Redakcja tłumaczy odbiorcom, iż często pierwsze kontakty seksualne rozczarowują 

partnerów. Brak doświadczenia, stres, lęk przed kompromitacją, kompleksy, obawa przed 

nieplanowaną ciążą i chorobami przenoszonymi drogą płciową, mogą uniemożliwić 

odczuwanie rozkoszy seksualnej. Ratunkiem dla zniechęconych par jest ukierunkowanie 

swojego pożycia seksualnego na miłość do partnera, a nie na osiągnięcie orgazmu („Seks nie 

sprawia mi przyjemności”, Bravo nr 15/2009, s. 43). Uwaga ta daje nadzieję, że nie każdy 

artykuł poświęcony owej tematyce należy z góry negować i przekreślać. Krytyczne 

spojrzenie wymaga bowiem, zarówno uchwycenia zagrożeń płynących z lektury tego typu 

czasopism, jak i docenienia ich wartościowych aspektów. Ukierunkowanie współżycia 

płciowego na uczucie łączące dwoje ludzi jest niewątpliwie pożądaną poradą kierowaną pod 

adresem niedoświadczonych młodych osób, choć niekoniecznie do nastolatków, których 

wizja miłości nie ma nic wspólnego z miłością osób dorosłych. 

Najwięcej uwagi problemowi osiągania rozkoszy seksualnej, tylko w wymiarze 

cielesnym, poświęca magazyn Cosmopolitan. Na łamach tego pisma czytelnik może znaleźć 

wiele porad, po których zastosowaniu przeżyje bardzo silny orgazm. Autorzy artykułów 

wymieniają orgazm łechtaczkowy i orgazm dzięki pobudzaniu punktu G. Przekonują, że 

doznanie to będzie mocniejsze dzięki stymulacji obu miejsc. Zalecają jednak, by kobieta 

przed stosunkiem seksualnym z mężczyzną, sama wywołała taki orgazm poprzez 

masturbację. Krok po kroku czytelniczka zapoznaje się z technikami tego typu działania 

(„Totalna rozkosz. Czas na podwójny orgazm. Gotowe?”, Cosmopolitan listopad 2007, s. 81-81; 

„Orgazm gwarantowany”, Cosmopolitan czerwiec 2013, s. 36). Redakcja pisma podaje również 

praktyczne wskazówki dotyczące stymulacji męskich genitaliów przez kobietę, czego 

uwieńczeniem ma być rozkosz seksualna. Porównuje orgazm do raju i instruuje kobietę, by 

to doznanie było jak najdłuższe: „Co się dzieje z Twoim ciałem tuż przed wejściem do 

orgazmicznego raju? Mięśnie naprężają się, a oddech spłyca. Gdy przekraczasz bramę nieba, 

uwalniasz to napięcie. Eksplodujesz, jakbyś puściła zwinięty wąż ogrodowy („Nowa, 

odlotowa jakość orgazmu”, Cosmopolitan wrzesień 2009, s. 49). Redakcja Cosmopolitan próbując 

scharakteryzować orgazm, tworzy porównanie, w którym niebo, eksplozja i wąż ogrodowy 

stają się synonimami tego samego przeżycia. Brakuje tutaj natomiast refleksji na temat 

wartości współżycia seksualnego oraz rozkoszy seksualnej rozumianej w kategoriach 

zarówno stworzenia więzi z partnerem, jak i uzyskania rozkoszy fizycznej. Popęd płciowy 

ma bowiem dwie warstwy: rozładowanie napięcia seksualnego i stworzenie więzi z drugą 

osobą (Jaczewski, Radomski, 1982, s. 270). O tym redakcja tego poczytnego pisma zdaje się 

zapominać. 

Temat antykoncepcji jako forma zapobiegania niechcianej ciąży i chorobom 

przenoszonym drogą płciową jest jednym z najczęściej poruszanych spraw na łamach 

analizowanych czasopism. Czytelnik zainteresowany skutecznością antykoncepcji otrzymuje 

wiele informacji na ten temat. Najpopularniejszym wśród młodzieży środkiem 

antykoncepcyjnym jest prezerwatywa, dlatego magazyny młodzieżowe najczęściej 
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prezentują wady i zalety tej formy zapobiegania ciąży. Wiele miejsca redaktorzy pism 

poświęcają także tabletkom hormonalnym („Jak 5,10,15 lat brania pigułek wpływa na Twoje ciało 

(i życie)”, Cosmopolitan sierpień 2013, s. 52). Autorzy artykułów pochwalają stosowanie tego 

rodzaju antykoncepcji przez nastolatków. W odpowiedzi na list czytelniczki, redakcja Bravo 

gratuluje młodej kobiecie, która rozpoczynając współżycie seksualne, chce zastosować 

tabletki antykoncepcyjne. W artykule brakuje jednak informacji na temat konsekwencji 

stosowania antykoncepcji hormonalnej („Antykoncepcja dla niepełnoletnich”, Bravo nr 4/2009, 

s. 34). Tabletki antykoncepcyjne zahamowują jajeczkowanie poprzez imitację naturalnego 

cyklu, osiąganą za pomocą wysokich dawek estrogenu i progestagenu. Należy jednak 

pamiętać, że hormonów nie powinny stosować młode dziewczęta, gdyż wpływają one 

negatywnie na działanie układu: podwzgórze – przysadka – jajnik i mogą prowadzić do 

zablokowania dojrzewania tego układu (Komorowska-Pudło, 2007, s. 234). 

Na łamach magazynów młodzieżowych pojawiają się także informacje na temat 

innych form zapobiegania ciąży.  Są to: zastrzyk antykoncepcyjny i plastry hormonalne, 

które hamują owulację, wkładka wewnątrzmaciczna, która powodując stan zapalny w szyjce 

macicy działa plemnikobójczo, globulki i kremy, które są proste w użyciu, lecz ich częste 

stosowanie może spowodować podrażnienie śluzówki u obojga partnerów, antykoncepcja 

po stosunku, gdzie duża dawka hormonów powoduje liczne skutki uboczne np. wymioty, 

bóle brzucha i zaburzenia miesiączkowania. Należy zauważyć, że temat antykoncepcji na 

łamach czasopism młodzieżowych pojawia się najczęściej w numerach wakacyjnych. 

Wakacyjny numer Cosmopolitan radzi: „Na wakacje warto zabrać ze sobą prezerwatywy. Nie 

tylko pozwolą Ci się zabezpieczyć, ale także zapewnią dodatkowe atrakcje” („Twój wakacyjny 

niezbędnik”, Cosmopolitan lipiec, 2013, s. 121). Odpowiedź na przyczyny takiego stanu 

rzeczy jest oczywista. Redakcje czasopism młodzieżowych wychodzą z założenia, że młoda 

osoba właśnie w tym okresie, jest najbardziej podatna na tego typu tematy. Czas wolny, 

wysoka temperatura, chęć odpoczynku i zabawy sprzyjają podejmowaniu aktywności 

seksualnej, a co za tym idzie, sięganiu po środki antykoncepcyjne. Ma to zapewne swoje 

walory, gdyż część nastolatków po przeczytaniu artykułu o tej tematyce, który odnosiłby się 

do braku 100%-owej pewności ochrony przed niepożądaną ciążą i ewentualnych 

niekorzystnych następstw stosowania tych metod, być może nie podejmie aktywności 

seksualnej lub też dogłębnie przeanalizuje taką decyzję. Choć nadzieja ta wydaje się być zbyt 

śmiała i nie mieć zastosowania w realnym życiu nastolatków, nie sposób nie zauważyć, że 

potencjalnie działanie takie może przynieść korzystne efekty. Sama refleksja nad tematyką 

antykoncepcji spowodowana przeczytaniem artykułu o tej treści, która winna pojawić się u 

czytelnika, jest już niewątpliwie pozytywną konsekwencją działań redakcyjnych. 

Kolejnym tematem poruszanym przez analizowane pisma jest orientacja seksualna i 

niepokoje młodych osób z określeniem własnej identyfikacji z płcią. Czasopisma 

młodzieżowe rozpatrują odmienną orientację seksualną jako normalne i naturalne zjawisko. 

Autorka artykułu „Czy Twój facet może być gejem?”  zaznacza, że orientacji seksualnej nie 

można zmienić, ale wielu homoseksualistów wiąże się z osobami odmiennej płci, by 

prowadzić normalne życie lub w nadziei, że pozbędą się w ten sposób swojej odmienności.  



PŁCIOWOŚĆ, SEKSUALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

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

 
Strona 293 

Jak zauważa K. Imieliński (1985, s. 79) przed dojrzewaniem popęd seksualny nie jest jeszcze 

wykształcony. W dzieciństwie jest chwiejny i dwukierunkowy. Uwiedzenie dokonane w tej 

fazie rozwoju popędu seksualnego stwarza niebezpieczeństwo rozwoju homoseksualizmu, 

czemu sprzyja dodatkowo występująca u dzieci i młodzieży faza emocjonalnego 

zainteresowania osobami tej samej płci. Inna przyczyna rozwoju homoseksualizmu to 

działanie różnych urazów psychicznych, które stają się hamulcami rozwoju popędu 

seksualnego. Na łamach czasopisma Cosmopolitan, czytelniczka otrzymuje wskazówki, po 

których pozna, że jej partner jest homoseksualny. Wskazówki te to: posiadanie 

homoseksualnej pornografii, przyjacielskie stosunki głównie z mężczyznami, mały pociąg 

seksualny do kobiet, podziwianie wyglądu mężczyzn („Czy Twój facet może być gejem?”, 

Cosmopolitan listopad 2007, s. 82-83). Jednocześnie redakcja magazynu uspokaja tych, 

którzy podejrzewają, że są odmiennej orientacji seksualnej w słowach: „To normalne, że 

kobiety czasem podniecają inne kobiety” („Czy jestem wystarczająco ciasna? I 6 innych pytań o 

seks”, Cosmopolitan styczeń 2009, s. 70). 

Redakcja Bravo uspokaja młodych chłopców, że fantazje o osobach tej samej płci są w 

tym wieku całkowicie normalne i nie świadczą one o orientacji homoseksualnej. Minie 

jeszcze dużo czasu, zanim nastolatek stanie się w pełni ukształtowanym mężczyzną  

z określonymi preferencjami seksualnymi. Autor artykułu wymienia okres homofilny  

w rozwoju człowieka, w trakcie którego pojawia się erotyczne zainteresowanie osobami tej 

samej płci. Zaznacza także, że doświadczenia homoseksualne ma 6% dziewcząt i 12% 

chłopców, a w byciu homoseksualistą nie ma nic złego („Podniecają mnie faceci”, Bravo nr 

21/2009, s. 44). 

 

Zakończenie 

 

Analiza czasopism młodzieżowych pozwala stwierdzić, że ich czytelnicy otrzymują 

szereg porad i wskazówek. Autorzy artykułów omawianych magazynów traktują 

współżycie płciowe podejmowane przez osoby w każdym wieku jako pozytywną wartość, 

dlatego akceptują oni przedmałżeńskie stosunki seksualne, a odpowiedzialność w tej sferze 

sprowadzają do stosowania antykoncepcji. Redakcje czasopism młodzieżowych pochwalają i 

zachęcają do stosowania różnych metod zapobiegania ciąży, także antykoncepcji 

hormonalnej, która ma pejoratywny wpływ na ich rozwój. Pisma te prezentują często 

uproszczony obraz rzeczywistości, traktujący współżycie seksualne nastolatków jako normę. 

 Cytowanie w czasopismach listów nastolatków ma służyć ilustracji mentalności  

i problemów nastolatków. Redakcja, która odpowiada na pytania młodzieży, prezentuje 

swoje stanowisko, które stanowi wykładnię danego pisma w upowszechnianiu określonych 

modeli zachowań seksualnych. Można przypuszczać, że prawdziwymi autorami listów nie 

są ludzie młodzi, tylko autorzy artykułów konkretnego magazynu, którzy starają się 

oddziaływać na swoich czytelników (Gola, 2008, s. 112-113). 
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Wzory zachowań i wartości upowszechniane przez magazyny młodzieżowe  

krytykowane są przez wiele środowisk, gdyż ich odbiorcami są osoby szczególnie podatne 

na oddziaływanie mass mediów. Czasopisma młodzieżowe są bowiem źródłem 

kształtowania postaw i poglądów nastolatków, także w kwestiach odnoszących się do 

ludzkiej seksualności. Odrzucają one tradycyjne zasady moralne na rzecz propagowania 

relatywizmu moralnego. Z tego powodu nie można ich uznać za adekwatne propozycje 

wydawnicze dla adolescentów. 

Niniejszy artykuł nie wyczerpuje tematu i nie daje w pełni odpowiedzi na pytanie, 

jaki wpływ ma prasa młodzieżowa na kształtowanie obyczajowości seksualnej młodzieży. 

Wysuwanie wniosków o oddziaływaniu mediów na ludzi młodych należy czynić z dużą 

ostrożnością, gdyż nie tylko one mają wpływ na kształtowanie wiedzy i świadomości 

dzisiejszej młodzieży. Nie można bowiem pomijać wpływu rodziny, rówieśników, czy 

wychowawców na rozwój młodego człowieka. Artykuł pokazuje jednak złożoność tego 

problemu i wskazuje na potrzebę edukacji medialnej i seksualnej, które jawią się jako 

konieczność we współczesnym świecie, a których braki wpływają negatywnie na rozwój 

młodych osób. 

Rodzice i nauczyciele powinni chronić dzieci przed złym wpływem mediów i uczyć 

dojrzałej postawy wobec seksualności. Należy położyć nacisk na korygowanie nadmiernie 

liberalnych i konsumpcyjnych dla niedojrzałego człowieka zachowań oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec tej sfery aktywności. Ponadto rodzice powinni troszczyć się  

o większą kontrolę tego, co dziecko czyta i ogląda oraz zaproponować mu inne, 

zdecydowanie bardziej dla niego odpowiednie pisma, które rozwijają zainteresowania, 

skłaniają do refleksji i zachęcają do edukacji. Przykładami takich czasopism są Victor Junior, 

Victor Gimnazjalista, Cogito, National Geographic Polska. Jak zauważa M. Czerepaniak-Walczak 

(1997, s. 10) często osoby dorosłe nie znają zawartości pism adresowanych do swych 

dojrzewających dzieci. Bazują oni jedynie na powszechnej opinii dotyczącej owych 

magazynów. Niewątpliwie brakuje im własnej refleksji i oceny tego rodzaju środków 

komunikacji społecznej. Dlatego tak ważne jest szczegółowe i rzetelne zapoznanie się z ową 

tematyką. Ma to również istotne znaczenie dla kształtowania się refleksyjności 

wychowawców.  
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Zachowania seksualne młodzieży i młodych dorosłych – przegląd badań 

 

Obecnie na świecie żyje około 1,2 miliarda osób w wieku dorastania. W Europie 

liczba ta jest równa 99 milinom osób, co stanowi 14% populacji (według Avery i Lazdane, 

2008). Wielość zmian rozwojowych, intensywność ich przeżywania, wysokie koszty 

dorastania i związane z nimi wyzwania powodują, że grupa ta pozostaje jedną z 

intensywniej eksplorowanych badawczo subpopulacji ludzkich. Dodatkowo, w wielu 

analizowanych sferach dorastania – biologicznej, emocjonalnej, społecznej, moralnej czy 

intelektualnej zachodzą nieomal naocznie liczne i głębokie zmiany, co także przyczynia się 

do konieczności ich śledzenia. Obszarem, w którym – jak się wydaje – zmian jest wiele, a 

postawione pytania badawcze nie przynoszą jasnych rozstrzygnięć jest rozwój seksualny 

dorastających.  

 

1. Zmiany dotyczące aktywności seksualnej młodzieży  

 

W ostatniej dekadzie zmiany w rozwoju seksualnym młodzieży dotyczą szczególnie 

trzech aspektów: wieku pierwszego coitus, form zachowań seksualnych i konsekwencji 

psychologicznych zależnych od tychże (Tolman i McClelland, 2011). Wiek inicjacji seksualnej 

młodzieży obniża się – co wiadomo od kilku dekad – jednakże istnieją w tym obszarze 

znaczące różnice. W Europie średni wiek rozpoczęcia życia seksualnego wynosi 17.5 – 18 lat 

i jest on istotnie wyższy lub niższy w zależności od narodowości badanych. Średni wiek 16 

lat dla inicjacji seksualnej odnotowuje się w takich krajach jak: Islandia, Niemcy, Holandia, 

Federacja Rosyjska czy Szwecja. Z kolei średni wiek odbycia pierwszego stosunku dla 

młodzieży w Polsce, Słowacji i Grecji jest prawie o dwa lata późniejszy i wynosi 18 lat (Avery 

i Lazdane, 2008). W USA średni wiek dla pierwszego coitus to 16 lat.  

Z badań wynika, że młode osoby z rodzin wychowujących się z jednym rodzicem lub 

z rodzin o niskim statusie socjoekonomicznym (niski poziom wykształcenia rodziców, niskie 

aspiracje życiowe i zawodowe, niewysokie dochody), pochodzące z rodzin określających się 

jako niereligijne lub niewspierające rozpoczynają życie seksualne wcześniej niż ich 

rówieśnicy (Berne i Huberman, 2000; Harden 2014). Wiek młodzieży obniża się także w 

odniesieniu do podejmowania innych, niż stosunek płciowy, zachowań seksualnych, a ich 

repertuar rozszerza się. Aktywności płciowe młodzieży w relacji z innymi takie jak: pierwsze 

romantyczne pocałunki, necking i petting, funkcjonują obecnie równolegle lub jako 

alternatywa do stosunków oralnych, analnych i tzw. seksu „on-line”. Opisywane są także 

zmiany w wyglądzie dorastających, co dotyczy szczególnie dziewcząt. Codzienny mocny 
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makijaż, ubrania pozwalające na ekspozycję ciała, tatuaże i inne atrybuty seksualności stały 

się wyrazistymi zachowaniami, które można określić jako pre-seksualne (Rahimi i Liston, 

2009). Stosunki oralne bądź analne (odbywane nawet wówczas gdy dostępna jest forma 

tradycyjnego coitus) opisywane są przez młodzież w badaniach jakościowych jako np. 

„forma usług świadczonych przez dziewczęta chłopcom” (Tolman i McClelland, 2011, s. 

245).  

W jednym z badań z udziałem osób w wieku 10-17 lat, 16 % badanych deklarowało 

odbycie stosunku analnego, co znacznie przekracza procent deklaracji młodych w 

odniesieniu do atrakcyjności dla nich osób tej samej płci (Jager i Davis-Kean, 2011; Tolman i 

McClelland, 2011). Taki akt seksualny może być więc traktowany jako forma eksploracji 

nieznanego, bądź jako dostępny „bezpieczny” seks.  

Duża grupa młodzieży, według danych od 25% do 70% młodych, w wieku 

dorastania wykorzystuje internet do nawiązywania relacji oraz uzyskiwania satysfakcji 

seksualnej „on-line” (O’Sullivan i Ronis, 2013). Do zachowań seksualnych realizowanych z 

użyciem internetu (online sexual behaviours) należy wysyłanie i publikowanie nagich lub 

półnagich zdjęć, tekstów o tematyce erotycznej (sexting), korzystania ze specjalnych czatów, 

stron pornograficznych, odbywania randek oraz poznawania partnerów seksualnych. 

Młodzież, która korzysta z internetu do tych właśnie celów, określa je jako „nowoczesne 

formy flirtowania” i nie uważa, by kontakty te były przejawem nielojalności bądź zdrady 

ewentualnego partnera romantycznego i/lub seksualnego (O’Sullivan i Ronis, 2013). Poprzez 

internet osoby dorastające poszukują też partnerów wirtualnych sprawdzając w ten sposób 

własną atrakcyjność. W tym celu nawiązywane są kontakty z osobami, o których wiadomo 

że są w relacji np. z koleżanką lub kolegą – co młodzież nazywa „podbieraniem” lub 

„łowieniem” (poaching). Zjawisko to ma swoje konsekwencje. Wyrażają się one liczbą zmian 

partnera romantycznego i/lub seksualnego lub angażowaniem się w równoległe relacje – 

wirtualne występują w tym samym czasie, co realne, lecz partnerzy w tych kontaktach są 

inni. 16 – 37 % osób praktykujących „łowienie” (poaching) w wieku 14-19 lat miało wirtualne 

kontakty seksualne poza swoją parą; częściej byli to chłopcy niż dziewczęta (Schmit 2004; za: 

O’Sullivan i Ronis, 2014).  

O’Sullivan i Ronis (2014) przeprowadzili badanie z udziałem blisko trzystu 

nastolatków w wieku 15–19 lat. Około 40% z nich wysłało nagie lub półnagie zdjęcie i 

opublikowało je na stronie internetowej, ponad połowa (56 %) oglądała pornografię, z czego 

około jednej piątej osób czyniło to wielokrotnie; 40% czatowało o seksie, z tego 10 % z 

nieznajomą osobą, 20% podjęło jakąś formę pozadiadowej relacji seksualnej i próbowało 

zaangażować w te czynności czyjegoś partnera romantycznego i/lub seksualnego. Badacze 

ustalili ponadto, że „podbieranie” wiąże się z nieco odmiennymi czynnikami u dziewcząt, w 

porównaniu do chłopców. U dziewcząt predyktorami były wysoki poziom poszukiwania 

wrażeń, liczba partnerów romantycznych/seksualnych, wysyłanie nagich lub półnagich 

zdjęć oraz aktywne czatowanie na „randkowych” stronach internetowych. Z kolei u 

chłopców były to: wiek, wysoki poziom poszukiwania wrażeń, liczba osób z którymi się 
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umawiali oraz wysyłanie nagich lub półnagich zdjęć i publikowanie ich w Internecie. Jak 

zauważają autorzy badania, nowość i skala zjawiska, jak również psychologiczne 

konsekwencje, których nie sposób jeszcze przewidzieć, wymagać będą z pewnością dalszych 

badań w tym obszarze.  

 

2. Geneza zachowań seksualnych młodzieży 

 

Zaangażowanie w rozmaite formy zachowań seksualnych, w tym najpoważniejszą z 

punktu widzenia ponoszonych przez młodzież konsekwencji psychologicznych tj. 

rozpoczęcia pełnego życia seksualnego, jest związana z wieloma czynnikami. Do najbardziej 

istotnych należą kontekst rodzinny i jego cechy, kultura – w tym obecność edukacji 

seksualnej w szkole, poziom religijności młodzieży oraz czynniki biologiczne i społeczne. 

Cechy rodziny - takie jak niski status socjoekonomiczny oraz brak więzi i spójności w 

rodzinie są związane z wcześniejszą inicjacją seksualną młodzieży, wyższą liczbą partnerów 

seksualnych, a co za tym idzie częstszym rozpadem związku romantycznego i seksualnego, 

wyższą liczbą ciąż u nastoletnich matek, większą liczbą zachorowań przenoszonych drogą 

płciową oraz wyższą liczbą aborcji (Kogan, 2014). Nie jest to jednak zależność oczywista. Jak 

pokazują wyniki badań ilościowych i jakościowych – niezależnie od statusu ekonomicznego, 

wykształcenia i przekonań religijnych rodzice zwykle zachęcają swoje dzieci do abstynencji 

seksualnej (Atwood, 2006; Bayer, Tsuic i Hindin, 2010; Carpenter, 2013). Tak więc w sferze 

werbalnych deklaracji rodziców najlepszym rozwiązaniem dla ich dzieci jest abstynencja 

seksualna do czasu zawarcia ślubu lub ukończenia edukacji i rozpoczęcia pracy. Część z 

rodziców informuje jednak dorastających o konieczności stosowania antykoncepcji w razie 

potrzeby (Elliot, 2010, za: Carpenter, 2013).  

W jednym z badań prowadzono pogłębione wywiady z rodzicami nastolatków. 

Badane osoby były proszone o wyrażanie przekonań dotyczących rozwoju płciowego 

adolescentów. Rodzice zwykle dokonywali bardzo ścisłego dychotomicznego podziału, 

dzieląc nastolatków na „dobrych”, tj. aseksualnych i „złych”, tj. seksualnych oraz lokując 

swoje dzieci w tej pierwszej grupie (Elliot, 2010, za: Carpenter, 2013). Rodzice starali się także 

wpływać na zachowania swoich dzieci stosując rozmaite formy kontroli. Należały do nich 

zapisywanie i osobiste odwożenie na zajęcia dodatkowe, znajomość rówieśników i 

wpływanie na ich wybór, kontrola telefoniczna oraz kontrola przy użyciu innych narzędzi 

internetowych np. takich jak Skype. Im bardziej zaangażowani są rodzice, tym bardziej jest 

to kontrola skuteczna (Bayer i wsp. 2010; Carpenter; 2013). Z badań wynika, że przekonania 

rodziców dotyczące życia seksualnego ich dzieci, pozostają w związku z przekonaniami 

młodzieży tym bardziej, im bardziej spójna jest rodzina tj. występuje w niej wysoki poziom 

ciepła emocjonalnego, przejrzysta komunikacja i wsparcie. Interesujące jest to, że występuje 

taki związek, mimo że właśnie w tym okresie życia wpływ rodziców na dorastających 

słabnie (Chapman i Werner-Wilson, 2008).  

Także w rodzinach, w których nie ma wysokiej spójności, zaangażowanie rodziców 

w prewencję zbyt wczesnego, ich zdaniem, rozpoczęcia życia seksualnego dzieci ma miejsce, 
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jednak nie zawsze jest skuteczne (Bayer i wsp., 2010). Jak zauważają Bayer ze 

współpracownikami (2010) kontekst rodzinny może być decydujący dla przeżywania i 

spostrzegania własnej seksualności przez młodzież. A więc w rodzinach, w których rodzice 

mają otwarte i permisywne podejście do aktywności płciowej swoich dzieci, młodzież 

zwykle wcześnie ją inicjuje.  

Harden (2014) podjęła się próby określenia czynników rodzinnych (w tym 

biologicznych) związanych z np. wczesną inicjacją życia seksualnego młodzieży. W badaniu 

analizowano m.in. diady rodzic-dziecko, także wcześniejsze pokoleniowo (dziadków). 

Stwierdzono istotny statystycznie związek między wiekiem inicjacji rodziców a wiekiem 

inicjacji seksualnej ich dzieci. Związki te były także istotne w odniesieniu do liczby 

partnerów seksualnych, wieku pierwszej ciąży i urodzenia dziecka, gotowości i 

podejmowania zachowań ryzykownych oraz stosunku do własnej cielesności. U córek i 

synów osób wcześnie podejmujących aktywność seksualną, a także u ich młodszego 

rodzeństwa powtarzał się wzorzec czasowy i jakościowy tych zachowań. Harden twierdzi, 

że jakkolwiek zachowania seksualne podlegają uczeniu się przez obserwację i 

naśladownictwo, jednak nie sposób wykluczyć w tym względzie działania czynnika 

genetycznego. Tym bardziej, że wyniki z udziałem diad i bliźniąt potwierdzają dodatnie 

zależności między rodzicami i dziećmi oraz bliźniaczym rodzeństwem w zakresie: wieku 

pierwszego stosunku, zachowania dziewictwa, podejmowania stosunków poza diadą, liczbą 

partnerów, skłonnością do zachowań ryzykownych, wiekiem pierwszej ciąży, stosowaniem 

antykoncepcji, wiekiem pierwszego urodzenia dziecka oraz liczbą urodzeń przed 20 r.ż. Tak 

więc czynnik rodzinny – poprzez modelowanie, spójność oraz przekonania wyrażane przez 

rodziców i być może przekaz genetyczny pozostaje w związku z seksualnymi zachowaniami 

młodzieży. 

Rodzina, w jakiej wychowuje się nastolatek, jest osadzona w szerszym polis – 

otoczeniu społecznym (por. Brzezińska 2000). Badania nad seksualnością młodzieży 

pokazują jasno, że czynnik kulturowy ma także duże znaczenie w odniesieniu do 

omawianych zachowań. Najniższy wiek inicjacji seksualnej, poniżej 16 lat (jest to średnia), 

występuje w krajach, określanych jako niereligijne, to jest w krajach, w których wskaźnik 

częstych praktyk religijnych w populacji dorosłych jest niski i waha się od 2-3% do kilku 

bądź kilkunastu procent (np. Norwegia, Szwecja, Holandia, Dania, Niemcy, Ukraina, 

Federacja Rosyjska, Wielka Brytania). Jednocześnie, jak wynika z raportu „Co wiemy o 

zdrowiu seksualnym i reproduktywnym nastolatków w Europie”, opublikowanego 2008 przez 

Avery i Lazdane, w krajach tych odnotowuje się wysokie wskaźniki aktywności seksualnej u 

osób poniżej piętnastego roku życia, stosowania antykoncepcji, ciąż u nastoletnich 

dziewcząt, aborcji oraz chorób przenoszonych drogą płciową (tzw. STI - sexual transmitted 

infections ). Wskaźniki procentowe adolescentów, określanych jako „aktywni płciowo” 

poniżej piętnastego roku życia, podane zostały w Tabeli 1. Dla możliwości dokonania 

porównań do tabeli wybrano też kraje, w których wskaźniki praktyk religijnych są dużo 

wyższe (dwie ostatnie pozycje). 
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Tabela1. Aktywni seksualnie piętnastolatkowie w wybranych krajach europejskich – procent 

w badanej populacji według płci 

Kraj Chłopcy Dziewczęta Razem 

Ukraina 47,2 24,0 71,2 

Fed. Rosyjska 40,9 16,4 57,3 

Anglia* 35,7 40,4 76,1 

Niemcy 22,5 33,5 56,0 

Szwecja 27,0 30,9 57,9 

Grecja 33,6 9,8 43,4 

Polska 20,9 9,2 30,1 

Źródło: Avery i Lazdane (2008) 

*Anglia ma inny wskaźnik procentowy niż Szkocja i Walia; dane z niektórych krajów 

europejskich były niedostępne lub nie prowadzi się takich badań. W USA szacuje się, że 

około 41 % populacji młodzieży jest aktywna seksualnie w 15 r. ż. (za: Madkour i wsp., 

2010). 

 

W cytowanym wyżej raporcie podano też wskaźniki aborcji u nastoletnich dziewcząt 

między 15 a 19 rokiem życia (Avery i Lazdane, 2008). Najwięcej aborcji u osób w tym wieku 

występuje w Federacji Rosyjskiej (wskaźnik 35,28 na 1000 dziewcząt). Estonia, Węgry, 

Islandia, Rumunia, Szwecja i Wielka Brytania mają wysoki poziom aborcji (od 20,0 do 34,9 

na 1000 dziewcząt). Najniższy wskaźnik ma Grecja 1,01 (nie uwzględniono kilku krajów 

europejskich, w tym Polski). Niektóre kraje – takie jak Malta podają zerowy poziom aborcji. 

Wskaźniki te (także w odniesieniu do chorób STI) są niskie w krajach o wysokim poziomie 

praktyk religijnych. 

Pedersen (2014), na podstawie swoich 13-letnich longitudinalnych badań, podjął się 

opisania znaczenia czynnika religijności dla zachowań seksualnych dorastających. Choć taki 

temat badań był już podejmowany, warto zapoznać się z ustaleniami Pedersena ze względu 

na aktualność, wartość poznawczą danych zbieranych w długim okresie czasu, praktycznie 

od momentu rozpoczęcia dorastania badanych po ich wczesną dorosłość. Ponadto duże 

znaczenie poznawcze ma tu kulturowy kontekst tych badań, które przeprowadzono w 

Norwegii,  będącej jednym z najbardziej zlaicyzowanych krajów Europy. Tylko 2-3% 

populacji Norwegii deklaruje systematyczne, aktywne uczestnictwo w praktykach 

religijnych. Podstawowe pytanie badawcze było następujące: Czy religia ma znaczenie dla 

młodych ludzi przy podejmowaniu decyzji dotyczących praktyk seksualnych i form 

koabitacji? Autor przypomina, że w jego kraju dwuletnie zamieszkiwanie pary skutkuje 

uzyskaniem tych samych praw, jakie przysługują formalnie zarejestrowanym małżeństwom. 

Okazuje się, że czynnik religijności badanych (mierzony jako wskaźnik częstości praktyk i 

przekonań badanych) pozostawał w związku z następującymi zmiennymi: podejmowaniem 

życia seksualnego, częstości masturbacji, zamieszkiwania razem bez zawierania ślubu, liczby 
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partnerów seksualnych oraz wieku rozpoczęcia współżycia seksualnego. Osoby religijne 

miały niższe, w porównaniu z określającymi siebie jako niereligijne, wskaźniki zmiennych 

mierzonych w badaniu tj. dużo później podejmowały życie seksualne, rzadziej decydowały 

się na zamieszkanie razem, miały mniej partnerów seksualnych, rzadziej masturbowały się; 

przy czym różnice te były na wysokim lub bardzo wysokim poziomie. Okazuje się też, że 

religijność jednej osoby z diady romantycznej wpływa na zachowania seksualne pary 

(LeJeune i wsp., 2013). Partner romantyczny ma znaczenie w tym względzie, choć nie jest to 

wpływ znacząco wysoki. Osoby religijne w związkach optują raczej za nieseksualnym 

charakterem relacji i romantycznymi zachowaniami, takimi jak trzymanie się za ręce czy 

pocałunki. Religijność chłopców oddziałuje silniej na dziewczęta niż vice versa (LeJeune i 

inni, 2013). Jedynie w grupie młodych osób (między 13 r.ż. i wczesną dorosłością), 

deklarujących się jako osoby homoseksualne (uważających za atrakcyjnych partnerów osoby 

tej samej płci wyłącznie lub w przeważającej części), nie odnotowano wyraźnego wpływu 

religijności na zachowania seksualne młodzieży i młodych dorosłych (autor nie podaje 

statystycznego poziomu różnic, a jedynie wybrane wskaźniki procentowe). Osoby „otwarte” 

na doświadczenia homoseksualne, deklarujące się jako religijne, także różniły się w 

mniejszym stopniu pod względem badanych praktyk seksualnych od osób niereligijnych, tj. 

były bardziej aktywne seksualnie niż osoby heteroseksualne uważające się za religijne. Może 

to świadczyć o pewnej rozbieżności przekonań i praktyki, jak skomentował ten wynik autor 

(Pedersen, 2014). 

Czynników zewnętrznych oddziałujących na zachowania seksualne młodzieży jest 

wiele. Działają one w skali mikro (np. rodzina, rówieśnicy, ważni dorośli) i w skali makro 

(np. normy i wartości społeczne, przekaz mediów). Jednym z ważnych jest rodzaj edukacji 

seksualnej w szkole i jej typ (edukacja do pełnego życia seksualnego i tzw. zdrowia 

reprodukcyjnego (antykoncepcja) versus edukacja do wierności i abstynencji). W podejściu 

pierwszym wychodzi się z założenia, że seksualność jest kluczowym aspektem ludzkiego 

życia, a dorastające osoby mają prawo do pełnego życia seksualnego, dostępu do 

antykoncepcji (w tym środków mechanicznych, farmaceutycznych, wczesnoporonnych), 

aborcji i wiedzy o technikach i formach współżycia. W podejściu drugim wskazuje się, że 

aktywność seksualna jest ściśle związana z tzw. dojrzałością emocjonalną i społeczną, a z 

punktu widzenia ponoszonych przez młodzież kosztów psychicznych należy przede 

wszystkim chronić młodzież przed konsekwencjami zbyt wczesnego rozpoczęcia życia 

płciowego. 
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3. Konsekwencje psychologiczne rozpoczęcia życia seksualnego u młodzieży i 

młodych dorosłych 

 

Mierzenie kosztów psychologicznych aktywności seksualnej młodzieży jest trudne – 

chociażby ze względu na wybór wskaźników dobrostanu psychicznego młodzieży. 

Najczęściej brane są pod uwagę symptomy depresji i samoocena. Pomiarowi podlega także 

poziom zadowolenia z życia, stopień gotowości do posiadania potomstwa, obecność lub 

brak aktów przemocy i inne (Jager i Davis-Kean, 2011; Kogan i inni, 2014; Rahimi i Liston, 

2009). Skutki psychologiczne aktywnego życia seksualnego młodych niedorosłych 

przenikają się też ze społecznymi i biologicznymi. Dualizm podejść związanych z 

promowaniem aktywności seksualnej - i przeciwnie - jej ograniczaniem, także znajduje 

odbicie w konstrukcji badań, nie pozostając bez wpływu na ich wyniki (Genuis, 2010; Meier, 

2007; Vrangalova i Savin – Williams 2011; Paik 2011). Wreszcie różne są koszty dla dziewcząt 

i chłopców, przy czym ta pierwsza grupa z reguły jest bardziej obciążona skutkami 

współżycia seksualnego, nie tylko ze względu na znamienność konsekwencji 

długofalowych, ale także ze względu na ponoszenie konsekwencji ewentualnej 

stygmatyzacji.  

Choć w okresie dorastania poziom symptomów depresji rośnie w całej grupie 

adolescentów (za: Greszta, 2006) osoby podejmujące współżycie seksualne – szczególnie we 

wczesnym okresie dorastania mogą ponosić poważniejsze konsekwencje psychologiczne 

tego faktu. W jednym z badań z udziałem młodzieży w wieku 11-18 lat mierzono, w jaki 

sposób podjęcie współżycia wpływało na dobrostan młodzieży, wyrażony brakiem 

symptomów depresji i wysoką samooceną (Meier, 2007). Poziom symptomów depresji u 

osób, które zadeklarowały inicjację seksualną był wyższy niż u osób, które nie miały za sobą 

doświadczenia stosunku płciowego – przy czym na wynik ten wpływał wysoki poziom 

symptomów u dziewcząt. Poziom symptomów depresji zwiększał się też u osób, które 

doświadczyły rozpadu diady seksualnej, w porównaniu z parami, które nie współżyły 

płciowo. Dotyczyło to szczególnie osób w młodszym i średnim okresie dorastania. Poziom 

symptomów depresji był wyższy u młodszych dziewcząt (przed 16 r.ż.), które doświadczyły 

inicjacji seksualnej w porównaniu z dziewczętami w tym wieku, które nie miały takich 

doświadczeń. Uzyskano także interesujący wynik, który dotyczył znaczenia spójności i 

„umocowania” społecznego pary (social embdeness) dla depresji. Okazało się, że depresja u 

dziewcząt, które doświadczyły rozstania z partnerem seksualnym, a które oceniały związek 

jako niezbyt spójny i społecznie umocowany, była wyższa niż u dziewcząt, które także 

rozstały się z partnerem seksualnym, ale spostrzegały parę jako spójną i mocno „osadzoną” 

społecznie (znajomość rodziców i rodzin partnera). Dotychczas uważano, że mocniejsze 

zaangażowanie emocjonalne, skutkować będzie wyższymi kosztami psychicznymi w 

sytuacji rozstawania się. Nie negując tej tezy, autorka badania zauważa, że niektóre 

dziewczęta po prostu uświadamiały sobie po rozstaniu, że współżyły seksualnie z kimś kogo 

nie lubiły lub nie kochały (Meier, 2007).  
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Także inne badania z udziałem młodzieży, pokazują, że na depresyjność 

adolescentów - wyższą niż w grupach kontrolnych, w którym badani deklarowali 

niepodejmowanie stosunków płciowych - wpływa rozpoczęcie życia seksualnego, co w 

szczególności dotyczy osób we wczesnym i średnim okresie dorastania oraz dziewcząt (por. 

Medkour i inni, 2010).  

Wpływ debiutu seksualnego na samoocenę adolescentów nie jest tak wyrazisty, jak w 

przypadku depresji (Vrangalova i Savin-Williams, 2011). Spadku we wskaźniku wysokiej 

samooceny po rozpoczęciu życia seksualnego doświadczają dziewczęta, szczególnie przed 

16 rokiem życia (Meier, 2007). Jednakże inni autorzy zauważają, że młodzież ponosi koszty 

psychiczne rozpoczęcia współżycia seksualnego – także dla samooceny – które wyrażają się 

inaczej niż tylko w kwestionariuszach. Ich zdaniem, takie wskaźniki jak stosowanie używek, 

problemy w relacjach domowych, z rodzicami czy rodzeństwem, „wypadanie” z cyklu 

edukacyjnego, niskie wyniki w szkole, a także brak aspiracji życiowych młodych osób mają 

związek z podjęciem współżycia seksualnego i jest to związek przyczynowy (por. Connolly i 

McIsaac, 2009, za: Vrangalova i Savin-Williams, 2011). Jednocześnie wskazuje się, że wiek i 

płeć adolescentów winny być tu szczególnie wnikliwie analizowane. Rozpoczęcie 

współżycia seksualnego przez starszych adolescentów (młodych dorosłych) i dla mężczyzn, 

może się wiązać z ponoszeniem niższych kosztów lub wręcz z uzyskiwaniem pewnych 

korzyści (prestiż, wysoki poziom zadowolenia z życia).  

W jednym z badań dobrostan psychiczny u osób podejmujących współżycie 

seksualne był mierzony dwoma wskaźnikami: hedonizmem i eudaimonizmem. W skład 

pierwszej skali wchodziły pozytywne przekonania i stany afektywne (poczucie przyjemności 

i satysfakcji); w kolejnej znalazły się przekonania związane z samoaktualizacją, efektywnym 

radzeniem sobie z uniwersalnymi ludzkimi wyzwaniami, takimi jak budowanie i 

utrzymywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi, samoakceptacja, kontrola otoczenia, 

osiąganie celów życiowych (Vrangalova i Savin-Williams, 2011). Dorastający, którzy byli 

aktywni seksualnie mieli wyższe wskaźniki tak mierzonego dobrostanu w porównaniu z 

osobami, które nie deklarowały aktywności seksualnej (co najmniej na poziomie kontaktów 

genitalnych).  

Konsekwencje psychologiczne współżycia płciowego w adolescencji mają bieżący, ale 

także nieco odleglejszy zasięg czasowy. Do konsekwencji bieżących zaliczyć można m.in. 

omówione wyżej wskaźniki. Do długofalowych - głównie społecznych - zalicza się wyższe 

prawdopodobieństwo koabitacji w nierejestrowanych związkach pozamałżeńskich. To z 

kolei skutkuje wyższą liczbą rozstań, wysokimi wskaźnikami przemocy, wyższą niż w 

małżeństwach liczbą partnerów seksualnych, mniejszą gotowością posiadania dzieci, 

niższym zadowoleniem ze związku (Paik, 2011), a nawet – jak relacjonuje jeden z autorów - z 

dziewięciokrotnie wyższym ryzykiem zabójstwa kobiety przez jej partnera seksualnego1.  

Podjęcie współżycia płciowego ma więc poważne konsekwencje dla dorastających, 

choć te konsekwencje mogą być mniej lub bardziej negatywne, zależne od ich wieku i płci. 

                                                 
1 por. Rick Fitzgibbons na: www.maritalhealing.com 

http://www.maritalhealing.com/
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Uwarunkowania kulturowe, społeczne, a nawet polityczne powodują, że ocena tego 

zjawiska nie przynosi jednoznacznych rozstrzygnięć. Także z tych względów niełatwe może 

być opisywanie i badanie seksualności osób reprezentujących mniejszości seksualne.  

 

4. Seksualność młodzieży homoseksualnej  

 

Liczba osób, które można by jednoznacznie opisać jako homoseksualne jest płynna. 

Wynika to choćby z przyjętych kryteriów kwalifikacyjnych do tej grupy. Jak się wydaje 

powinny się w niej znaleźć osoby, które deklarują pociąg seksualny do osoby tej samej płci. 

Zwykle jednak do grupy tej zalicza się także osoby, które odczuwają pociąg „prawie 

wyłącznie” do osoby tej samej płci, co oznacza jednak otwarcie na kontakty erotyczne z 

osobami reprezentującymi płeć przeciwną. Ponadto duża grupa młodych „eksperymentuje” 

bądź to pod wpływem własnej ciekawości, bądź to pod wpływem rówieśników, często 

starszych i bardziej doświadczonych seksualnie. Możliwe są także uwiedzenia. Liczba 

kontaktów homoseksualnych rośnie wraz z wiekiem: 6% badanych mężczyzn w wieku 21 lat 

deklarowało odbycie przynajmniej jednego stosunku o charakterze homoseksualnym, a 9% 

w wieku 28 lat. Z kolei 7% kobiet w wieku 21 lat i 12% w wieku 28 lat miało za sobą takie 

doświadczenie (Pedersen, 2014). W innym badaniu procent dorastających, którzy współżyli 

z osobą tej samej płci wyniósł 16% (Jager i Davis-Kean, 2011). Osoby dorastające określające 

się jako homoseksualne lub prawie wyłącznie homoseksualne to zwykle od 1 do 2% w 

badanych grupach adolescentów (Jager i Davis-Kean, 2011; Pedersen, 2014). W grupie tej 

notuje się więcej zachowań ryzykownych (częsta zmiana partnera, stosunki z nieznajomymi 

osobami itp.) i mniej korzystne wskaźniki zdrowia psychicznego niż w grupie dorastających 

deklarujących się jako heteroseksualne, co dotyczy szczególnie chłopców lub młodych 

mężczyzn (Torres i Gore–Felton, 2007). Jak wynika z charakterystyki samego dorastania 

bycie „innym” np. ze względu na płeć, wagę, wygląd czy status socjoekonomiczny naraża 

młodych na wyższe wskaźniki niepokoju, stresu i depresji (Obuchowska 1996). Bycie 

„innym” – w sytuacji odczuwania fascynacji osobami tej samej płci może także niepokoić 

dorastających. Jager i Davis-Kean (2011) w badaniu z udziałem nastolatków amerykańskich 

(w którym udział wzięło blisko trzydzieści tysięcy osób) wyodrębnili osoby deklarujące się 

jako homoseksualne lub prawie wyłącznie homoseksualne. Było to 1,67 % nastolatków w tej 

populacji. Następnie w trzech różnych okresach ich życia badano dobrostan psychiczny 

wyrażający się poziomem symptomów depresji i samooceną. Osoby deklarujące się jako 

homoseksualne miały wyższe wskaźniki depresji niż osoby deklarujące się jako 

heteroseksualne lub biseksualne, co dotyczyło badanych we wczesnym i średnim okresie 

dorastania. W późniejszym okresie dorastania, tj. od 16 r. ż. wskaźniki depresji w grupach 

wyodrębnionych ze względu na orientację seksualną nie różniły się istotnie (Jager i Davis-

Kean, 2011). Korzystniejszy, niższy poziom depresji mieli też adolescenci, których orientacja 

nie zmieniała się i pozostawała stabilna (nie zmieniała się w np. biseksualną). Różnice w 

zakresie poziomów depresji u osób homoseksualnych we wczesnym okresie dorastania były 

różne - wyższe u chłopców, niż u dziewcząt. Ogółem, około 14% badanych młodych 
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deklarujących orientację homoseksualną miało istotnie wyższe statystycznie wskaźniki 

depresji (wyższy poziom symptomów psychicznych i fizycznych) od ich kolegów i 

koleżanek deklarujących się jako osoby heteroseksualne. Dla 2% populacji osób 

homoseksualnych wskaźniki samooceny także były niższe niż w grupie osób 

heteroseksualnych (Jager i Davis-Kean, 2011; Meier, 2007). Niestety, w przywołanych tu 

badaniach nie uwzględniono czynnika aktywności płciowej, lecz jedynie samą orientację, co 

mogło mieć znaczenie dla uzyskanych wyników. Jak uważają Jager i Davis-Kean (2011) 

poziom symptomów depresji jest niekorzystny tylko dla dorastających deklarujących 

homoseksualność w tzw. wczesnym i średnim okresie dorastania. Później tj. po piętnastym 

roku życia aż do okresu dorosłości te niekorzystne wskaźniki maleją i stają się 

porównywalne dla grup biseksualnych i heteroseksualnych. Jak dotychczas nie uzyskano 

odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Można założyć, że wpływa na to kilka 

uwarunkowań np. że osoby homoseksualne uzyskują wsparcie od osób ze swojego bliskiego 

otoczenia – także homoseksualnych. Inne wyjaśnienie może dotyczyć rosnących 

umiejętności radzenia sobie. Można też założyć, że osoby o tej orientacji tworzą swoisty 

własny świat i starają się w nim żyć. Dane z raportu Mizielińskiej i współautorek (2014) 

mogą wskazywać na obecność stosowania redukcji dysonansu poznawczego w tej grupie. 

Osoby deklarujące się jako homoseksualne (byli to wyłącznie dorośli) pytano m.in. o 

wyznawane przekonania religijne. Duża grupa tych osób deklaruje się jako osoby wierzące i 

głęboko wierzące (38,2 i odp. 2,3% osób; Mizielińska i inni, 2014, s. 45). Jednocześnie 

badanych pytano o najważniejsze dla nich wartości. „Bóg, Opatrzność” w hierarchii wartości 

były deklarowane przez 2,4 % osób homoseksualnych żyjących w związku i 3,8 % żyjących 

samotnie i znalazły się na 13. miejscu po 12 innych pozycjach (m.in. po wartościach „udany 

związek”, „zdrowie”, „przyjaciele”,” „pogoda ducha, optymizm” „praca”, „pieniądze”; 

Mizielińska i inni, 2014, s. 60). Założenia te mają jednak jedynie status hipotez. 

 

Podsumowanie 

 

Seksualność młodzieży budzi obecnie ogromne emocje. Wydają się one raczej rosnąć 

niż opadać. Doniesienia badawcze – budowane na rozmaitych założeniach – przynoszą 

sprzeczne hipotezy i wyniki. Większość z nich wskazuje jednak jasno, że skutki podjęcia 

aktywności płciowej przez dorastających są niekorzystne dla ich zdrowia fizycznego i 

dobrostanu psychicznego – zarówno w bieżącym jak i nieco odleglejszym okresie czasu. 

Tymczasem odpowiedzialność za młodych spoczywa – tak jak i było to wcześniej – na 

dorosłych. Tylko oni, mając na uwadze indywidualnie spostrzegane dobro swoich dzieci i 

cenione przez siebie wartości, mogą wybrać model seksualności jaki uznają za odpowiedni 

dla swoich podopiecznych. Jak wykazano w tekście, jest to najczęściej model promujący 

abstynencję seksualną (Tolman i Diamond 2001, Carpenter 2013).  
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„Efekt Bianki”: Seksualność u kobiet z anoreksją  

 

 

Wprowadzenie 

 

Na początku niniejszego tekstu chciałabym przytoczyć następujący fragment 

dramatu T. Różewicza „Białe małżeństwo” (2005):  

„Sypialnia w świetle dziennym. Na zasłanym łożu garść więdnących kwiatów. Otwarte drzwi 

do saloniku, za drzwiami słychać szelest papieru (jakby ktoś tam przeglądał gazetę …). Bianka stoi 

przed kominkiem, patrzy na swoje odbicie w lustrze. Ubrana jest w wizytową ciemną suknię. 

Poprawia kapelusz (wspaniały jak ogród pełen ptaków i kwiatów). Przez otwarte drzwi słychać głos 

Beniamina. 

Beniamin Czy jesteś gotowa? 

Bianka nie odzywa się. Patrzy w lustro. Wyciąga ręce do ognia, jakby chciała ogrzać dłonie. 

Patrzy w ogień (około 10 sek.). Nieruchoma. Potem powoli ściąga długie rękawiczki i wrzuca je do 

kominka. Zdejmuje kapelusz, wrzuca do kominka. Guziczki sukni stawiają opór, rozdziera suknię, 

zwija w kłębek, wrzuca do kominka. Wrzuca kolejno wszystkie części garderoby (…). Po chwili bierz 

duże nożyce i obcina sobie włosy, krótko do skóry, nierówno. Odkłada nożyce. Zakrywa piersi i mówi 

do swojego odbicia w lustrze; „jestem”, po chwili krzyczy: „jestem gotowa”. Do sypialni wchodzi 

ubrany wizytowo (gotowy do wyjścia) Beniamin. Zatrzymuje się. Bianka odwraca się powoli” (s. 65-

66). 

 

Fragment ten przedstawia efekt zmagań młodej kobiety z pytaniem o swoją 

tożsamość i przyszłość. Ogromnemu lękowi przed jakimkolwiek kontaktem fizycznym  

z narzeczonym, przyszłym mężem towarzyszy odrzucenie swojej kobiecości. Wrażliwa, 

inteligentna dziewczyna, jaką jest Bianka, odczuwa lęk przed fizycznym obcowaniem  

z mężczyzną, co przecież stanowi konsekwencję zawarcia związku małżeńskiego. Warto 

zastanowić się, co powoduje u Bianki tak ogromny, pełny lęk, być może przybierający nawet 

postać wstrętu? Niewątpliwie Bianka ma poważny problem z akceptacją własnego ciała,  

a nade wszystko seksualności. Niniejszy artykuł zatytułowałam „Efekt Bianki”, gdyż 

chciałabym na przykładzie problemu, jaki obserwujemy u Bianki, przedstawić 

charakterystykę postaw wobec własnego ciała, a przede wszystkim percepcji własnej 

seksualności u osób z anoreksją. Niewątpliwie badania tej sfery funkcjonowania u osób  

z zaburzeniami jedzenia są bardzo trudne, gdyż dotyczą jednej z najbardziej intymnych sfer 
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życia każdego człowieka, stąd nierzadko pojawia się pytanie o ich etyczny aspekt. Warto 

jednak zanalizować wyniki badań, które udało się przeprowadzić badaczom do tej pory, 

gdyż wydaje się, że anoreksja skupia w sobie jak soczewka szereg problemów, jakich 

doświadczają młode kobiety w obszarze ich seksualności oraz wyjaśnia, jaka może być ich 

przyczyna.  

 

1. Anoreksja – choroba pojawiająca się adolescencji  

 

Anoreksja jest poważnym zaburzeniem psychicznym, na które zapadają głównie 

dziewczęta i młode kobiety okresie adolescencji (na 10 osób z tą chorobą, 9 stanowią 

kobiety), jednak coraz częściej pojawia się ono u dzieci (np. Lask i Bryant-Waugh, 1993)  

i mężczyzn (np. Crisp, 1996). Spotyka się również doniesienia o anoreksji u osób po 70 roku 

życia (np. Wills i Olivieri, 1998). Anoreksja w przypadku niemal 20% chorych kończy się 

śmiercią. U osób z tą chorobą w wywiadzie klinicznym stwierdza się: lęk przed nadwagą, 

odmowę przyjmowania pokarmu, zniekształcenie wizerunku własnego ciała, a mianowicie 

osoba uważa siebie za otyłą pomimo skrajnej szczupłości. Według Międzynarodowej 

Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rewizji dziesiątej) (ICD-10) (2000) anoreksja 

pojawia się u dziewcząt i młodych kobiet głównie w okresie adolescencji (np. Giordano, 

2005). Należy się zastanowić, jaka jest tego przyczyna, a mianowicie, dlaczego w tym 

właśnie okresie rozwój psychofizyczny zostaje zakłócony przez pojawienie się symptomów 

anoreksji? Wiele psychologicznych teorii anoreksji, zwłaszcza ujęcia psychodynamiczne oraz 

socjokulturowe podkreślają, że okres dorastania, może być dla niektórych dziewcząt 

szczególnie trudny.  

Według koncepcji psychodynamicznych młoda dziewczyna jest zakłopotana 

pojawiającymi się nieznanymi jej wcześniej odczuciami seksualnymi i chce zachować 

niewinność dziewczęcego ciała (Schwartz, 1990a,b; Pennycook, 1994). Według ujęcia 

psychodynamicznego, dziewczynki w drugim roku życia rozwijają seksualne odczucia 

wobec ojca i rywalizują z matką, jednakże dużą rolę odgrywa modelowanie siebie - 

naśladowanie obrazu matki. Bliski kontakt z ojcem nasiliłby rywalizację, wobec tego 

dziewczynka zaczyna hamować seksualne odczucia, co minimalizuje separację od matki 

(wówczas łączy ona bardzo silnie matkę z odczuciami wobec jedzenia). Rozwój dziewczynki 

trwa mimo tego, że spełnia ona jedynie rolę „dobrej dziewczynki swojej mamy”. Faza 

edypalna przebiega bez konfliktu, ale podczas dorastania, gdy rozpoczynają się zmiany 

fizyczne i gdy dziewczynka zauważa kulturową gloryfikację szczupłości, ale i seksualności, 

zachodzi w niej rozłam. Na odczucia seksualne reaguje jak dwuletnie dziecko oraz zaprzecza 

im, czego wyrazem jest pierwotna amenorrhea (brak menstruacji). W dziewczynce 

ambiwalencja wobec matki jest wyrażana przez utratę wagi, która niszczy jej seksualność,  

a więc przybliża ją do matki, a jednocześnie pozwala jej dowieść, iż potrafi obejść się bez 

jedzenia, a zatem również i bez matki (Tabin i Tabin, 1990). 
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Z kolei teorie socjokulturowe podkreślają, że za negatywny stosunek do ciała u nie-

których dziewcząt odpowiada współczesna kultura. Według autorów tych teorii, kultura ta 

uprzedmiotawia ciało kobiety, dlatego dorastając musi ona ograniczyć swoją tożsamość do  

„ja cielesnego”. Od tej pory ważne staje się jej ciało, które ma się przede wszystkim podobać 

i spełniać przypisane mu role biologiczne (w tym seksualne) i społeczne. Znakomicie opisała 

to zjawisko S. de Beauvoir – francuska pisarka i filozof: „Ciało młodej dziewczyny, która 

zaczyna dojrzewać, przestaje wyrażać jej indywidualność, a staje się obce, gdyż inni 

zaczynają je postrzegać jako rzecz; mężczyźni na ulicy komentują szczegóły jej anatomii; 

ciało zaczyna ją przerażać: staje się mięsem” (za: Lemma-Wright 1994, s. 51; por. też: Levens, 

1995; Atwood, 1986).  

Barbara L. Fredrickson i Tomi-Ann Roberts zaproponowały w 1997 roku teorię 

autouprzedmiotowienia (ang. „self-objectification theory”), według której kobiety żyjąc  

w uprzedniatawiającej ich ciało kulturze, zaczynają same siebie traktować jako obiekt, który 

jest oglądany i oceniany wyłącznie na podstawie wyglądu. Nawet wówczas, gdy kobieta 

przeżywa osobisty dramat, np. śmierć i pogrzeb bliskiej osoby, zawsze koncentruje się ona, 

także w tak trudnych chwilach na tym, jak postrzegają ją inni ludzie (Fredrickson i in., 1998). 

Według Fredrickson i Roberts (1997) autouprzedmiotowienie i będący jego następstwem 

ciągły automonitoring, prowadzi do poczucia wstydu, jak i lęku dotyczącego ciała, a to  

z kolei może zwiększać ryzyko zapadnięcia na zaburzenia jedzenia (Fredrickson i Roberts, 

1997; Fredrickson i in., 1998: por. Tiggemann i Lynch, 2001). 

   Nie powinno zatem zaskakiwać, że niejedna nastolatka tęskni za byciem dzieckiem 

lub chłopcem i czasami czuje, że zawiodła rodziców rodząc się jako dziewczynka. Chora na 

anoreksję narratorka pamiętnika „Przeklinam cię ciało” pisze: „Miałam być upragnionym 

pierworodnym synem, jestem dziewczyną, ale umiem łazić po drzewach, nie boję się ciemności, 

potrafię sterować łodzią i rozstawić namiot. Tata jest dumny. Może gdybym była chłopakiem, to by 

mnie nie zostawił?” (Lachowicz, 2005, s. 12). Warto przytoczyć następujące zdanie  

z pamiętnika osoby z anoreksją: „Nienawidzę was, piersi! Nienawidzę, uda! Nienawidzę, odkąd 

matka zaczęła mówić: ‘Uważaj na chłopców’, a tatuś ‘milutko’ dodał: ‘Doroślejesz, mogą być 

kłopoty…’ ” (tamże, s. 14). 

   Podsumowując najważniejsze założenia wyżej wymienionych koncepcji, można 

wysunąć hipotezę, że co wrażliwsze dziewczęta, które boją się wyzwań, jakie postawi przed 

nimi dorosłe życie, a zwłaszcza tych związanych z ich ciałem, nie tolerując takiej 

perspektywy, mogą poprzez głodowanie celowo zatrzymywać proces dorastania.  

Spotkałam kilka dziewcząt, które zapadły na anoreksję na początku adolescencji i pomimo, 

że od tego czasu minęło już kilka lub kilkanaście lat, nadal fizycznie wyglądały jak 

nastolatki, jedynie po wypowiedziach można było rozpoznać dojrzałość psychiczną i nieraz 

ogromną liczbę trudnych doświadczeń życiowych.  

   Głodowanie staje się dla takich kobiet głównym sensem życia, gdyż zabezpiecza 

przed wyzwaniami dorosłości, a jednocześnie wydaje się podnosić poczucie własnej 

wartości. Literatura przedmiotu wskazuje na intensywne poszukiwania własnej tożsamości 

przez te kobiety, które niedługo potem zachorowały na anoreksję. Najczęściej wybór u takich 



PŁCIOWOŚĆ, SEKSUALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

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

 
Strona 311 

kobiet pada na tożsamość opartą na promowanym przez media ideale ciała, w którym 

dominuje nienaturalnie szczupły wygląd, gdyż większość projektantów mody to mężczyźni 

homoseksualni, którzy preferują chłopięce sylwetki modelek. Zjawisko, polegające na tym, 

że choroba, w tym przypadku anoreksja, podwyższa osobie nią dotkniętej poczucie wartości 

i staje się najistotniejszym warunkiem poczucia tożsamości, określa się jako 

egosyntoniczność (por. Starzomska, 2008). Fenomen ten jest widoczny w następującej 

wypowiedzi jednej z chorych dziewcząt: „W miarę, jak moje kości stawały się coraz bardziej 

widoczne, tym bardziej byłam bliższa temu, kim rzeczywiście jestem” (Lemma-Wright 1994, s. 39). 

W ten sposób anoreksja staje się jedynym sposobem funkcjonowania młodej kobiety, a 

końcowym rezultatem poszukiwań swojego „ja” staje się tożsamość oparta na 

wychudzonym ciele. Gdy dziewczyna utyje, jej tożsamość w jej subiektywnym odczuciu 

przestanie istnieć. W takim wypadku lepsza jest śmierć niż przytycie. 

   W ten sposób omówiliśmy drogę od szoku, jakim dla niektórych dziewcząt może 

być fakt dorastania biologicznego do akceptacji śmierci, która dla chorej na anoreksję 

dziewczyny wydaje się być lepszą perspektywą niż przytycie. Pojawia się zasadnicze 

pytanie: czy rzeczywiście najważniejsza dla kobiet z anoreksją jest szczupłość, czy raczej 

chodzi o swego rodzaju ucieczkę przed przeznaczeniem, jakim jest dorosłe życie ze 

wszystkimi tego konsekwencjami? Warto w tym miejscu zapytać o seksualność osób z 

anoreksją.  

 

2. Seksualność u osób z anoreksją – stan badań 

     

 Chociaż do tej pory przeprowadzono nieliczne badania nad seksualnością osób z 

anoreksją, warto przytoczyć najważniejsze wyniki istniejących doniesień naukowych. 

 

2.1. Rozwój psychoseksualny osób z anoreksją 

 

Jiří Raboch (1986), używając ustrukturalizowanego wywiadu oraz czterech 

kwestionariuszy, badał rozwój seksualny oraz funkcjonowanie seksualne u 51 pacjentów ze 

schizofrenią, 50 pacjentów z psychozą maniakalno-depresyjną, 50 pacjentów z zaburzeniami 

nerwicowymi, 30 pacjentów z zaburzeniami osobowości oraz 20 osób z anoreksją. Wyniki 

badań chorych porównywano z wynikami 101 zdrowych pacjentów tworzących grupę 

kontrolną. Stwierdzono opóźnienie rozwoju seksualnego u pacjentów ze schizofrenią, z kolei 

rozwój seksualny u osób z anoreksją był przyspieszony w początkowych stadiach, a rozwój 

seksualny pacjentów z zabu-rzeniami osobowości był dysharmonijny. Nie odkryto różnic 

między pacjentami z psychozą maniakalno-depresyjną i badanymi z grupy kontrolnej, ale 

tylko wówczas, gdy rozpatrywano funkcjonowanie seksualne w wieku dorosłym. Wszystkie 

grupy pacjentów psychiatrycznych wykazywały zmniejszoną seksualną aktywność i/lub 

reaktywność. Seksualne dysfunkcje u badanych kobiet były częste, zwłaszcza w przypadku 
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pacjentek ze schizofrenią,  z anoreksją i z zaburzeniami osobowości. Czynniki etiologiczne 

odpowiedzialne za zaburzenia seksualne u badanych pacjentów były bardzo różnorodne.  

Kilka lat później Jiří Raboch i František Faltus (1991) przeprowadzili badania 

dotyczące rozwoju seksualnego 30 kobiet z anoreksją i 50 zdrowych kobiet, przy czym 

zastosowali ustrukturalizowany wywiad i trzy kwestionariusze dotyczące funkcjonowania 

seksualnego. Wykazano, że rozwój heteroseksualny w początko-wych stadiach  u osób, które 

później zapadają na anoreksję, przypomina ten występujący u zdrowych badanych, lecz 

można u nich stwierdzić nieprawidłowości w psychoseksualnej adaptacji w wieku 

dorosłym. Pierwotne lub wtórne deficyty w życiu seksualnym stwierdzono u 80% 

pacjentów. Autorzy wysunęli wniosek, że czynniki biologiczne i psychospołeczne mogą 

przyczyniać się do problemów seksualnych u osób z anoreksją.  

Wyniki badań nad rozwojem psychoseksualnym osób z anoreksją, prowokują do 

pytania, czy szeroko pojęte dysfunkcje seksualne u osób z anoreksją stanowią przyczynę czy 

konsekwencję anoreksji. Zatem najpierw scharakteryzuję te dysfunkcje, a potem spróbuję 

odpowiedzieć na pytanie, czy to one poprzedzają wystąpienie choroby, czy też występuje 

odwrotna zależność. 

 

2.2. Dysfunkcje seksualne u osób z anoreksją 

 

   Nie istnieje dużo doniesień na temat tego, w jakim stopniu kobiety z zaburzeniami 

jedzenia doświadczają problemów w intymnością i funkcjonowaniem seksualnym, także 

niewiele badań dotyczyło seksualnych dysfunkcji w tej grupie oraz stopnia, w jakim 

psychologiczne i fizjologiczne symptomy charakterystyczne dla zaburzeń jedzenia wpływają 

na funkcjonowanie seksualne. Ponadto niewiele doniesień  dotyczyło funkcjonowania 

seksualnego jako ważnego komponentu leczenia z wyjątkiem rozpatrywania historii 

wykorzystywania seksualnego. Badania dotyczącego seksualnego funkcjonowania osób  

z zaburzeniami jedzenia pokazują poważne problemy w obszarze seksualności. Utrata 

zainteresowania seksem, zwłaszcza u kobiet z anoreksją, może odzwierciedlać fizjologiczne 

konsekwencje hypogonadyzmu (defekt układu rozrodczego polegającego na dysfunkcji 

gonad) towarzyszącego wyniszczeniu. Zwiększenie libido ma miejsce po przyroście wagi  

u pacjentów z anoreksją, co potwierdza, że przyczyny zmienionej seksualności mają 

charakter fizjologiczny (Pinheiro i in., 2010).  

Seksualna satysfakcja u pacjentów z anoreksją jest ujemnie skorelowana ze stopniem 

ograniczenia przyjmowania pokarmu, a utracie wagi towarzyszy osłabienie satysfakcji 

seksualnej. Chociaż niedożywienie niewątpliwie oddziaływuje na libido, inne osiowe objawy 

zaburzeń jedzenia takie, jak zniekształcony obraz ciała, niezadowolenie z ciała oraz wstyd 

mogą również wpływać negatywnie na prawidłowe seksualne funkcjonowanie i relacje 

seksualne u osób z zaburzeniami jedzenia. Autorzy podkreślają, że niewiele badań 

porównywało pacjentki z anoreksją i bulimią pod względem funkcjonowania seksualnego, 

wykazano jednak, że kobiety z anoreksją restryktywną rzadziej posiadają partnera 

seksualnego oraz rzadziej angażują się w relacje seksualne niż kobiety z bulimią czy 
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anoreksją przeczyszczającą. Kobiety z bulimią lub anoreksją przeczyszczającą przyznają się 

także do wcześniejszego wieku rozpoczęcia życia seksualnego i do większej liczby 

partnerów seksualnych, większego libido i większej liczby fantazji seksualnych niż kobiety z 

anoreksją restryktywną. Te różnice mogą w dużym stopniu zależeć od osobowości 

badanych, niezależnie od rozpoznania, a mianowicie osoby z zabu-rzeniami jedzenia 

emocjonalnie wycofane i perfekcjonistyczne mogą przejawiać restryktywne seksualne 

funkcjonowanie, natomiast osoby, które cechuje emocjonalne rozregulowanie i nie-

dostateczna kontrola nad zachowaniem mogą przejawiać bardziej impulsywne i 

autodestruktywne zachowania seksualne. Na zanik libido może również wpływać 

współwystępująca z zaburzeniami jedzenia i prawdo-podobnie będąca ich następstwem 

depresja (Pinheiro i in., 2010; por. Herpertz-Dahlmann, Wewetzer, Remschmidt, 1995; Tobin 

i Griffing, 1995; Wade i in., 2000).  

  John F.Morgan, J. Hubert Lacey i Fiona Reid (1999) badali zmiany w zakresie libido 

podczas przyrostu wagi u pacjentów z anoreksją.  Jedenaście pacjentek z tym rozpoznaniem 

uzupełniało Sexual Daydreaming Questionnaire (SDQ) and the Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HADS) pięciokrotnie podczas leczenia szpitalnego, którego jednym z celów był 

przyrost wagi. Badano BMI i zbierano od badanych informacje na temat: przeczyszczania, 

samouszkodzeń, historii wykorzystywania seksualnego i liczby partnerów seksualnych. 

Wykazano, że wraz ze wzrostem BMI, zwiększa się liczba marzeń o charakterze seksualnym. 

Ponadto wyższe poziomy libido były związane z przeczyszczaniem i samouszkodzeniami 

oraz z doniesieniami badanych o historii wykorzystywania seksualnego, lecz tylko wówczas, 

gdy waga badanych osiągnęła średnią dla danego wieku i wzrostu.  Poziom libido u 

badanych nie zależał od zachowań seksualnych przed zachorowaniem. Badacze wysunęli 

wniosek, że przyrost wagi u pacjentów współwystępuje ze wzrostem libido, co jest zgodne z 

psychologicznymi i fizjologicznymi koncepcjami, według których u osób z anoreksją 

następuje zmiana odczuwania seksualności. Autorzy uważają, że zmiany w seksualności 

powinny być rozpatrywane zarówno podczas zdrowienia, jak i wówczas, gdy leczenia 

kończy się niepowodzeniem.  

   Pinheiro i współpracownicy (2010) badali poczucie fizycznej intymności, libido, lęki 

seksualne i relacje seksualne u 242 kobiet z zaburzeniami jedzenia w ramach International 

Price Foundation Genetic Studies, przy czym wykorzystali następujące narzędzia: Anorexic and 

Bulimic Disorders–psychopathology scale (SIAB-P), Temperament and Character Inventory (TCI), 

the Frost Multidimensional Perfectionism Scale (MPS), the State-Trait Anxiety Inventory (STAI 

Form Y-1) i the Eating Disorder Inventory-2 (EDI-2). Badacze wykazali, że 55,3% pacjentek 

posiadało historię relacji seksualnych, 52.7%  pacjentek przyznawało się do posiadania 

partnera seksualnego, u 66.9% z nich stwierdzono obniżone libido, a u 59.2% - lęki 

seksualne. Niemal 2/3 badanych z zaburzeniami jedzenia utraciło libido. U kobiet z 

ograniczającą i prze-czyszczającą anoreksją częściej stwierdzano zanik libido niż u kobiet z 

bulimią oraz niespecyficznymi zaburzeniami jedzenia (odpowiednio 75%, 74.6%, 39% i 

45.4%). U badanych, które nie posiadały historii relacji seksualnych, stwierdzano niższą 
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minimalną wagę (BMI) w historii choroby oraz wcześniejszy początek choroby  

 porównaniu z badanymi z historią relacji seksualnych.  Ponadto u badanych z utratą libido 

stwierdzano niższą minimalną wagę w historii choroby oraz takie cechy osobowości, jak: 

świadomość interoceptywną (umiejętność identyfikacji emocji oraz stanu głodu i sytości) 

oraz lęk-cechę w porównaniu z badanymi, u których nie występował zanik libido. 

Wykazano także, że lęki seksualne współwystępowały z niższą minimalną wagą w historii 

choroby, a także z takimi cechami osobowości, jak unikanie zranienia i poczucie 

nieefektywności, czego nie zaobserwowano w podgrupie badanych bez zaburzeń lękowych. 

Badacze wysunęli wniosek, że niższe BMI współwystępuje z unikaniem relacji seksualnych, 

utratą libido i z lękami seksualnymi. Ponadto badacze wykazali, że seksualne dysfunkcje 

(utrata libido, lęki seksualne, relacje z partnerem pozbawione seksu, relacje z partnerem 

pełne napięcia) były zdecydowanie częstsze w grupie osób z zaburzeniami jedzenia niż  

w grupie kontrolnej złożonej ze zdrowych kobiet.  

Michèle Buvat-Herbaut i współpracownicy (1983) porównywali 81 pacjentów  

z anoreksją z 288 zdrowymi osobami pod względem postaw wobec wagi, jedzenia, 

menstruacji, ciąży i seksualności. Wykazali oni, że proporcja dziewcząt u których ciąża  

i seksualność budziły wstręt była istotnie wyższa niż w grupie kontrolnej, chociaż takie 

odczucia dotyczyły jedynie niewielkiej liczby chorych dziewcząt. 

Warto w tym miejscu przytoczyć wyniki badań Adriaan Tuitena  

i współpracowników (1993), którzy postawili hipotezę, że rozwój psychoseksualny osób z 

anoreksją przebiega bez zakłóceń przed chorobą, a problemy seksualne pojawiające się w jej 

przebiegu wynikają z hipogonadyzmu, będącego następstwem wyniszczenia. Badanie 

Tuitena i współpracowników (1993) potwierdziło tę hipotezę. 

  J. Pierre, P.J. Beumont, F. Suzanne, Abraham, Kathleen G. Simson (1981) 

przeprowadzili  pogłębione wywiady dotyczące funkcjonowania psychoseksualnego u 31 

kobiet z anoreksją. Wykazano, że badane posiadają szeroką wiedzę na temat życia 

seksualnego, a także występują u nich różnorodne postawy i zachowania w tym obszarze. 

Niektóre badane były bardzo wycofane, powściągliwe, inne były bardziej odważne, 

dotyczyło to tych pacjentek, które były bardziej doświadczone seksualnie. Wiek badanych 

decydował o tym, czy były one doświadczone seksualnie. Większość pacjentek przyznawała, 

że doświadczenia seksualne poprzedzały chorobę, większość z nich stwierdzała, że 

osłabienie zainteresowania seksem i zmniejszona satysfakcja seksualna pojawiały się po 

utracie wagi, szczególnie wówczas, gdy był to duży spadek.  

    

2.3. Dysfunkcje seksualne - przyczyna czy konsekwencja anoreksji? 

 

   Wyniki badań nad seksualnością osób z anoreksją wskazują niemal jednoznacznie, 

że dysfunkcje seksualne, a zwłaszcza utrata libido, stanowią następstwo niedożywienia i 

wyniszczenia organizmu (Beumont, Abraham i Simson, 1981; Tuiten i in., 1993; Morgan, 

Lacey i Reid, 1999; Pinheiro i in., 2010).     
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   Analizując jednak wnikliwie uzyskane przez wielu badaczy wyniki, można 

stwierdzić, że problem dysfunkcyjnej seksualności osób anorektycznych jest o wiele bardziej 

złożony.  

Anna Ghizzani and Marcello Montomoli (2000) stwierdzają, iż bardzo trudno jest 

określić przyczynę problemów seksualnych u pacjentek z anoreksją. Można jednak 

próbować badać, kiedy się one rozpoczynają. Warto podkreślić, że o ile rozwój 

heteroseksualny w początkowych stadiach  u osób, które w wieku późniejszym zapadają na 

anoreksję, przypomina ten występujący u osób zdrowych, jednak na początku wieku 

dorosłego, prawdopodobnie w adolescencji, występuje kryzys psychoseksualny, który 

skutkuje pogłębiającymi się problemami w tym obszarze trwającymi nieraz przez całe życie 

(Raboch, 1986; Raboch i Faltus, 1991). Być może taki kryzys mają na myśli badacze, gdy 

wspominają o pierwotnych deficytach w życiu seksualnym u kobiet z anoreksją (Raboch  

i Faltus, 1991). Warto przywołać w tym miejscu stwierdzenie Pinheiro i współpracowników 

(2010), że lęki seksualne współwystępowały z niższą minimalną wagą w historii choroby,  

a ponadto osoby z zaburzeniami jedzenia cechowały pełne napięcia, pozbawione 

komponentu seksualnego relacje z partnerem. Pinheiro i współpracownicy (2010) piszą 

również, że kobiety z anoreksją restryktywną rzadziej posiadają partnera seksualnego oraz 

rzadziej angażują się w relacje seksualne niż kobiety z bulimią czy anoreksją 

przeczyszczającą. Podkreślają, że te różnice mogą wynikać z większego społecznego 

wycofania i perfekcjonizmu u osób z anoreksją ograniczającą. Te dane dodatkowo 

potwierdzają, że pewna część kobiet z anoreksją nie rozpoczęła życia seksualnego  

w momencie badania, mimo osiągnięcia dorosłego wieku. Te wyniki potwierdzają, że nie 

zawsze dysfunkcje seksualne są następstwem anoreksji. Przynajmniej w niektórych 

przypadkach, mogą poprzedzać chorobliwe odchudzanie się. Do podobnego wniosku 

można dojść analizując wyniki badań przeprowadzonych przez Glorię R. Leon  

i współpracowników (1987), którzy odkryli po przebadaniu 41 pacjentek z anoreksją, że 

negatywne postawy wobec seksualności są bardzo uporczywe i występują u pacjentów 

nawet po zakończeniu leczenia.  

 

Zakończenie  

 

  Na początku niniejszego tekstu przytoczyłam fragment dramatu Różewicza, który 

dotyczy lęku młodej kobiety przed życiem seksualnym. Autor dramatu znakomicie 

zobrazował intensywność tego lęku, jednocześnie ułatwiając mi zrozumienie seksualności 

młodych kobiet z anoreksją. Udowodniono, że dla osoby z anoreksją ciało jest niepożądane, 

brudne i zanieczyszczone (Warin, 2003) i trakto-wane jako „intruz” i „szok” (ang. 

„inpingement”), „przykra sprawa”(ang. „nuisance”) (Lemma-Wright, 1994, s. 45). Osoby 

takie określają własne ciało jako „mięso” (Lemma-Wight 1994, s. 46) (ten termin był już 

wymieniony w nieco innym kontekście w niniejszym artykule). Czynności i procesy 

związane z ciałem, takie jak: jedzenie, wydalanie, menstruacja, są odczuwane przez taką 
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osobę jako bardzo nieprzyjemne, ponieważ przypominają o realności ciała (por. Atwood, 

1986). Te odczucia chorych wyjaśnia Kathryn Zerbe (1993), która twierdzi, że konsekwencją 

podziału tożsamości na ciało (zło) i duszę (dobro), jest intensywna nienawiść do produktów 

ciała. Osoba z anoreksją niszcząc ciało, minimalizuje „brzydotę egzystencji” (Lemma-Wright, 

1994, s. 46). Stąd już tylko krok do znienawidzenia własnej seksualności. Ten aspekt 

ludzkiego funkcjonowania jest bardzo ważny, ale i też może wzbudzać ogromne, nierzadko 

w natężeniu bliskie psychotycznym - lęki, gdyż powiązany jest z moralnością, a osoby  

z anoreksją są bardzo wymagające wobec siebie, samo kontrolujące, perfekcjonistyczne, 

nierzadko przedstawiają siebie jako bezcielesne byty, anioły (Levens, 1995). Warto w tym 

miejscu przytoczyć słowa Elżbiety Czerwińskiej (1995, s. 117-121) na temat osobowości 

Simone Weil – francuskiej myślicielki, która zagłodziła się na śmierć, w następujący sposób 

opisuje tę postać: „Gustave Thibon i Czesław Miłosz zgodnie podkreślają jej potrzebę nieobecności, 

tęsknotę do zniknięcia. (...) mówiła: kalam ciszę nieba i ziemi moim oddechem i biciem mego serca. Jej 

wstręt do samej siebie, porównywalny tylko z gnostyckim urazem do materii czy z platońskim 

stosunkiem do ciała jako więzienia duszy, przybrał formę żądania: nie chcę, aby świat był odczuwany - 

przeze mnie. (...). Chciała stracić życie za życia - ubiec śmierć (...)”. Temat pragnienia zniknięcia 

analizowany jest podczas terapii cybernetycznej anoreksji (White, 1987).  

„Efekt Bianki” u osób z anoreksją może stanowić paradoksalną reakcję młodych 

kobiet na coraz bardziej skoncentrowany na cielesności świat. Jak twierdzi Zbyszko Melosik 

(2010), w społeczeństwie konsumpcji ludzie coraz częściej postrzegani są przez pryzmat 

swoich ciał. Tożsamość jest stopniowo „wymywana”z tego co głęboko osobowe i 

przenoszona na powierzchnię: jednostka tworzy swoją tożsamość poprzez konstruowanie 

wizualnego image’u swojego – estetycznego i seksualnego ciała (por. Walijewska, 2009).  

W przeszłości w systemie norm i wartości uznawana była tendencja do przezwyciężenia 

ciała i podporządkowania go wyższym celom duchowym. Tożsamość człowieka 

symbolizowały przede wszystkim cechy umysłu i serca, pozycja społeczna, trwałe więzi 

międzyludzkie, obecnie ta hierarchia wartości zniknęła. Obecnie młoda kobieta, która 

posiada większą niż przeciętna nastolatka wrażliwość, która z większą determinacją 

poszukuje sensu życia, styka się z brutalnymi wymaganiami rzeczywistości, w której żyje. 

Skoro normą staje się rozpoczynanie życia seksualnego w wieku 15, 16 lat, skoro media, 

nawet te, które wydają się uświadamiać o zagrożeniach, jakie niesie z sobą chorobliwe 

odchudzanie, epatują zdjęciami bardzo szczupłych, często jawnie uwodzących skąpym 

ubiorem modelek, zachęcając do swobody seksualnej, co czują te kobiety, które nie czują się 

dobrze w roli seksualnej prowokatorki, do jakiej zachęca współczesny świat? 
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Konsekwencje przerywania ciąży w relacjach małżeńsko -

rodzinnych w świetle własnych badań  

 

Wprowadzenie  

 

Dość powszechne jest przekonanie, że nie istnieją konsekwencje dla kobiety do-

konującej aborcji bądź są one minimalne. Pomimo to tematyka aborcji budzi silne emocje,  

w dużej mierze dlatego, że nie jest to sporadyczne zjawisko, które można byłoby 

zmarginalizować. Problematyka psychicznych konsekwencji po aborcji czasem jest 

porównywana z psychicznymi zaburzeniami po porodzie, jednak mamy do dyspozycji 

opracowania naukowe, książki i artykuły dotyczące depresji poporodowej (por. np. 

Wasilewska-Pordes, 2001, s. 2), natomiast zaburzenia postaborcyjne stanowią niewielki 

margines rozważań naukowych (por. np. Casey, 1999, s. 8-10). 

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO - World Health Organisation)  

z 1997 roku wynika, że rocznie na świecie dokonywanych jest 53 mln aborcji (za:Sikorski, 

Baszak, 2000, s. 12). Z badań Ney’a wynika, że aborcji dokonało 70% Amerykanek (Ney, 

Wickett, 1989, s. 1193-1200), a 21% poddało się więcej niż jednej aborcji (Hanshaw, Forest, 

Van Vart, 1987, s. 63-70). W Wielkiej Brytanii stosunek liczby aborcji do żywych urodzeń w 

okresie pomiędzy 1971 a 1986 rokiem zwiększył się z 1:8 do 1:4, a w krajach byłego Związku 

Radzieckiego wskaźnik aborcji wynosi 112-186 na 1000 kobiet w ciągu roku (Chazan, 2000, s. 

9). Z danych GUS (2000) wynika, że w Polsce w latach 1974-1991 dokonano 2 051 164 aborcji 

w stosunku do 11000 000 urodzonych dzieci. Natomiast na podstawie danych GUS w latach 

1990-2006 w tym od: 1990-1992; 101935, 1993-2006; 7,427 zostało przeprowadzonych aborcji 

ogółem. Od 2003 wzrosła liczba aborcji w wyniku choroby dziecka poczętego. 

Mając na uwadze powyższe dane, jest niezmiernie ważne, by przeanalizować 

problem dotyczący konsekwencji aborcji. Ważną przyczyną podjęcia tej problematyki jest 

fakt, że w podręcznikach ginekologicznych lub psychiatrycznych rzadko porusza się ten 

problem. W wydanym w 1987 roku DSM-III-R (Dia-gnostic and Statistical, 1987) aborcja jest 

jednym ze stresorów doprowadzających do zespołu stresu pourazowego, natomiast  

w następnym opracowaniu DSM-IV z 1994 aborcja nie została już uwzględniona, choć nie 

przedstawiono żadnych danych uzasadniających decyzję  o usunięciu rozważań 

dotyczących tej problematyki. 

W literaturze naukowej poruszającej kwestię skutków aborcji najczęściej spotykamy 

się z opisem wpływu zabiegu przerwania ciąży na zaburzenia w sferze somatycznej. Jednak 

te problemy mają także wymiar psychologiczny i mogą w znacznym stopniu 

dezorganizować funkcjonowanie jednostki i jej najbliższych (m.in. Fijałkowski, 1990; Ryś, 

1994a). 
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1. Zaburzenia w relacjach z innymi – analiza dotychczasowej literatury 

 

Z dotychczasowych analiz dokonanych na podstawie przeglądu literatury wynika, że 

przeprowadzenie aborcji bardzo często prowadzi do zmian psychosomatycznych  

u kobiety, ale również do zmian w relacjach z innymi. Przyczyną może być wzrost agresji, 

złości, poziomu konfliktowości i tłumienia uczuć. 

Złość jest typowym skutkiem aborcji i wynika z licznych konfliktów. Często kobieta 

czuje, że została opuszczona w sytuacji, kiedy najbardziej potrzebowała wsparcia. Od tego 

momentu jest zła na tych, którzy ją opuścili i mniej ufna wobec innych. Złość może być 

skierowana ku rządowi, opiece medycznej, a zwłaszcza lekarzom, którzy dokonali aborcji  

i nie powstrzymali kobiety przed tego rodzaju decyzją. Złość jest szczególnie silna u kobiet, 

które pochodzą z dysfunkcyjnych rodzin, ponieważ – jak to uzasadnia Ney (1988, s. 363-373) 

zostaje ona ponownie pozbawiona poczucia własnej wartości, tak jak to było jej udziałem w 

dzieciństwie (pro. Także: Salter, 2003). 

Innymi oddalonymi w czasie konsekwencjami psychicznymi mogą być zaburzenia 

emocjonalne. Tłumione przeżycia negatywne z czasem się rozszerzają na całą sferę uczuć 

kobiety. Wynikiem tego może być utrata związku uczuciowego z małżonkiem  

i dziećmi. Zjawisko braku więzi emocjonalnej w konsekwencji rozszerza się na całe otoczenie 

(Kornatowska, 1990, s. 7). Symptomy konfliktów dotyczących złości1 to często niekontro-

lowane ataki furii, rosnące zgorzknienie i zimna izolacja. To może doprowadzić do 

zachowań skrajnie feministycznych, które służą deklasowaniu  

i poniżaniu mężczyzn. Natomiast zgorzknienie może powodować szereg chorób, w tym 

różnego rodzaju choroby psychosomatyczne. Po aborcji intymny kontakt z ojcem dziecka 

może być jednym z czynników aktualizujących uraz. Kobiety najczęściej po aborcji boją się 

ponownego zajścia w ciążę. Sfera pożycia intymnego nie przynosi więc zadowolenia. 

Najczęstszą reakcją w tym przypadku jest chęć wycofania się z tej dziedziny kontaktów. 

Rodzi to najczęściej liczne konflikty w życiu rodzinnym (za: Tietze, Bongaarts, 1975, s. 1). 

Dr Yelly stwierdza, że aborcja przeprowadzona przed małżeństwem może 

doprowadzić do nieprawidłowych postaw w dalszym życiu (np. oziębłości czy 

nieprawidłowych, intymnych relacji) (za: Toulat, 1978, s. 27-29). Zdaniem J. Toulat następuje 

duże niebezpieczeństwo urazu psychicznego, uczuciowego i moralnego po dokonaniu 

aborcji. Kobiety mogą się czuć napiętnowane tym urazem do końca swego życia. 

Powtórzenie aborcji może stać się źródłem oziębłości płciowej i nerwic. Uraz ten może być 

zakorzeniony głęboko w podświadomości (za: tamże, s. 15-35). Z badań wynika, że 30-50% 

kobiet po aborcji cechuje promiskuityzm (Speckhard, Rue, 1999, s.95-119). Postawy te są 

                                                 
1 Na ataki złości są szczególnie narażone te kobiety, które doświadczyły: 

- zaniedbania lub opuszczenia w dzieciństwie; 

- braku satysfakcji z pełnienia funkcji rodzicielskiej; 

- braku sensu życia; 

- opuszczenia przez partnera w czasie ciąży (Ney, Peeters, 1985, s. 56). 
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interpretowane jako próba znalezienia takiego partnera, który inaczej niż poprzedni udzieli 

wsparcia kobiecie. Kobieta angażując się w kolejny związek seksualny, często wybierając 

równie nie wspierającego mężczyznę, jak poprzedni. 

Na zaburzenia relacji narażone są szczególnie te kobiety, które cierpią z powodu 

także innych problemów społecznych, obciążeń psychicznych, braku przyjaciół, czy chęci 

posiadania dzieci. Zaburzenia relacji są szczególnie dotkliwe u kobiet nie pracujących 

zawodowo (tamże, s. 11n). 

Konsekwencje psychologiczne zabiegów aborcji są rozlegle, jednak zmiany  

w relacjach z innymi nie są obojętne dla otoczenia (tamże, s. 137-142). 

Aborcja wywiera znaczący wpływ na stosunek kobiety do jej dzieci, a te w związku  

z zaistniałą sytuacją mogą doświadczać problemów, które stanowią zasadniczy składnik 

tzw. zespołu osoby ocalonej od/po aborcji1. 

 

Kobiety, które pochodzą z rodzin, w której doświadczono aborcji, częściej same 

decydują się na aborcję. Może być to wynikiem także ich słabszej kondycji psychofizycznej 

spowodowanej rzadszym dotykaniem, przytulaniem, okazywaniem miłości warunkowej czy 

krótszym karmieniem piersią przez matki. W tej sytuacji mogą też doświadczać mniejszej 

akceptacji swojego ciała, czy własnej seksualności, czy też niechęci bycia matką (Ney i in., 

1993, s. 46-58). Gordon zauważa, że aborcja jest przeżyciem traumatycznym również dla 

wielu mężczyzn. Prawo, które zezwala kobiecie na dokonanie zabiegu przerwania ciąży, a 

pozbawia mężczyzn decydowania o losie własnych potomków, wywołuje w nich agresję i 

złość. W tej sytuacji mężczyzna nie ma możliwości nawiązania więzi z dzieckiem i nie będzie 

wspierał kobiety, która jest skłonna dokonać aborcji. Konsekwencją tej sytuacji jest 

występowanie symptomów syndromu postaborcyjnego u mężczyzn o objawach podobnych 

                                                 
1 Ney zwrócił uwagę na fakt, że tzw. zespół osoby ocalonej może występować w następujących sytuacjach: 

- gdy matka dokonała aborcji przed lub po narodzeniu dziecka żyjącego; 

- gdy mimo zaplanowania aborcji do zabiegu nie doszło z powodu np. problemów finansowych; 

- gdy osoba przeżyła próbę dokonania aborcji (Ney, Peeters, 1993; Ney, 1983, s. 172). 

Krell zauważa, że dzieci ocalałe często reagują dręczącym poczuciem winy (za: Covenat, Spoulding, Sullivan, 

1997, s. 412n). Autor wykazuje w badaniach, że powiązanie poczucia winy rodzica i dziecka powoduje „zmowę 

milczenia” prowadzącą do trzech możliwych syndromów: 

1. „dziecko prześladowane” żyje z brakiem zaufania wobec tego, co może je jeszcze czekać, podczas gdy rodzice 

nie informują go o fakcie, który zaistniał. Dziecko doświadcza skrzętnie ukrywanej tajemnicy rodzinnej. Nie 

występuje formalna zgoda rodziców na wyjawienie sekretu. Dziecko boi się pytać  

o wyjaśnienie; 

2. „skrępowane dziecko” odzwierciedla rodzicielską potrzebę kontrolowania tych sił, które unicestwiły jego 

rodzeństwo. Jeżeli aborcja została dokonana dla wygody lub w wyniku presji społecznej czy ekonomicznej, 

rodzice zmagają się, by aborcja nie wydarzyła się ponownie. Świadomi swej destrukcyjności, rodzice są 

nadopiekuńczy wobec dziecka i chronią je przed wszelką wrogością. Kiedy dziecko jest powstrzymywane przed 

odkrywaniem świata, jego inteligencja, adaptacyjność i ciekawość są skrępowane; 

3. „dziecko zastępcze” - ocalone - jest szczególnie chciane, po to, by zastąpiło ono dziecko, którego już nie ma. 

Dziecko niesie na sobie ciężar oczekiwań, które mogą być niespełnione. Kiedy ono rozczarowuje, rodzice mogą 

reagować zwiększoną frustracją - być może unicestwili dziecko, które mogło być tym, które mogło spełnić 

oczekiwania (Krell, 1979, s. 471-477; Yarout, 1996, s. 89; Ney,Peeters, 1993, s. 173-177). 
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jak u kobiet, z wyjątkiem objawów fizycznych. Ponadto mężczyźni odczuwają wysoki 

poziom frustracji związany 

 z utratą poczucia tożsamości, ponieważ nie byli w stanie uratować swojej rodziny  

i dziecka (za: Gordon, Kilpatrick, 1978, s. 291-295). Powtarzanie się tego rodzaju sytuacji, 

świadomość, że każdy akt seksualny może doprowadzić do poczęcia,  

a w związku z tym do ponownej decyzji o aborcji może prowadzić nawet do impotencji.  

Z drugiej strony nie jest społecznie uznawany żal po tego rodzaju stracie. Refleksja nad 

stratą dziecka występuje dopiero w okresie starości, gdy mężczyzna chciałby podzielić się  

z kimś swoim doświadczeniem życiowym. Szczególnie odczuwalny jest brak dziecka  

w sytuacji, gdy ojciec sprzeciwiał się decyzji kobiety mającej zamiar dokonać aborcji (Kornas-

Biela, 1999, s. 16-19).  

Niektóre kobiety po zabiegu aborcji mają poczucie winy, z którego wynika 

przekonanie, że nie zasłużyły na normalny związek miłosny i spełnienie seksualne. Wśród 

nich są takie, które zmieniają często swoich partnerów (Speckhard, Rue, 1999, s. 95-119; 

Stanford, 1994, s. 4). 

Zdaniem G. Dolińskiej-Zygmunt (1985, s. 75) najbardziej dramatycznych przeżyć 

doświadczają te kobiety, które nie chciały usunąć ciąży, lecz zostały do tego czynu 

przymuszone przez męża, partnera lub krewnych. Sytuacja ulega pogorszeniu, jeżeli 

uważają one, że macierzyństwo ma istotną wartość. W wyniku aborcji zostały pozbawione 

płodności i źródła radości życia. Doprowadza to najczęściej do zaburzeń mechanizmów 

psychologicznych tworzących ukierunkowanie życia, zniekształcenia obrazu siebie i świata. 

  

2. Badania własne 

 

2.1. Badane osoby i zastosowane metody 

 

Pierwotnie planowano podjęcie badań, korzystając z pomocy lekarzy ginekologów 

pracujących w oddziałach szpitalnych oraz prowadzących prywatne praktyki. Okazało się 

jednak, że lekarze niechętnie umożliwiają kontakt z pacjentkami po aborcji. Stąd też 

zdecydowano się przeprowadzić badania, docierając osobiście do kobiet, które zdecydowała 

się na przeprowadzenie zabiegu i które wyraziły zgodę na tego typu badanie. Część badań 

została przeprowadzona z byłymi pacjentkami Oddziału Nerwic Szpitala 

Neuropsychiatrycznego w jednym ze szpitali województwa lubuskiego. Badaniami została 

objęta również grupa kobiet po aborcji z terenu Górnego i Dolnego Śląska oraz grupa kobiet 

z Zielonej Góry i okolic. Z uwagi na specyfikę problemu, jaki został poruszony, duża liczba 

kobiet, które dokonały aborcji, nie zwróciła otrzymanego zestawu metod. Z przekazanych 

400 kompletów otrzymano 152.  

Badaniem zostały objęte kobiety w wieku między 20 a 65 rokiem życia. W badaniach 

uwzględniono wiek osób badanych, wykształcenie, stan cywilny, liczbę posiadanych dzieci 

oraz liczbę dokonanych aborcji. 
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Badania przeprowadzono w formie wywiadu oraz kwestionariusza własnego 

autorstwa. Kwestionariusz został wysłany do osób – sędziów kompetentnych zajmujących 

się zajmujących się problematyką doświadczeń traumatycznych. Odpowiedź uzyskano  od 

16 sędziów. 

Kwestionariusz, tak jak wiele technik badawczych, ma swoje wady. Jedną z nich jest 

brak możliwości sprawdzenia danych, a wspomnienia, na których opiera się osoba badana, 

mogą być już zatarte lub zniekształcone przez różne przeżycia. 

 

2.2. Uzyskane wyniki 

 

Badane doświadczyły następującej ilości zabiegów przerwania ciąży: 

 

Tabela 1. Liczba aborcji  

Liczba aborcji 

w małżeństwie 
Liczba kobiet Procent 

0 38 25 

1 67 44,1 

2 30 19,7 

3 8 5,3 

4 5 3,3 

5 3 2 

10 1 0,7 

OGÓŁEM 152 100 

 

Spośród badanych 67 kobiet (44,1%) dokonało po jednej aborcji, 30 kobiet (19,7%) – 

po dwie aborcje. Osiem kobiet (5,3%) dokonało zabiegu przerwania ciąży trzykrotnie, a pięć 

(3,3%) usunęło ciążę czterokrotnie. Najmniejsza liczba respondentek, tj. trzy kobiety (2,0%) 

usunęły po pięć ciąż, a jedna (0,7%) dokonała dziesięciu aborcji. 

 

Tabela 2. Liczba aborcji przed małżeństwem 

Liczba aborcji 

przed małżeństwem 
Liczba kobiet Procent 

0 107 70,4 

1 36 23,7 

2 6 3,9 

3 2 1,3 

4 1 0,7 

OGÓŁEM 152 100 
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Z badań wynika, że przed usankcjonowaniem związku 36 kobiet (23,7%) dokonało po 

jednej aborcji, a sześć kobiet (3,9%) dokonało aborcji dwukrotnie. Najmniejsza liczba kobiet 

tj. dwie osoby (1,3%) dokonały trzech zabiegów aborcyjnych,  

a jedna (0,7%) doświadczyła czterech takich zabiegów. 

Zabieg przerwania ciąży powoduje poczucie osamotnienia i wewnętrznej pustki: 

 

Tabela 3. Poczucie osamotnienia i wewnętrznej pustki 

Lp. Wiek Liczba 
Osamotnienie Opuszczenie Izolacja 

Wewnętrzna 

pustka 

Obumieranie  

życia uczuciowego 

Obojętność  

emocjonalna 

Występowanie 

 myśli lub 

tendencji 

samobójczych 

L % L % L % L % L % L % L % 

1 20-25 11 4 2,6 3 2,0 1 0,7 5 3,3 3 2,0 3 2,0 0 0,0 

2 26-30 15 10 6,6 4 2,6 4 2,6 7 4,6 7 4,6 6 3,9 3 2,0 

3 31-35 20 10 6,6 4 2,6 4 2,6 12 7,9 9 5,9 10 6,6 5 3,3 

4 36-40 19 9 5,9 6 3,9 5 3,3 16 10,5 9 5,9 10 6,6 7 4,6 

5 41-45 27 12 7,9 10 6,6 6 3,9 15 9,9 13 8,6 14 9,2 9 5,9 

6 46-50 22 10 6,6 5 3,3 4 2,6 8 5,3 8 5,3 8 5,3 7 4,6 

7 51-55 22 18 11,8 9 5,9 9 5,9 12 7,9 13 8,6 13 8,6 9 5,9 

8 56-60 10 7 4,6 2 1,3 2 1,3 3 2,0 3 2,0 3 2,0 2 1,3 

9 > 60 2 2 1,3 1 0,7 0 0,0 1 0,7 0 0,0 0 0,0 1 0,7 

10 B.d 4 1 0,7 0 0,0 0 0,0 2 1,3 1 0,7 1 0,7 1 0,7 

RAZEM 152 83 54,6 44 28,9 35 23,0 81 53,3 66 43,4 68 44,7 44 28,9 

 

Kobieta po zabiegu aborcyjnym przeżywa szereg stanów psychicznych, 

uniemożliwiających jej normalne funkcjonowanie. Do najczęściej wymienianych przez 

badane negatywnych stanów psychicznych można zaliczyć: osamotnienie, opuszczenie, 

izolacja, wewnętrzna pustka, obumieranie życia uczuciowego, obojętność emocjonalną. Po 

zabiegu przerwania ciąży 54,6% badanych przeżywa stan osamotnienia. Natomiast odczucie 

opuszczenia doświadcza 28,9% respondentek a izolację 23,0% kobiet. W przypadku badanej 

grupy, wewnętrzna pustka występuje u 53,3% kobiet a obumieranie życia uczuciowego 

doświadcza 43,4% badanych.44,7% badanych doświadcza postępującej, emocjonalnej 

obojętności. Również zabieg przerywania ciąży spowodował występowanie myśli lub 

tendencji samobójczych w 28,9% badanych. 

Zabieg przerwania ciąży powoduje zmianę w relacjach z partnerem.  Dane 

zamieszczono w tabeli 4. 
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Tabela 4. Zaburzenia w relacjach z partnerem 

Lp. Wiek Liczba 

Częste 

zmiany 

partnera 

Relacje  

wykorzystujące 

mężczyznę 

Chęć częstej  

izolacji 

Obawy 

przed 

współżyciem  

seksualnym 

Obawy  

przed 

następną 

ciążą 

Nienawiść  

lub wstręt 

do życia 

seksualnego 

L % L % L % L % L % L % 

1 20-25 11 2 1,3 1 0,7 3 2,0 5 3,3 7 4,6 2 1,3 

2 26-30 15 0 0,0 0 0,0 7 4,6 10 6,6 8 5,3 5 3,3 

3 31-35 20 1 0,7 2 1,3 6 3,9 13 8,6 16 10,5 6 3,9 

4 36-40 19 2 1,3 4 2,6 10 6,6 12 7,9 12 7,9 7 4,6 

5 41-45 27 1 0,7 3 2,0 17 11,2 14 9,2 20 13,2 11 7,2 

6 46-50 22 5 3,3 2 1,3 9 5,9 12 7,9 14 9,2 9 5,9 

7 51-55 22 4 2,6 1 0,7 10 6,6 14 9,2 19 12,5 10 6,6 

8 56-60 10 0 0,0 0 0,0 3 2,0 6 3,9 10 6,6 4 2,6 

9 > 60 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,3 2 1,3 2 1,3 

10 B.d 4 0 0,0 0 0,0 3 2,0 3 2,0 3 2,0 1 0,7 

RAZEM 152 15 9,9 13 8,6 68 44,7 91 59,9 111 73,0 57 37,5 

 

Zabieg przerwania ciąży powoduje niejednokrotnie zaburzenia w relacjach z 

partnerem. Najczęstszymi tego rodzaju zaburzeniami są: częste zmiany partnera, relacje 

wykorzystujące mężczyznę, chęć częstej izolacji, obawa przed współżyciem seksualnym, 

obawa ponownej ciąży oraz nienawiść i wstręt do życia seksualnego. Wśród badanych 

kobiet zaburzenia w relacjach z partnerem mają charakter: 

a) obawy przed następną ciążą 73,0% 

b) obawy przed współżyciem seksualnym 59,9% 

c) chęć częstej izolacji 44,7% 

d) nienawiść lub wstręt do życia 

seksualnego 
37,5% 

e) częste zmiany partnera 9,9% 

f) wykorzystywanie mężczyzn 8,6% 

Znaczne zmiany po aborcji występują również w sferze seksualnej. 

Badane kobiety w znacznym stopniu uskarżają się na obojętność seksualną- 38,8% 

(n=59) oraz zaburzenia popędu seksualnego- 27,0% (n=41). Ponadto 22,4% kobiet (n=34) 

doświadcza bólu w czasie stosunku. Powyższe zaburzenia również mają wpływ na relacje z 

partnerem.  

Natomiast grupa badanych w znacznym procencie przejawia obawy przed 

współżyciem seksualnym- 59,9% (n=91) i następną ciążą- 73,0% (n=111) co powoduje 

nienawiść i wstręt do życia seksualnego- 37,5% (n=57) oraz chęć częstej izolacji w 44,7% 

(n=68). Ponadto zabieg przerwania ciąży spowodował u kobiet postawę wykorzystującą 

mężczyznę w 8,6% (n= 13) oraz częste zmiany partnera w 9,9% (n=15). 

Kobiety po zabiegu interrupcyjnym doświadczają zaburzeń w życiu seksualnym. 
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Tabela 5. Zaburzenie w życiu seksualnym 

Lp. Wiek Liczba 

Bóle 

podbrzusza 

bez 

konkretnych 

powodów 

Zaburzenia w 

funkcjonowaniu 

życia 

seksualnego 

Zaburzenia 

popędu 

seksualnego 

Bóle w czasie 

stosunku 

Obojętność 

seksualna 

L % L % L % L % L % 

1 20-25 11 1 0,7 3 2,0 2 1,3 2 1,3 3 2,0 

2 26-30 15 5 3,3 5 3,3 1 0,7 1 0,7 7 4,6 

3 31-35 20 7 4,6 7 4,6 7 4,6 2 1,3 6 3,9 

4 36-40 19 4 2,6 7 4,6 5 3,3 6 3,9 7 4,6 

5 41-45 27 8 5,3 13 8,6 10 6,6 8 5,3 12 7,9 

6 46-50 22 6 3,9 7 4,6 5 3,3 5 3,3 10 6,6 

7 51-55 22 5 3,3 7 4,6 4 2,6 7 4,6 9 5,9 

8 56-60 10 1 0,7 3 2,0 5 3,3 3 2,0 3 2,0 

9 > 60 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,7 

10 B.d 4 0 0,0 2 1,3 2 1,3 0 0,0 1 0,7 

RAZEM 152 37 24,3 54 35,5 41 27,0 34 22,4 59 38,8 

 

Do dolegliwości i objawów somatycznych, które mogą występować u kobiet  

w późniejszym czasie należą zaburzenia natury seksualnej. Do najczęściej spotykanych 

należą zaburzenia w funkcjonowaniu życia seksualnego, popędu płciowego, bóle  

w czasie stosunku, obojętność płciowa, bóle podbrzusza bez konkretnych powodów. 

Niejednokrotnie badana kobieta w kwestionariuszu informuje o kilku zaburzeniach 

jednocześnie. 

Wśród badanych występują tego rodzaju dolegliwości w następującym układzie 

procentowym: 

 

a) obojętność płciowa  38,8% 

b) zaburzenia w funkcjonowaniu życia 

seksualnego  
35,5% 

c) zaburzenia popędu płciowego 27,0% 

d) bóle podbrzusza bez konkretnych 

powodów 
24,3% 

e) bóle w czasie stosunku 22,4% 

 

Aborcja wpływa na wycofanie się kobiety z relacji ludzkich. 
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Tabela 6. Wycofywanie się z relacji 

Lp. Wiek Liczba 

Kontaktów  

międzyludzkich 

Ograniczona  

komunikacja z ludźmi 

Wycofywanie się  

z życia 

L % L % L % 

1 20-25 11 2 1,3 2 1,3 3 2,0 

2 26-30 15 7 4,6 6 3,9 3 2,0 

3 31-35 20 9 5,9 6 3,9 7 4,6 

4 36-40 19 9 5,9 8 5,3 8 5,3 

5 41-45 27 10 6,6 7 4,6 10 6,6 

6 46-50 22 5 3,3 5 3,3 4 2,6 

7 51-55 22 12 7,9 7 4,6 8 5,3 

8 56-60 10 3 2,0 4 2,6 4 2,6 

9 > 60 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

10 B.d 4 1 0,7 0 0,0 0 0,0 

RAZEM 152 58 38,2 45 29,6 47 30,9 

 

U kobiet, po aborcji słabną kontakty międzyludzkie, dochodzi do ograniczonej 

komunikacji i powolnego wycofywania się z życia. Powyższe zmiany w relacjach występują 

w następującej kolejności: 

 

a) wycofanie się z kontaktów międzyludzkich 38,2% 

b)  wycofanie się z życia 30,9% 

c)   ograniczona komunikacja z ludźmi 29,6% 

 

Potwierdzeniem przedstawionych badań jest poniższe zestawienie zmiennych  

i wynik wartości współrzędnych na odtworzonym wymiarze. 

 

Tabela 7. Zestawienie  

Zaburzenia w relacji z partnerem, a przeżywane 

stany  

psychiczne 

Wartość 

współrzędnej na 

odtworzonym 

wymiarze 

– częste zmiany partnera, 0,602 

–  nienawiść i wstręt do życia seksualnego, 0,467 

– relacje wykorzystujące mężczyznę, 0,425 

– chęć częstej izolacji w związku. 0,419 

Przeżywane stany psychiczne kobiet po aborcji:  

– izolacja, 0,463 

– opuszczenie, 0,421 

– wycofanie z życia uczuciowego, 0,347 

– obojętność emocjonalna. 0,320 
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Jak wykazuje badanie, aborcja powoduje zaburzenia w relacjach między kobietą  

a partnerem. Występują częste zmiany partnera czy relacje wykorzystujące mężczyznę, 

świadczące, że kobieta po zabiegu przerwania ciąży świadomie lub nieświadomie pragnie 

„ukarać” mężczyznę za brak wsparcia i opuszczenie w trudnym momencie życia. Kobiety po 

zabiegu aborcyjnym mają potrzebę częstej izolacji i doświadczają nienawiści, czy wstrętu do 

życia seksualnego. Koresponduje to z takimi stanami psychicznymi, jak opuszczenie, 

obumieranie życia uczuciowego i obojętność emocjonalna. 

 

Podsumowanie  

 

Problem, który został przedstawiony w tym artykule wplata się szeroko  

w badaną tematykę na świecie dotyczącą stresu potraumatycznego. Dzięki szczegółowym 

badaniom psychologów wojskowości możemy stwierdzić, że zabijanie ludzi zawsze niesie 

za sobą konsekwencje natury psychofizycznej i duchowej (Szymańska, Zbyszewski, 2012; 

Piotrowski, 2012). Marshall na podstawie badań nad zachowaniem żołnierzy w czasie II 

wojny światowej stwierdza: „(...) przeciętny, zdrowy człowiek przygotowany fizycznie i umysłowo 

do znoszenia obciążeń walki ma wewnętrznie zakodowany tak silny, zazwyczaj nieuświadomiony opór 

przed zabijaniem innych ludzi, 

 że nie odbiera nikomu życia z własnej woli, jeśli tylko istnieje możliwość uchylenia się od tego 

obowiązku. W kluczowym momencie - mówi Marshall - zachowa się jak osoba odmawiająca służby 

wojskowej ze względu na przekonania” (za: Grossman, 2010, s. 81). 

Autor w innym miejscu stwierdza, że w sytuacji zmierzenia się z drugim 

człowiekiem na polu walki i podjęcie decyzji o jego zabiciu i obserwowanie, jak umiera jest 

jednym z najważniejszych, najbardziej pierwotnych i traumatycznych przeżyć wojennych 

(tamże, s. 82).Tak zabijanie ludzi, jak i uchylanie się od tego procederu na polu walki, 

pozostawia głębokie ślady w psychice, co pociąga za sobą poczucie winy  

i prowadzi do powstania sieci kłamstw tworzących pseudo-tajemnice społeczne. Również do 

tworzenia obrazu łatwości bezproblemowego zabijania w dużej mierze przyczynia się 

przemysł medialny. Dotyczy to również problemu ukazanego przez autora pracy. Grossman 

stwierdza, że psychologiczną traumę będącą efektem doświadczenia masakry i potworności, 

określa się mianem „stresu” co nie przedstawia prawdziwej natury wojny. Podobnie w 

przypadku aborcji (tamże, s. 87). 

Wiele autorytetów naukowych na świecie nie łączy ze sobą tak powszechnych 

zjawisk, jak przemoc i aborcja, które mają wiele wspólnych cech wpływających na siebie  

w łańcuchu złożonych przyczyn i skutków. Aborcja i przemoc wobec dzieci są największymi 

i najgłębszymi tragediami naszych czasów. Oba te zjawiska to wyraz głębokich, trudnych  

i nie rozwiązywanych konfliktów przeżywanych w świecie. Oba wyrażają nieustanną 

ambiwalencję ludzkości wobec dzieci i są postrzegane zarówno jako przyczyna, jak i skutek 

rozwiązywania trudności rodzinnych. Dzieci z jednej strony są najcenniejszą wartością 

rodziny, a z drugiej źródłem irytacji. Obie formy przemocy  
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(w tym aborcja) są objawami beznadziejności. Pokazują, że dzieci często stają się niewinnymi 

ofiarami przewinień dorosłych. Tego rodzaju podejście świadczy o wielkim egoizmie  

i licznych konfliktach istniejących w świecie (Ney, 1994). 

Krzywdzenie i zabijanie dzieci powoduje bardzo głęboką i prawie nieusuwalną 

krzywdę. Zastanawiające, że krzywda wyrządzona dzieciom zawsze wpływa na tych, którzy 

je skrzywdzili, gdyż wszyscy jesteśmy powiązani wspólnotą losu. Jeżeli krzywdzimy lub 

zabijamy kogoś, zabijamy również w jakiejś mierze siebie  

(za: Grossman, 2010, s.87). Ney (1994) twierdzi, że przemoc wobec dziecka stosowana przez 

mężczyzn i kobiety zwiększa ich skłonność do stosowania aborcji. Aborcja zaburza wrażliwe 

mechanizmy związane ze sprawowaniem roli rodzica, ale także zwiększa możliwość 

stosowania zaniedbania i przemocy wobec dzieci urodzonych. 

Zważywszy na liczbę aborcji (1,2 do 1,5 miliona przeprowadzanych rocznie  

w samych tylko Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej; (za: Willke, 1990), trzeba 

podkreślić, że kobiety te często noszą traumatyczne znamię, które wraca, gdy słyszą głos 

dziecka, na widok kobiety w ciąży, które może powracać w snach czy na widok osób, które 

przyczyniły sie do aborcji (Maestri, 2002). 

Każda z tych tragicznie przeżywanych historii domaga się zakończenia, uzdrowienia. 

Symbolicznie można ją ująć jako „podróż do domu”, która nastąpi tylko w takiej sytuacji, 

gdy dana osoba zdecyduje się na terapię, a ta wymaga wielkiej siły i odwagi. Gotowość do 

uznania straty, przyjęcie odpowiedzialności, przyznanie się do faktu zabicia własnego 

dziecka, wkroczenie na drogę żalu, pojednania ze sobą i tymi, którzy skrzywdzili nie jest 

proste. Jednak innej drogi zdrowienia nie ma (Crawford, Jannion, 2004; por. także: Kaczmar, 

2003). 
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Psychologiczne skutki przerywania ciąży  

Możliwości pomocy kobietom z zespołami postaborcyjnymi  

 

 

"... od chwili zapłodnienia komórki jajowej rozpoczyna się życie, które nie jest życiem ojca ani matki, 

ale nowej ludzkiej istoty, która rozwija się samoistnie. Nie stanie się nigdy człowiekiem, jeżeli nie jest 

nim od tego momentu. Tę oczywistą prawdę, zawsze uznawaną, nowoczesna genetyka potwierdza 

cennymi dowodami. Ukazała ona, że od pierwszej chwili istnieje dokładny program tego, kim będzie ta 

żywa istota: człowiekiem, tym konkretnym człowiekiem, którego cechy szczególne są w pełni określone. 

Od zapłodnienia rozpoczynają się dzieje człowieka, choć potrzeba czasu, aby każda z jego 

potencjalnych zdolności w pełni się ukształtowała i mogła być wykorzystana." (EV 60) 

 

Aborcja (łac. abortio, abortus - poronienie) – to zabieg mający na celu przerwanie 

ludzkiego życia w okresie wewnątrzmacicznym (Encyklopedia Bioetyki, 2005, s. 16). 

Problem aborcji od lat budzi wielkie emocje i polaryzuje społeczeństwo. Jednym  

z podstawowych tutaj problemów przedstawianych przez zwolenników aborcji są 

podejmowane różne próby określenia tego, od jakiego momentu rozpoczyna się życie 

człowieka, czyli próby określenia statusu ontycznego istoty ludzkiej w okresie prenatalnym. 

Dla przeciwników aborcji momentem powstania istoty ludzkiej jest moment zapłodnienia,  

a więc aborcja – niezależnie od okresu rozwoju prenatalnego - jest zawsze  pozbawieniem 

życia dziecka. 

Postawy wobec aborcji zmieniały się na przestrzeni wieków. Jak wskazuje 

Encyklopedia Bioetyki, aborcja  w krajach tzw. niecywilizowanych (Pigmeje, Tasmanii), 

mimo, że była znana, dokonywana była bardzo rzadko, a wśród kultur cywilizacji 

starożytnej aborcja karana była bardzo surowo. W Asyro-Babilonii, w starożytnej Persji  czy 

Izraelu aborcję uznawano za zbrodnię (tamże).  

Pierwszym państwem, które wprowadziło aborcję był ZSRR (w 1955 roku). W Polsce 

ustawę dopuszczającą przerywanie ciąży (w trzech przypadkach: wskazania lekarskie, ciąża 

będąca wynikiem przestępstwa oraz trudne warunki życiowe) wprowadzono 27.04.1956 

roku. Od 1959 roku wystarczyło  jedynie ustne oświadczenie kobiety o trudnej sytuacji 

życiowej. Przez lata komunistycznych rządów  przekonywano kobiety, że nienarodzone 

dziecko nie ma statusu człowieka, próbowano ukrywać negatywne skutki  aborcji, 

szczególnie istnienie syndromu proaborcyjnego. Przedstawiano go jako wymysł wierzących 
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lekarzy, którzy – szerząc tego typu informacje – chcieliby nakłonić kobiety do przeżywania 

wyrzutów sumienia.   

Dzisiaj jednak ukrywanie skutków aborcji nie jest już możliwe, a na dane dotyczące 

wystąpienia zaburzeń wskazuje wiele pozycji, zawierających publikacje badań naukowych1.  

Na przestrzeni ostatnich chociażby dziesięcioleci zmieniały się także motywacje 

dotyczące podjęcia decyzji o aborcji. W czasach komunistycznych 99% aborcji dokonywano 

powołując się na złe warunki materialne (Encyklopedia Bioetyki, 2005, s. 18), dzisiaj 

najczęstszą przyczyną jest podejrzenie o zaburzenia rozwojowe u dziecka.   

Jednym z poważnych problemów, które mogą prowadzić do akceptacji aborcji jest 

oddzielanie  współżycia seksualnego od prawdziwej, ofiarnej miłości, jak i od prokreacji. 

Postawy tego typu prowadzą do braku odpowiedzialności, prowadzą do kształtowania się 

postaw braku otwartości na nowe życie. W takiej sytuacji często sięga się po środki 

antykoncepcyjne. Przez lata propagowano ideę, że dzięki środkom antykoncepcyjnym 

zmniejsza się liczba aborcji. 

Tymczasem amerykańscy badacze wykazali bardzo ścisły związek pomiędzy 

stosowaniem antykoncepcji a aborcją (Fagan, Talkington, 2014). Jak wynika badań 

przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych -  99,2 proc. kobiet, które dokonały aborcji  

w latach 2006-2010 - to kobiety, które stosowały antykoncepcję. Trzeba też podkreślić, że 75 

proc. ogólnej liczby aborcji to kobiety, które rozpoczęły współżycie seksualne w wieku 16 lat 

lub wcześniej2. 

Jeszcze do niedawna kobiety niejednokrotnie nie miały świadomości, że poczęte  

w niej życie jest dzieckiem. Bardzo często również aborcjoniści wmawiali kobiecie, że 

przerywanie ciąży usuwa jedynie „zlepek komórek”, który stanowi część jej ciała. Wraz  

z rozwojem techniki, szczególnie wraz z  pojawiającymi się możliwościami wizualizacji, czy 

wręcz zobaczenia nienarodzonego dziecka, świadomość zmieniła się. Dzisiaj każdy człowiek 

może zobaczyć, jak wygląda dziecko w każdej fazie życia prenatalnego.  

Do wielu kobiet zaczęły także docierać informacje, że przerwanie poczętego życia 

może zakończyć się bardzo poważnymi problemami dotyczącymi zarówno zdrowia 

fizycznego, jak i  psychicznego (Por. Grzywna, 2009, s. 147; Kornas-Biela, 1988, s. 467-487; 

                                                 
1. Np. Buchanan & Robbins (1990); Coleman, Reardon, Strahan & Cougle (2005); Coleman, & Nelson (1998); Coyle 

(1997, 2006); Gordon & Kilpatrick (1977); Holmes (2004); Kero & Lalos (2000, 2004); Kero, Lalos, Hogberg & 

Jacobsson (1999); Lauzon, Roger-Achim, Achim & Boyer (2000); Mattinson (1985); Milling (1975); Ney (1983, 1987, 

1988, 1997); Ney, Barry (1983); Ney, Peeters (1993, 1995, 1998)Patterson (1982); Raphael (1983); Rothstein (1978); 

Rue (1996); Shostak & McLouth (1984); Speckhard & Rue, (1992). 

Obszerna bibliografia dotycząca tego problemu została podana na końcu artykułu. 
2 W publikacji pt. “Demographics of Women Who Report Having an Abortion” przedstawiono dane mówiące o tym, 

kto zdecydował się na przerwanie ciąży w Stanach Zjednoczonych w latach 2006 – 20102. Fakty są wstrząsające: 

75 proc. ogólnej liczby aborcji - kobiety, które rozpoczęły współżycie seksualne w wieku 16 lat lub wcześniej; 50 

proc. tzw. pierwszych aborcji - kobiety poniżej 20 roku życia; 80 proc. pierwszych aborcji - kobiety poniżej 24 

roku życia; ok. 36 proc. kobiet, które pierwszy stosunek płciowy odbyły jako dziewczęta w wieku 12–14 lat, miało 

jedną lub więcej aborcji; 83 proc. kobiet, które dokonały aborcji ma doświadczenie życia w związku 

kohabitacyjnym; 99,2 proc. kobiet, które dokonały aborcji stosowało antykoncepcję. 
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Ryś, 1999a, s. 12-16; Ryś, 1999b, s. 89; Speckhard, Mufel, 2009, s. 136-138; Winkler, 1999,  

s. 241-245).  

Z wielu publikacji naukowych wynika, że dokonanie aborcji pozostawia w psychice 

wielu kobiet długotrwałe ślady. Jednakże wiele problemów, które są skutkami aborcji  

wychodzi na światło dzienne niejednokrotnie dopiero po wielu latach.  

 

1.  Diagnostyka zespołów  PAS I PAD 

 

Rozróżnienia dwóch zespołów zaburzeń, jakie mogą wystąpić po aborcji i podania 

ich kryteriów diagnostycznych Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatrów dokonało w 1987 

roku3. 

PAS i PAD należą do tzw. zaburzeń post-traumatycznych. Amerykańskie 

Stowarzyszenie Psychiatrów (The American Psychiatric Association (APA) w 1987 roku 

zdefiniowało przyczyny, które mogą wywołać po pewnym czasie zaburzenia psychiczne 

(Post Traumatic Stress Disordes  - PTSD) (tamże, s. 250). 

1) poważne zagrożenie życia lub fizycznej integralności,  

2) poważne zagrożenie lub krzywda wyrządzona dziecku, 

3) patrzenie na poważne krzywdzenie lub zabijanie innych. 

Te trzy przyczyny odnoszą się do aborcji. 

Ad. l  

Kobiety często odczuwają lęk, czy w czasie tzw. zabiegu nie zostanie uszkodzone ich 

ciało. Utraty zdrowia obawiają się szczególnie te kobiety, które kilkakrotnie dokonywały 

aborcji. 

Ad.2 i 3  

Zabijanie nie narodzonego dziecka wymaga rozkawałkowania jego ciała, a potem - 

po wydobyciu z łona matki  - złożenia w całość na stole, celem stwierdzenia, czy wewnątrz 

matki nie został kawałek dziecka. Zauważenie części zabitego człowieka jest szczególnie 

traumatyczne. Podobnie wstrząsającą reakcję wywołuje wrzucanie dziecka do kosza, czy 

muszli klozetowej. 

Doświadczenie aborcji jest brutalną ingerencją w instynkt rodzicielski. O istnieniu 

więzi pomiędzy matką, a jej nie narodzonym dzieckiem świadczą przeżycia kobiet, które 

utraciły dziecko wskutek samoistnego poronienia. 

Dwa rodzaje zaburzeń, które mogą wystąpić po przerwaniu ciąży to: 

l. POST ABORTION DISTRESS (rozpacz ) - PAD 

2. POST ABORTION SYNDROM -syndrom postaborcyjny – PAS (tamże). 

Szczegółową diagnostyką dotyczącą zespołu PAD (rozpaczy) zajęli się w 1990 roku 

Speckhard i Rue (tamże, s. 250). Stwierdzili oni, że zespół PAD pojawia się w pierwszych 

trzech miesiącach po aborcji i trwa najczęściej do szóstego miesiąca po tzw. zabiegu. PAD ma 

                                                 
3 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Revised (DSM-III-R 309.89. American Psychiatric Press, 

Washington, D.C. 1987, pp 20,250). 
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charakter ostrych reakcji: 

- Kobieta odczuwa fizyczny i psychiczny ból po aborcji. 

- Ma poczucie wielkiej straty (roli rodzicielskiej, zaburzenia obrazu siebie, 

zaburzenia snu, utraty celu życia). 

- Przeżywa liczne konflikty (wzajemnych relacji, ról, obawy przed współżyciem 

seksualnym, następną ciążą). 

Zespół PAD zaliczono do zaburzeń przystosowania, pełnienia funkcji społecznych.  

Z analizy badań przeprowadzonych w 1979 roku (Robbins,  1979, pp.  994–995) wynika, iż 

zespół PAD występuje w ostrej formie u ok.15% kobiet, ale jego objawy można stwierdzić u 

około 30%. Jest to świadomie przeżywana rozpacz po śmierci dziecka, trwa na ogół około 

roku. Bardzo często kobiety w tym okresie przeżywają gorące pragnienie wynagrodzenia 

popełnionego zła. Prawdopodobnie zespół ten występuje częściej u kobiet wierzących, 

wrażliwych moralnie, które zostały przymuszone do zabicia swego dziecka. 

Natomiast zespół PAS nie zależy od światopoglądu, wyznania, wrażliwości moralnej 

kobiety. Jego przyczyny mają raczej charakter fizjologiczno-psychologiczny związany z 

gwałtownym przerwaniem przemian zachodzących w organizmie matki po poczęciu 

dziecka. PAS jest typem zaburzenia chronicznego, u którego podłoża leżą wyparte reakcje 

emocjonalne oraz ból fizyczny i psychiczny. Syndrom postaborcyjny (PAS) zaczyna się kilka 

lat po zabiegu, najczęściej jednak w okresie klimakterium, może go wywołać urodzenie 

następnego dziecka, lub niemożność jego urodzenia. Kliniczny obraz tego syndromu objawia 

się dużym niepokojem, bez uświadomienia sobie przyczyny, niezadowoleniem z życia bez 

obiektywnych przyczyn, brakiem sensu życia, beznadziejnością, depresją. Często występują 

zaburzenia relacji z najbliższymi, niechęć do współżycia seksualnego. Mogą wystąpić także 

bardzo silne lęki, koszmary senne, kobieta może słyszeć glosy nie narodzonych dzieci. 

Często zespół PAS – podobnie jak inne zaburzenia psychiczne – wraca i o ile kobieta  

w czasie remisji (poprawy stanu zdrowia) nie podda się terapii – zaburzenie to powraca aż 

do śmierci. 

W sytuacji naturalnej śmierci dziecka, także w przypadku samoistnego poronienia, 

matka może rozładować wszystkie negatywne emocje, żal, smutek. W przypadku 

przerywania ciąży do takiego rozładowania emocji nie dochodzi. Natomiast następuje silna 

racjonalizacja, wręcz uczucie ulgi zaraz po tzw. zabiegu. Dopiero później „stygmat” aborcji, 

(jak go nazywają lekarze) daje o sobie znać, wywołując poczucie mniejszej wartości, 

zgorzknienie, wyrzuty sumienia, które bardzo trudno zagłuszyć. 

 

2.  Inne skutki przerywania ciąży w sferze psychicznej 

 

Warto tutaj wspomnieć, że pojawiają się artykuły publikujące badania potwierdzające 

brak jakichkolwiek skutków ubocznych aborcji. Metodologiczne problemy dotyczące 

przeprowadzenia  tych badań omawia Witold Simon z Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i 

Neurologii w Warszawie w artykule Konsekwencje aborcji u kobiet, zamieszczonym w książce 
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pt.  Problemy zdrowia psychicznego kobiet, red. J. Meder,  wydanej w Krakowie w  2003, str. 78-

96.  Problemy te dotyczą m.in.  czasu, który upłynął od aborcji (np. badano po upływie   

2 godzin po aborcji), czy sposobów formułowania pytań, sugerujących odpowiedzi, 

odbiegających od rzetelności naukowej. 

W tym artykule, z obszernej literatury dotyczącej skutków przerywania ciąży, 

wybrano pozycje najistotniejsze, celem dokonania pewnego przeglądu. 

W 1971 roku przeprowadzono w Japonii badania, opublikowane w 1977 roku, 

którymi objęto 3.222 osoby, w tym: kobiety, które nigdy nie dokonały zabiegu 

przerywania ciąży oraz kobiety po jednej, lub więcej aborcjach. Stwierdzono, że poważne 

zaburzenia nerwicowe występują: u 150 kobiet na 1.000, które nigdy nie przerwały ciąży; 

u 228 na 1.000, po pierwszej aborcji; oraz u 256 kobiet na 1.000 - po kolejnej aborcji (Roht, 

1977). 

W 1984 roku przeprowadzono w Ohio badania 70 kobiet po wielokrotnych 

przerwaniach ciąży4. U większości przypadków stwierdzono u badanych kobiet tendencje 

samobójcze, głębokie zaburzenia osobowości, a u 40% reakcje rocznicowe. Ok. 50% kobiet 

musiało się poddać terapii. 

W 1984 roku przeprowadzono w Teksasie badania 1.000 osób w klinikach 

aborcyjnych. Spośród badanych : 

 68% - czuło zło aborcji;  

 52% - myśli okazjonalnie o tym dziecku; 

 29% - wciąż myśli o dziecku; 

 39% - miało poczucie, że płód był osobą; 

 26% - wierzyło, że zabija własne dziecko; 

 17% - stwierdziło, że przerywanie ciąży jest niemoralne, 

 10% -widziałoby adopcję, jako rozwiązanie (Shostak, 1984). 

Badania przeprowadzone w 1985 roku obejmowały grupę 100 kobiet po dokonaniu 

zabiegu przerywania ciąży w prywatnej klinice Mount Sinai School of Medicine (Sherman et 

al., 1985,  s. 98–107). Spośród badanych 46% przyznało, że aborcja stała się przyczyną 

największego kryzysu w ich życiu, większość kobiet doświadczyła poczucia straty i goryczy, 

zamiast oczekiwanej ulgi i wolności. 48% stwierdziło, że relacje z ojcem zabitego dziecka 

zmieniły się znacząco na niekorzyść, lub wprost załamały się, u 33% kobiet wystąpiły po 

zabiegu przerywania ciąży zaburzenia seksualne, 52% odczuwa smutek, poczucie pustki, 

rozdrażnienie, całkowity brak radości z życia - przeżycia, których wcześniej nie 

doświadczały. 

Badania opublikowane na Uniwersytecie Minnesota przez Annę C. Speckhard (1985) 

roku obejmowały 30 kobiet 5 - 10 lat po aborcji:  

- 100% - doświadczało smutku, poczucia utraty; 

-  92% - przeżywało poczucie winy; 

-  85% - było zaskoczonych intensywnością smutnych przeżyć postaborcyjnych; 

                                                 
4 Dysphoric Reactions in Women after Abortion. K. Franco et. al, Unpublished Paper, Medical College of Ohio. 1984. 



PŁCIOWOŚĆ, SEKSUALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

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

 
Strona 337 

- · 81 % - odczuwało obniżone poczucie własnej wartości; 

-  81 % - miało świadomość doznania krzywdy; 

-  81 % - wciąż myśli o tym dziecku; 

-  73% - cierpiało na depresję; 

-  73% - czuje się nieswojo w obecności niemowląt i małych dzieci;  

-  73% - odczuwa niemożność rozmawiania o przeżytej aborcji; 

-  69% - przeżywa niechęć do współżycia seksualnego; 

-  65% - miało tendencje samobójcze; 

-  61 % - zaczęło nadużywać alkoholu; 

-  31 % - podejmowało próby samobójcze;  

-  23% - przeżywało skrajnie ciężkie poczucie winy. 

W 1987 roku Joan C. Pendergast zaprezentował dane dotyczące telefonicznego 

poradnictwa post-aborcyjnego5. Od listopada 1985 do marca 1987 roku z problemami post-

aborcyjnymi zadzwoniły 164 osoby. Większość z nich nie mogła sobie poradzić z poczuciem 

winy, depresją, poczuciem straty, zawstydzenia, z bólem psychicznym, drażliwością, 

poczuciem negatywnych zmian w relacjach w rodzinie, osamotnieniem. 

W 1987 roku przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych badania 252 kobiet, które 

stały się członkami Organizacji Kobiet Skrzywdzonych przez Aborcję (Reardon, 1987). 0k. 

70% z nich stwierdza, że przeżywały taki okres, w którym starały się radykalnie zaprzeczać 

istnieniu u nich jakichkolwiek skutków aborcji. Dla niektórych z nich okres ten trwał kilka 

miesięcy, dla innych 10 - 15 lat. Wśród badanych kobiet 62% przeżywało tendencje 

samobójcze, a u 20% tendencje i próby samobójcze utrzymują się nadal. 51 % tych kobiet do 

aborcji namówił mąż lub chłopak, ojciec dziecka. Większość z tych kobiet po zabiciu dziecka 

czuje ogromną niechęć do tego mężczyzny. 

Turell, Armsworth, Gaa, (1990) oraz Williams (2001) oraz Prommanart (2004) 

analizują problemy emocjonalne i poczucie winy pojawiające sie po aborcji. Jednak liczne 

badania wskazują  na skutki aborcji pojawiające się w odległym od aborcji terminie  (por. np. 

Adler et al., 1990; Bradshaw & Slade, 2003; Bianchi-Demicelli et al., 2002; Boesen, Rorbye, 

Norgaard, & Nilas, 2004; Butlet, 1996; Fayote, Adeyemi, Oladimeji, 2004; Fergusson, 

Horwood, Ridder, 2006; Fok, Siu-Lau, 2006;  Lazarus, 1985; Lazarus, Stern, 1986; Major & 

Cozzarelli, 1992; Miller, 1992; Rue et al., 2004; Thorp, Hartmann, Shadigin, (2003); Tornbom 

& Moller, 1999; Zolese & Blacker, 1992).  

Badania wskazują na przeżywanie niepokoju (np. Cougle et al., 2005; Moseley, 

Follingstad et al., 1981), wysokiego poziomu stresu (Bradshaw i Slade, 2003), depresji  

(Broen, Moum, Bodtker, Ekeberg, 2006; Coleman & Nelson, 1998; Cougle et al., 2003; Gould, 

1980; Moseley et al., 1981; Pedersen, 2008; Reardon & Cougle, 2002; Rees, Sabia, 2007; Thorp, 

Hartmann, & Shadigian, 2003), zaburzeń snu (Barnard 1990; Gould, 1980; Reardon & 

Coleman, 2006); nadużywania środków uspakajających i narkotyków (Coleman i wsp., 2002; 

                                                 
5 After Abortion Help-line-Soft Data from Calls. Joan C. Pendergast Presented to a Meeting of the Association of 

Interdisciplinary Research, June 1987. Providence, Rhode Island Ministry Advertised Troubled About Abortion. 
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Coleman, Reardon, i Cougle, 2005; Pedersen, 2007; Reardon i Ney, 2000; Reardon et al., 2004; 

Yamaguchi, Kandel, 1987); zwiększonego ryzyka  samobójstwa (Gissler, Kauppila, 

Meriläinen Toukomaa, i Hemminki, 1997, Reardon et al, 2002), reakcji psychotycznych 

(David, Rasmussen, Holst, 1981).  

 

Skutki przerywania ciąży dotyczą także ojców zabitego dziecka.  

W 1975 roku przeprowadzono badania 400 osób miesiąc po zabiegu przerywania 

ciąży. Spośród badanych - 70% stwierdza zaburzenia wzajemnych relacji w małżeństwie 

(Milling, 1975,  s. 48-49, 69-71.). 

W 1979 roku przeprowadzono w Hong Kongu badania 130 mężów żon poddanych 

aborcji. Większość badanych mężczyzn stwierdza ubóstwo relacji, jako skutek zabiegu, 27% 

badanych przyznaje się do występowania po zabiegu zaburzeń w rodzinie wymagających 

pomocy psychiatrycznej, a 8% - stwierdza pojawienie się problemów dotyczących 

nadużywania alkoholu. Autorzy badań próbowali ustalić korelacje pomiędzy brakiem 

szczęśliwego dzieciństwa, a zgodą na zabieg przerywania ciąży. Nieszczęśliwe dzieciństwo 

występowało u 20% rodzin, które podjęły decyzję o aborcji, zaś w grupie kontrolnej, która 

nigdy nie zdecydowałaby się na zabicie nie narodzonego dziecka - tylko u 5%. Ciekawe 

wyniki badań dotyczyły także stosowania antykoncepcji. W grupie osób, które zdecydowały 

się na aborcję 70% rodzin stosowało antykoncepcję, w grupie uznającej prawo każdego 

dziecka do życia - o połowę mniej (Lieh-Mak et al, 1979, pp.59 –64. 

Badania przeprowadzone w 1984 roku wśród studentów w Stanach Zjednoczonych 

pozwoliły zauważyć, że problem odczuwania skutków aborcji występuje także u ojców 

abortowanych dzieci6. Na podstawie badań stwierdzono u nich występowanie poczucia 

mniejszej wartości, negatywne spostrzeganie osób płci odmiennej, zaburzenia więzi  

z dotychczasowymi partnerkami oraz występowanie ostrych konfliktów po aborcji. 

Partnerzy, którzy wspierali decyzje kobiety o aborcji doświadczali ambiwalentnych 

uczuć, takich jak ulga, ale i  lęk, ból, smutek oraz poczucie winy (Kero i wsp. 1999). Po 

upływie roku w dalszym ciągu u badanych wracały myśli o dokonanej aborcji (Kero & Lalos, 

2004). 

Catherine T. Coyle (2006) przeprowadziła badania 142 mężczyzn, których partnerki 

poddały się aborcji.  Tylko pięciu respondentów nie odnotowało żadnych problemów. 

Smutku doświadcza 128 mężczyzn; uporczywie myśli o dziecku – 128; doświadcza 

bezradności -  116; problemy w związku pojawiły się u  115 par. Stały gniew odczuwa  

113mężczyzn, poczucie winy - 112, czuje samotność - 103, a lęk – 102. 79 mężczyzn ma teraz 

problemy seksualne, a niepokojące sny,  koszmary – 77.  Badania wskazuję, że 68 badanych 

szuka ukojenia w alkoholu lub narkotykach. Wśród badanych 93 (66%), nie jest już  

w związku z matką abortowanego dziecka. 

 

                                                 
6 Abortion as Stigma: In the Eyes of the Beholder, Gerdi Weidner and William Griffitt, Journal of Research in 

Personality. Vo. 18. 1984, pp.359 - 379. 



PŁCIOWOŚĆ, SEKSUALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

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

 
Strona 339 

Badania przeprowadzone w roku 1980 dotyczyły wzajemnych relacji pomiędzy 

małżonkami po zabiegu przerwania ciąży. U wielu małżonków stwierdzono zerwanie więzi, 

pojawienie się licznych emocjonalnych zaburzeń, przy czym zaburzenia te były głębsze  

w przypadku powtarzających się aborcji (Freeman E. et al., 1980, s. 630–636). 

Elizabeth Lincoln w 1982 roku7 przeprowadziła studium 8 przypadków kobiet po 

trzech i więcej zabiegach przerywania ciąży. Stwierdziła ona u nich głębokie zaburzenia 

więzi, brak głębszych relacji, dużą liczbę poważnych konfliktów, a także poczucie lęku  

o zdrowie. 

W 1984 roku przeprowadzano badania długofalowe 75 małżeństw po zabiegu 

przerwania ciąży8. U 25% badanych więzi w małżeństwie całkowicie się załamały. 

Większość stwierdziła wzrost drażliwości i poczucia winy we wzajemnych relacjach. 

W 1985 roku przeprowadzono szeroko zakrojone badania dotyczące wpływu aborcji 

na relacje pomiędzy małżonkami9. W efekcie tych badań powstało studium przypadków 

osób przeżywających kryzys małżeński po zabiegu przerywania ciąży. U wielu małżonków 

stwierdzono wyparcie poczucia winy, które ujawniło się dopiero po ki1ku latach. 

Małżeństwa te przeżywały zaburzenia pełnienia ról, poważne konflikty, zdrady małżeńskie, 

obniżone poczucie własnej wartości. 

Zaburzenia relacji małżeńskich, po zabiegu przerwania ciąży, stwierdzają także 

badani ojcowie w Stanach Zjednoczonych w 1988 roku10. Z badań tych wynika, że 

szczególnie nieszczęśliwi w związku małżeńskim są ci ojcowie, których żony dopuściły się 

przerywania ciąży, pomimo ich sprzeciwu. 

Badania przeprowadzone przez Lauzon et al. (2000) dotyczyły porównania wyników  

mężczyzn i kobiet po aborcji dokonanej w pierwszym trymestrze ciąży z grupą kontrolną 

kobiet i mężczyzn, którzy nie doświadczyli aborcji. 41,7% kobiet i 30,9% mężczyzn po aborcji 

swoje przeżycia emocjonalne określiło jako nadal bardzo przykre (tamże, s. 2033). Autorzy 

doszli do wniosku, że aborcja, także  w pierwszym trymestrze może być wydarzeniem 

bardzo stresującym zarówno dla kobiet i mężczyzn. 

W 2002 roku przeprowadzono w Genewie badania dotyczące zależności pomiędzy 

aborcją a pojawiającymi się problemami. Przebadano  103 kobiet 6 miesięcy po aborcji. 

Spośród badanych  - 39% odczuwa stałe  zmęczenie, 35% -  poczucie winy, 34% - stały  

smutek, a 29%  lęk;  18% odczuwa spadek pożądania seksualnego, 17% - zaburzenia 

orgazmu (Bianchi-Demichelit al. 2002).  

Boesen, Rorbye, Norgaard, Nilas (2004) przeprowadzili badania 1327 kobiet 

skandynawskich 8 tygodni po aborcji. Wśród badanych 198 kobiet stwierdziło zmiejszenie 

pożądania seksualnego po aborcji, a 70 – mniejszą zdolność przeżywania orgazmu. 

                                                 
7 A Case Study of Reproductive Experience of Women Who Have Had Three or More Induced Abortions, Elizabeth 

Lincoln, phD Thesis, Univ. of Pittsburgh. 1982; Dissertation Abstracts. Vol. 44. No 4, Oct. 1983. 
8 Men and Abortion, Lessons, Losses and Love. Arthur Shostak and Gary McLouth 1984. 
9 The Effects of Abortion on a Marriage, Janet Mattinson, Abortion Medical Progress and Social Implications, Ciba 

Foundation Smposium,1985, pp.165 - 172. 
10 Doesn't a Man Have Any to Say ? Fathers Go to Court to Stop Abortions, Newsweek, May 23, 1988, p. 74. 
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Wink Yee Fok (2006) przedstawia wyniki badań 104 chińskich  kobiet 3-4 miesiące po 

aborcji. Ponad 30% kobiet stwierdza  zmniejszenie zarówno częstotliwości współżycia,  

jak i zmniejszenie poziomu  pożądania seksualnego u siebie i u swoich partnerów. 

 

W 1986 roku opublikowano badania przeprowadzone przez doktora Edwarda 

Sheridan w Georgetown University Hospital dotyczące wpływu przerywania ciąży na 

urodzone już rodzeństwo (Sheridan, 1986). Jeżeli dzieci wiedziały o ciąży matki, oczekiwały 

narodzin dziecka. Kiedy ono się nie pojawiało, dzieci przeżywały poczucie frustracji, często 

winę przypisując sobie. W wielu przypadkach stwierdzono u dzieci występujący lęk przed 

matką po tym, gdy się dowiedziały o zabiegu przerwania ciąży. 

Podobne dane uzyskała dr Joanne Angelo (1987) przeprowadzając badania dzieci w 

klinice Tufts University School of Medicine. Stwierdziła ona poważne zaburzenia u dzieci, 

które wiedziały o dokonaniu zabiegu przerywania ciąży przez swoje matki. U tych dzieci 

występowało wyizolowanie od rodziców, lęk przed rodzicami. 

Z badań przeprowadzonych w 1989 roku11 wynika, że przerywanie ciąży występuje 

częściej w tych rodzinach, w których babki, matki, ciotki oraz siostry badanych kobiet też 

dokonywały aborcji. 

 

W 1985 roku podjęto w Stanach Zjednoczonych12 badania 90 pracowników 

zaangażowanych w tzw. „zabiegi” przerywania ciąży. 95% z nich przeżywało negatywnie 

swój udział, odczuwając stałe obniżenie samopoczucia i dyskomfort psychiczny. 

W 1989 roku ukazał się artykuł Philipa G. Neya i Adele Rose Wickett Mental Health 

and Abortion: Review and Analysis13 omawiający ponad sto publikacji dotyczących skutków 

przerywania ciąży. W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że większość kobiet w wyniku 

aborcji doświadcza poczucia winy, nieszczęścia, niepokoju, zaburzeń snu, obniżenia 

poczucia własnej wartości, a także ma poczucie braku bezpieczeństwa, braku oparcia w 

najbliższej osobie. Kobiety  te przeżywają negatywne zmiany w osobowości, doświadczają 

zaburzeń seksualnych14.  

 

W polskiej literaturze naukowej podkreślano skutki zabiegu przerywania ciąży w 

sferze somatycznej (min. Bożkowa, Troszyński, Kukla, 1983; Fiałkowski, 1975). Na problemy 

natury psychologicznej po zabiegu przerwania ciąży zwróciła uwagę W. Półtawska (1975, 

                                                 
11 Personal Communication. Sarah J.O. Ricketts, Thomas W. Strahan, April. 1989. 
12 Kathleen  Marie Roe, (1985), Abortion Work: A Study of the Relationship between Private Troubles and Public Issues, 

Thesis, Univ., of California Berkeley . 
13 Psychiatric Journal of the Univ. of Ottawa/Rev. de psychiatrie de l’Univ. d’Ottawa, Vol 14, No 4. 1989, pp. 506-

516. 
14 Do tego artykułu warto sięgnąć. Autorzy ukazują możliwe przyczyny uzyskiwania rozbieżnych wyników w 

badaniach dotyczących aborcji. Jako przykład min. podają badania w Singapurze 1739 kobiet, których stan 

zdrowia po aborcji dokonanej z tzw. wskazań psychiatrycznych wyraźnie się poprawił. Prawdopodobnie jednak 

prawdziwym motywem były względy społeczne, (które nie mogą stanowić w myśl tamtego prawa przyczyny 

aborcji), stąd wymyślone zostały objawy psychotyczne, które po aborcji „zniknęły” „poprawiając” stan zdrowia 

kobiety. 
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1994). W wyniku wieloletnich badań dotyczących konsekwencji psychologicznych aborcji 

rozróżniła ona bezpośrednie, wtórne i późne zaburzenia. Podkreśliła, że  więcej przypadków 

zaburzeń występuje w czasie późniejszym. D. Kornas-Biela (1988, s. 467–485) podjęła 

problemy dotyczące zmian w psychologicznym obrazie własnej osoby dokonujące się  

w związku z decyzją kobiety związaną z zabiegiem przerwania ciąży. K. Ostrowska (1994,  

s. 29–44) na podstawie badań przeprowadzonych w Polsce, w Niemczech, Szwajcarii i Rosji, 

ukazała szeroko problematykę konsekwencji psychologicznych po dokonanej interrubcji.  

R. Sikorski, C. Lepecka-Klusek oraz H. Tereszkiewicz (1978) zwrócili uwagę na 

konflikt sumienia łączący poczucie ulgi, winy i straty, który może być tak silny. że 

doprowadza do zaburzeń. Zabieg interrupcji zdaniem J. Toulat (1978) nie tylko niszczy 

dziecko poczęte, ale także samą kobietę. Wielu doświadczonych ginekologów stwierdza, że 

w wyniku takiego samozniszczenia, kobieta znacznie dramatyczniej przechodzi okres 

klimakterium. Szczególne typy reakcji traumatycznych po zabiegu przerwania ciąży omawia 

W. Simon (1994, 2003).  

Badania dotyczące skutków przerywania ciąży przeprowadziła Elżbieta Kaczmar 

(1998). Autorka przeanalizowała wyniki badań uzyskane od 30 kobiet, w wieku od 20 do 50 

lat. Wśród nich były mężatki, niezamężne, rozwiedzione i wdowy. W przypadku piętnastu 

osób była to pierwsza aborcja, cztery kobiety poddały się dwóm aborcjom, dla trzech była to 

trzecia aborcja, dla trzech – czwarta, dla dwóch osób – piąta. Z przeprowadzonych badań 

wynika, że aborcja spowodowała pogorszenie jakości życia osobistego u 63,5% badanych 

kobiet, uległo zmianie na gorsze u 46,4% badanych również życie rodzinne. Warto 

podkreślić, że bezpośrednio po aborcji stosunki rodzinne były poprawne, jednak w miarę 

upływu czasu przeradzały się w nieprzyjazne, a nawet wrogie. Zabieg przerwania ciąży 

spowodował u kobiet zmianę stosunku do ojca dziecka z pozytywnego na negatywny w 

39,6% przypadków oraz do lekarza aborcjonisty w 26,8% przypadków. Negatywne 

nastawienie do rodziców odczuwa 10,2% kobiet, a do dzieci - 13,6%. Relacje z dziećmi 

poprawiły się w 26,8% przypadków, jednak kobiety stwierdzają występującą tu 

nadopiekuńczość w stosunku do dzieci urodzonych, co wiąże się ze strachem o ich życie. 

Główny ciężar za dokonanie aborcji ponosi, zdaniem 46,8% badanych, ojciec dziecka, a sama 

kobieta - zdaniem 39,9%. Odpowiedzialnością kobiety obarczają również lekarza (10,2%) 

oraz rodziców (6,8%). Bezpośrednio po aborcji u 66,7% badanych wystąpiły negatywne 

przeżycia psychiczne. Po upływie jednego roku, przeżyć tego typu doświadczało 73,3% 

kobiet, a przed upływem pięciu lat - 79,8% badanych. Po dziesięciu latach przeżycia 

negatywne wystąpiły u 43,3% kobiet, a do dwudziestu lat po aborcji negatywne odczucia 

zauważa 16,6% kobiet. Bezpośrednio po zabiegu przerwania ciąży 56,5% kobiet ogarniało 

poczucie winy, a uczucie wstydu -  43,3%. Wśród 29,8% badanych bezpośrednio po aborcji 

przeżywało skruchę, a 16,8% kobiet czuło obrzydzenie do samej siebie. Bezpośrednio po 

zabiegu przerwania ciąży kobiety doświadczały zaburzeń emocjonalnych, takich jak zmiany 

nastroju (63,4%) oraz niezrównoważenie (20,2%); 69,8% badanych stwierdziło, że przeżywa 

wewnętrzny niepokój oraz nerwowość (76,7% kobiet). W przypadku 46,7% ankietowanych 



 

ISSN 2082-7067  4(20)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

występuje zaburzenie snu. Zabieg przerwania ciąży spowodował u 30,2% badanych kobiet 

uzależnienie lekowe, a u 16,8% - uzależnienie alkoholowe. Po aborcji 63,1% kobiet unika 

myśli i uczuć z nią związanych. Niszczy je rozpacz na wspomnienie własnej ciąży, aborcji, 

szpitala lub widoku innych kobiet w ciąży (63,2%). Tego typu zaburzenie występuje również 

u niektórych kobiet w rocznicę aborcji (26,8%) oraz kolejne rocznice, jakie miałyby miejsce  

w życiu dziecka (16,8%). U 66% badanych pojawia się obawa przed następną ciążą, a 59,9% 

kobiet czuje obawę przed współżyciem seksualnym. Do zaburzeń tego rodzaju należy 

również nienawiść lub wstręt do życia seksualnego oraz chęć częstej izolacji (46,9%). 

Znaczna liczba kobiet po aborcji odczuwa obumieranie życia uczuciowego (43,4%), 

emocjonalną obojętność (46,7%); 30,0% kobiet przeżywa stan izolacji wewnętrznej. Zabieg 

przerwania ciąży powoduje także zaburzenia własnej wartości w odczuciu badanych kobiet. 

Najczęściej jest to obniżenie własnej akceptacji (56,7%) oraz wycofanie się z życia (50,0%). 

Ponadto 46,7% kobiet stwierdza u siebie obniżenie dotychczasowej aktywności; wycofanie 

się z kontaktów międzyludzkich zauważa u siebie 40,0% osób; natomiast 33,2% badanych 

stwierdza występowanie ograniczenia komunikacji z ludźmi. Obniżenia poziomu takich 

uczuć jak: przyjaźń lub miłość stwierdza u siebie 46,6% badanych. Poniżenie samej siebie 

oraz niezdolność przebaczania sobie doświadcza 56,5% badanych. Przygnębienie lub 

depresję bezpośrednio po aborcji zauważyło u siebie 56,5% kobiet. Przed upływem jednego 

roku przeżycia tego typu wystąpiły u 30,2% ankietowanych, a po kilku latach od decyzji 

stwierdza powyższe zaburzenia 46,6% kobiet. U 46,6% badanych po zabiegu wystąpiły myśli 

lub tendencje samobójcze. Zabieg przerwania ciąży spowodował odczuwalne zmiany 

osobowości jak: wieczne niezadowolenie oraz zgorzkniałość (u 50,0% badanych). Natomiast 

43,4% kobiet obserwuje u siebie po zabiegu aborcyjnym złośliwość, a 26,8% - cynizm. Wśród 

badanych 43,5% kobiet ma poczucie winy w związku z przebytym zabiegiem i śmiercią 

dziecka. Spośród badanych 60,0% badanych kobiet obawia się jakiejś „kary” za dokonanie 

aborcji. 

 

3. Zespół ocaleńca od aborcji 

 

Coraz więcej badań naukowych wskazuje na to, że dziecko w łonie matki rejestruje  

i przeżywa więcej procesów psychicznych i komunikacyjnych, niż do tej pory sądzono. To, 

co dziecko odczuwa w okresie prenatalnym, wywiera znaczący wpływ na jego 

funkcjonowanie w okresie postnatalnym. Podobnie jak wszelkie inne doświadczenia, tak i 

zagrożenie życia w okresie prenatalnym dziecko odbiera i rejestruje.  

Na występowanie tzw. syndromu ocaleńca wskazuje coraz więcej  prac naukowych 

(por. np. Ney, 1982, 1983;   Ney, Barry,  1983; Ney, Peeters,   1993;  Winkler, 2000). 

Syndrom ocaleńca tłumaczony jest traumatycznymi przeżyciami z okresu 

prenatalnego. Lęk przed utratą życia doświadczony przez dziecko w łonie matki zostaje 

wyparty do podświadomości, a w konsekwencji pojawiają się problemy o nieznanym i 

nieuświadomionym podłożu. Ambiwalentne uczucia wobec poczętego dziecka, pochodzące 
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zarówno od matki, jak i ojca, są przez płód odbierane i rejestrowane w jego pamięci. 

Wrogość, którą dziecko odbiera ze strony otoczenia, zostaje w nim niejako zakodowana. 

Oceleniec od aborcji odczuwa nieufność wobec rodziców (Dzierżanowska-Peszko, 2005;  

s. 88-90).  

Znamię „ocaleńca” noszą dzieci kobiety, która w swoim życiu doświadczyła aborcji. 

Poaborcyjny zespół ocaleńca rozwija się również u dzieci, które miały zostać pozbawione 

życia w okresie płodowym, tych, których rodzice rozważali możliwość aborcji. Ocaleńcem 

od aborcji może zostać jedno z bliźniąt czy dziecko z ciąży mnogiej, w przypadku, gdy jego 

rodzeństwo zostało pozbawione życia na skutek selektywnej aborcji (Winkler, 2000, s. 131). 

Ocaleniec od aborcji nie tylko nie potrafi ufać dorosłym, ale nie nabywa zaufania do 

siebie samego. Osoba ocalona od aborcji ma ogromną trudność w identyfikacji siebie, ma ze 

sobą zły kontakt, który utrudnia nieumiejętność rozpoznawania swoich prawdziwych uczuć, 

przewidywania reakcji ustalenia własnej tożsamości. Ocaleńcy od aborcji często czują się 

winni, „że żyją”. Poczucie winy z jednej strony może być przyczyną tendencji myśli 

samobójczych, z drugiej strony rodzi przeświadczenie, że za darowane życie zaciągnęło się 

wobec rodziców dług wdzięczności. Ocaleńcy za wszelką cenę starają się udowodnić innym, 

że zasługują na życie. Ich życie staje się pasmem restytucji – wiecznego przepraszania za 

własną egzystencję (tamże). 

Ocaleńcy od aborcji często nie potrafią w pełni cieszyć się życiem. Brak im poczucia 

własnego sprawstwa i wewnątrzsterowności. Mają przekonanie, że ich życiem rządzi 

przypadek, że o niczym nie mogą decydować. Trudno im cokolwiek planować, gdyż żyją  

w nieustannym strachu, że niespodziewanie wszystko stracą. Jednocześnie obwiniają się za 

to, że nie rozwijają się, nie kształtują swojego życia. Są wrogo nastawieni do ludzi. Brak 

poczucia bezpieczeństwa przejawia się we wrogości wobec tych, których postrzegają jako 

rywali. Wrogość i strach wydają się być związane z ich pierwotnym, wczesnoprenatalnym 

zagrożeniem życia, ze strachem, że się zostanie zniszczonym, zanim otrzyma się szansę 

walki w obronie własnego życia (tamże, s. 134-136). 

Często do symptomów składających się na syndrom ocaleńca należą takie objawy jak: 

ontologiczne poczucie winy, obniżone poczucie własnej wartości, brak satysfakcji w życiu  

i z życia, lekceważenie autorytetów, nieszczerość (także wobec siebie), cynizm, niedojrzałość, 

chroniczne niezadowolenie (brak poczucia szczęścia), beznadziejność i pesymistyczne 

podejście do życia, trudności w nawiązywaniu relacji międzyludzkich (w tym 

heteroseksualnych), brak zainteresowania światem, ograniczenie się do spraw materialnych, 

mała troska o otoczenie, o własne dzieci (tamże). 

 

3. Pomoc kobietom z zespołami postaborcyjnymi  

 

Jak stwierdza psychiatra Philip Ney, autor wielu publikacji dotyczących skutków 

aborcji oraz terapii zespołów postaborcyjnych15, kobieta, która decyduje się na podjęcie 

                                                 
15 Ney, 1882, 1983; 1887, 1988, 1997. 
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terapii musi mieć świadomość, iż przeżycia związane z aborcją, w skutek mechanizmów 

obronnych najczęściej zostały zepchnięte do podświadomości. W procesie terapii trzeba je 

wydobyć i przepracować.  

Proces leczenia syndromu po-aborcyjnego, zdaniem Philipa Neya przebiega w kilku 

etapach:  

 Ponowne przeżycie i odtworzenie wydarzeń związanych z aborcją oraz 

dokładne zidentyfikowanie uczuć jej towarzyszących. 

 Uczenie się nowych zachowań i sposobów myślenia: asertywności, 

umiejętności nazywania własnych uczuć, przezwyciężania wewnętrznych i 

zewnętrznych oporów, negocjowania oczekiwań i ról, modyfikowania 

własnego zachowania i efektywniejszych sposobów porozumiewania się. 

 Uzyskiwanie „nowego wglądu” - uświadomienie w jaki sposób powstały 

problemy, które doprowadziły do aborcji  i jakie mechanizmy obronne zostały 

wykorzystane do rozwiązywania trudnej sytuacji.  

 Przeżywanie żalu po  śmierci nienarodzonego dziecka. 

 Odnowienie i ustanowienie realistycznych związków - przedefiniowanie 

siebie i oczekiwań względem innych oraz często bolesny proces pojednania. 

 Rozpoznanie tego, co już się udało uzdrowić oraz w przypadku osób 

wierzących pozwolenie Bogu na prowadzenie dalszego procesu uzdrawiania. 

W terapii kobiet, które doświadczyły aborcji ważne jest nie tylko przepracowanie 

samego problemu  aborcji, ale także wydarzeń, które doprowadziły do tego wydarzenia. 

Bardzo często decyzja o aborcji wynikała z wcześniejszych trudnych doświadczeń, zranień, 

różnych form zaniedbania czy przemocy. Często problemy te sięgają okresu dzieciństwa,  

złego traktowania ze strony  rodziców (por. np. Miller, 1992), czy wynikają z braku 

bezpiecznego stylu przywiązania w dzieciństwie (Allanson, Astbury, 2001).  

Sama terapia polega na przejściu przez proces uzdrowienia dotychczasowych  

tragicznych doświadczeń własnego rodzicielstwa i zamiany ich na rodzicielstwo pozytywne 

- tak, aby zabite dziecko stało się na powrót kochanym dzieckiem. W trakcie procesu 

uzdrawiania trzeba pozwolić na przeżywanie smutku odczuwanego po stracie dziecka.  

W dalszym etapie terapii następuje przebaczenie sobie, a także wszystkim osobom, którzy 

przyczyniły się do aborcji.  

W przypadku osób wierzących proces zdrowienia osoby, która doświadczyła 

dramatu aborcji jest także połączony z  odwołaniem się do Pana Boga i Jego łaski.  

Istotne elementy tego zakładają pełne nadziei przesłanie do kobiet i mężczyzn, 

pomoc przy wykorzystaniu profesjonalnych ekip terapeutycznych. Kluczowymi pytaniami, 

na które musi sobie odpowiedzieć kobieta doświadczona aborcją, są: czy moje dziecko może mi 

wybaczyć?; czy Bóg może mi wybaczyć?; czy sama sobie mogę wybaczyć? Kobieta w trakcje terapii 

musi przyjąć Boże przebaczenie i doświadczyć Jego wielkiego miłosierdzia. Z tego 

doświadczenia rodzi się zdolność do przebaczenia tym wszystkim, którzy doprowadzili ją 

do decyzji o aborcji i są za tę decyzję współodpowiedzialni. Dopiero wybaczając innym, 

kobieta odnajdzie w sobie siłę do wybaczenia sobie samej. 
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Obecnie istnieje wiele programów duchowej pomocy kobietom zranionym w wyniku 

aborcji. Jednym z bardziej znanych jest działająca także w Polsce „Winnica Racheli”. Jego 

inicjatorką jest Vicki Thorn, amerykańska psycholog. Inspiracją do jego powstania stały się 

przeżycia przyjaciółki pani Thorn, która po oddaniu jednego dziecka do adopcji i usunięciu 

ciąży nie mogła poradzić sobie z ogromem negatywnych przeżyć. Thorn utworzyła wówczas 

grupę wsparcia dla kobiet, które doświadczyły aborcji. Program  „Winnica Racheli” pomógł 

setkom kobiet uporać się z przeżyciami związanymi z aborcją.  

Jan Paweł II w encyklice  „Evangelium vitae”,  zwraca się do kobiet cierpiących z 

powodu zabicia swego nienarodzonego dziecka. Pisze on „Szczególną uwagę pragnę 

poświęcić wam, kobiety, które dopuściłyście się przerwania ciąży. Kościół wie, jak wiele 

czynników mogło wpłynąć na waszą decyzję, i nie wątpi, że w wielu przypadkach była to 

decyzja bolesna, może nawet dramatyczna. Zapewne rana w waszych sercach jeszcze się nie 

zabliźniła (…). Nie ulegajcie jednak zniechęceniu i nie traćcie nadziei. Starajcie się raczej 

zrozumieć to doświadczenie i zinterpretować je w prawdzie. Z pokorą i ufnością otwórzcie 

się – jeśli tego jeszcze nie uczyniłyście – na pokutę: Ojciec wszelkiego miłosierdzia czeka na 

was, by ofiarować wam swoje przebaczenie i pokój w Sakramencie Pojednania. Odkryjcie, że 

nic jeszcze nie jest stracone, i będziecie mogły poprosić o przebaczenie także swoje dziecko: 

ono teraz żyje w Bogu. Wsparte radą i pomocą życzliwych wam i kompetentnych osób, 

będziecie mogły uczynić swoje bolesne świadectwo jednym z najbardziej wymownych 

argumentów w obronie prawa wszystkich do życia”. 

To pełne nadziei orędzie życia wypływa z wiary w moc Bożego miłosierdzia. Rodzi 

to nadzieję, że osoby, które przeżywają dramat aborcji, nie zostaną opuszczone w cierpieniu. 

Proces terapeutyczny polega na zamianie dotychczasowego dramatycznego i odrzucającego 

rodzicielstwa, w rodzicielstwo pełne miłości do własnego dziecka, które, mimo, iż zostało 

zabite w tzw. zabiegu aborcji, to jednak żyje i to życiem pełnym miłości w odwiecznej 

Miłości Pana Stwórcy Życia. 

 

Podsumowanie 

 

Problem dotyczący skutków aborcji jest niezwykle złożony. Wiele badań wskazuje na 

długofalowe skutki aborcji. Jednakże do dzisiaj nie rozstrzygniętym problemem pozostaje 

określenie rozmiarów  zaburzeń postaborcyjnych.  

W czasach komunistycznych przeprowadzenie rzetelnych badań w tym zakresie nie 

było możliwe, gdyż usiłowano ukrywać istnienie jakichkolwiek zaburzeń postaborcyjnych. 

Do tej zmowy milczenia udało się wciągnąć wielu profesorów, ginekologów, psychiatrów. 

Często akcja ta była łączona z odbieraniem statusu człowieczeństwa poczętemu dziecku (to 

tylko zlepek komórek, to embrion). Kiedy jednak osiągnięcia badań prenatalnych dobitnie 

ukazały ludzki status człowieka jeszcze nienarodzonego, a do zaburzeń po przerywaniu 

ciąży przyznawało się coraz więcej kobiet,  nie dało się już ukrywać problemu. Oficjalnie  

przyznano wtedy, że skutki przerywania ciąży istnieją, ale zaraz dodawano, iż dzięki 
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nowoczesnym zabiegom terapeutycznym  można je zminimalizować. Tymczasem proces 

terapeutyczny jest bardzo trudny, a minimalizowanie problemu w procesie terapeutycznym 

powoduje zazwyczaj powrót doświadczanych wcześniej objawów.  

Dzisiaj także jednym z poważniejszych problemów stało się uczynienie z aborcji 

bardzo dochodowego procederu. Stąd też  osoby, które chcą ostrzec przed możliwymi 

konsekwencjami aborcji są traktowane jako zagrożenie finansowych dochodów klinik 

aborcyjnych (np. Mary Wagner w Kanadzie).   

Aborcję usiłuje się także wpisać w rejestr tzw. praw reprodukcyjnych człowieka  

w ramach filozofii określanej często jako cywilizacja śmierci. 

Patrząc z punktu widzenia początku życia ludzkiego w aborcji życie to jest niszczone, 

zabijane  – niezależnie od tego, czy matka odczuwa negatywne skutki aborcji, czy też nie. 

Stad też – najskuteczniejszym sposobem zapobiegania  negatywnym skutkom tego 

typu postaw  będą przede wszystkim pozytywne działania służące budowaniu cywilizacji 

miłości. 

 

Budowanie cywilizacji miłości to troska o "świat bardziej ludzki", świat oparty na 

wartościach, w pierwszym rzędzie na miłości, ale także na sprawiedliwości, prawdzie, 

wolności i solidarności. Cywilizacja miłości to cywilizacja oparta na właściwej hierarchii 

wartości, na prymacie etyki przed techniką, człowieka przed rzeczą, wartości duchowych 

przed materialnymi, miłosierdzia przed sprawiedliwością, "być" przed "mieć".  

Cywilizacja miłości - chociaż  opiera się na wartościach ewangelicznych -  stanowi 

ideę uniwersalną, ideę, w realizacji której winni zaangażować się nie tylko chrześcijanie, ale 

wszyscy ludzie dobrej woli. Jest cywilizacją, która ma być służebna wobec wszystkich i może 

stać się faktem wówczas, gdy w jej urzeczywistnianie zaangażują się wszyscy bez względu 

na różnice światopoglądowe.  

Niezwykle istotnym zadaniem staje się wypracowanie i wdrożenie strategii działań, 

które: 

 przywrócą małżeństwu i rodzinie należne im miejsce; 

 zagwarantują rodzicom  prawo do wychowywania dzieci zgodnie z ich 

przekonaniami i wartościami; 

 zapewnią dzieciom  możliwość integralnego rozwoju w domu i w szkole;  

 przedstawicielom nauki pozwolą na przeprowadzanie i ogłaszanie wyników 

rzetelnych badań, pozbawionych presji ideologicznej;  

 zagwarantują medycynie powrót do przysięgi Hipokratesa, w wielu krajach  

znosząc penalizację proponowaną i wdrażaną wobec  tych, którzy służą chorym, 

niepełnosprawnym, którzy ochraniają życie każdego człowieka – pod poczęcia do 

naturalnej śmierci; 

 stworzą  mediom warunki służenia prawdzie i dobru; 

 prawnikom i społeczeństwu przywrócą system prawodawstwa spójny, 

przejrzysty, sprawiedliwy i uczciwy. 
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Szczególnie ważne staje się wspieranie w rozwoju młodych ludzi, zachęcanie ich do 

kształtowania takich postaw, które służą promocji dobra, promocji małżeństwa i rodziny, 

promocji takich wartości jak: miłość, pokój, dobro, szacunek dla drugiego człowieka, 

poszanowanie godności osobowej wszystkich ludzi. 

Konieczne staje się objęcie troską młodego pokolenia, które – będziemy wychowywać 

na ludzi  prawego sumienia, na ludzi którzy – zgodnie z zasadami cywilizacji miłości -  będą 

kierowali się troską o więzi międzyludzkie, o to, aby każdy człowiek rodził się i wzrastał  

w kochającej się rodzinie złożonej z matki i ojca. Troska o wychowanie ludzi zgodnie  

z cywilizacją miłości to troska o to, by ludzi ci kierowali się bardziej etyką niż zasadami 

wynikającymi z dobrodziejstw nauki i techniki, dla których ważniejszy będzie człowiek niż 

jakakolwiek, nawet najcenniejsza  rzecz, którzy będą bardziej cenili wartości duchowe 

swoich środowisk, narodów, państw niż dobra  materialne, dla których ważna będzie 

sprawiedliwość, ale miłosierdzie będzie większe niż  sprawiedliwość, dla których  "być” 

będzie ważniejsze niż  "mieć".  
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Ewa Grażyna Skóra, Human sexuality as a man and a woman with the background in the 

Old Testament. 

This article is based on the author master thesis: The specificity of sexual intercourses. Exegesis of 

selected texts in the Old Testament. The article aims to present the human as male and female, 

man and woman, and also to show in details the human sexuality and the terminology 

connected with sexual activities in the Old Testament. Moreover, the aim of this article is to 

reveal the complementarity of man and woman. 

 

Antoni Gos, The dimensions of sexuality - multifaceted analysis 

This article deals with many aspects of human sexuality. Beginning with the definition and 

the essence, the integral concept of human in the area corporality, emotionality and 

spirituality, was characterized. The importance of upbringing in the aspect of giving life, 

forming of socialites and being in the dilemma in the aspect of sexuality, was emphasized. 

The fallowing article pays attention to self maturity and ethicality. This message in referred 

to women and men as living beings created by God and complement each other (the family, 

marriage, children, fatherhood and motherhood). The above values were especially stressed 

by John Paul II, who was the highest authority of the Church, an advocate of love, truth, 

kindness, responsibility, visdom, moral integrity, purity and peace. The article presents  

a warning against distortion of ideology of gender and globalization, which cause negatives 

effects on true, normal and natural sexuality of human beings as a picture of God in the 

Earth and the entire Universe. 

 

Irena Grochowska, Anthropological fact of human sexuality 

In this article sexuality was analysed as an anthropological fact in regards to their 

mutlidimensionality, complexity of manifestations and multicolor, their role in shaping love 

and influence on life and dynamics of love.  In sexuality its constitution was highlighted, the 

listed sexual spheres physical, mental and spiritual were discussed, as the elements of 

structure of the human person.  It is shown how sexuality is connected with specific personal  

features, which designate in every person a method of achieving authentic love.  It was also 

noted what is sexual drive and erotic desire in the aspect of shaping mutual love.  In some 

chapters of the work we will also see critical analyses of certain opinions and attitudes. 

 

O. Paweł Mazanka, Reflections on the Meaning of “Purity of Heart” in Philosophy and 

Theology 

The phrase “purity of heart” or “purity of mind” is often used in the language of theology 

and philosophy. The presented paper is an attempt to provide a description a broader 

understanding of the phrase “purity of heart”, which usually is used in sexual context. The 

first point of the paper explains the meaning of the word "heart" in philosophy and theology; 
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second point describes the meaning of the expression "pure heart" which very often appears 

in Old and New Testament. The last part of article presents a reflection how to achieve a 

pure heart in our daily life. In conclusion, it must be said that the category of “pure in heart” 

refers to the depth of the truth about human person, both in his cognitive, ethical and even 

eschatological aspects. Purity of heart means to be free of all wicked motivations and sinful 

intentions, and to have no self-seeking desires. In other words: it means to have the eyes 

(mind), who truly sees and understand surrounding reality. It means to be totally free from 

anything which blinds and darkens the mind so that it cannot see things clearly and 

honestly.  

 

Paweł Głuchowski, The responsibility ensuing from the marriage in the light of the 

Doctrine of the Church 

The sacramental marriage is a gift as also obligation. This gift lets to bring on 

multidimensional  feeling of responsibility for a marriage. Both women and men are obliged 

to care about their marriage development and deepening their relation and what is more 

they have to care about family live. Our faith  in broadly ways, is focus on marriage 

institution and family. Since which is learned by Church refer to marriage with God, it’s  

a favour which is result of supernatural love. Love of married coupe should be like a love 

between Christ and Church. This love can’t be comprehend by human brain. It’s the most 

ideal relation which can join two people. Marriage of love cross a border of definition this 

institution. We are able to can explain theoretically  a durability and indissolubility of 

marriage but spiritual zone of marriage which is result of God favour  is for everyone 

different and each of us understands in different ways.  

 

Sylwia Kempys, The essential elements of education for responsible love in the light of 

the work of Wanda Półtawska 

The contemporary  crisis in understanding of love equated often with sexual act as well as 

other inappropriate messages and attitudes submitted by the modern world (i.a. hedonism), 

appear before the whole society as a challenge to bring up the young generation to the 

responsible love. This upbringing consists of a number of important elements, which have 

been presented on the basis of dr Wanda Półtawska’s works. One of the essential elements in 

the process of upbringing is the awareness of its purpose, which is the appropriate love 

concept based on the correct view of person, sexuality and fertility. Then there have been 

presented areas, which this upbringing covers: forming of conscience, shaping the correct 

hierarchy of values, education for modesty, responsibility and purity. In the following part 

of the article there has been presented the essential role of educators and their tasks which 

they should undertake. The final part of the article includes the discussion on the 

contemporary context and the difficulties associated with the aspect of upbringing, which 

became the confirmation of the need for upbringing to responsible love. 
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Elżbieta Trzęsowska-Greszta,  Bartosz Szymczyk, Attachment style and human sexuality in 

the light of recent research  

 Individual differences in adults’ attachment styles are believed to influence many aspects of 

sexual behavior. In this paper the Tripartite Model of Adult Romantic Attachment set forth 

by Hazan and Shaver is presented to provide a theoretical framework for a further review of 

current research outcomes linking attachment styles and sexuality. Such aspects of sexual life 

as motives for sexual behavior, sexual satisfaction, expressions of sexuality, number of 

partners and infidelity are discussed for long and short term heterosexual couples in relation 

to attachment styles. A summary of secure and insecure attachment sexuality profiles is 

provided along with a call for further research in the area. 

 

Maria Jankowska, Methods of birth control and the relationship of the spouses and the 

quality of their marriage 

Spouses use different methods of birth control. These methods are natural or interfering with 

the body, most often body of woman. That is they use contraception. Their methods of birth 

control may be a factor in the quality of their marriage and the relationship between them, 

that is, emotional, intellectual and behavioral closeness. There were tested 92 couples (47 

used contraception and 55 used the natural methods). The bond between the spouses was 

examined using the  Scale of Closeness of Spouses by M. Ryś. It contains: emotional 

closeness, intellectual closeness, which takes into account the following factors: intellectual 

understanding, convergence of views, closeness of values and expectations and behavioral 

closeness. The quality of the marital relationship was examined on the basis of the 

Questionnaire of Good Marriage KDM-2, by M. Plopy and J. Rostowski, which includes four 

dimensions: Intimacy, Similarity, Self-realization and Disappointment. The study showed 

that spouses who use natural methods have significantly higher levels of emotional, 

intellectual, behavioral closeness and they assess higher the quality of their marriage and 

also have a significantly lower level of disappointment of marriage than spouses who use 

contraception as a method of birth control. 

 

Dr Marta Komorowska-Pudło, Sexual Satisfaction of spouses and the quality of their 

relations in other spheres of functioning relationship 

The article analyzes correlations between sexual satisfaction of young spouses and the 

quality of their relationship in other spheres of their functioning in the married couple. 

Sexual satisfaction was measured in terms of satisfaction of physical, emotional and control 

of sexual aspects of the relationship. The quality of the relations consisted bond of spouses 

(co-understanding, co-feeling and co-operation), the love  (passion, intimacy, commitment), 

marital communication (support, commitment, depreciation), and the selection of spouses 

(intimacy, similarity, self-fulfillment and disappointment). Research shows that there are 

strong correlations between all discussed in the article spheres of common life of men and 

women. The higher level of marital bond, the higher level of love for the spouse, the higher 
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quality marital communication and the higher level selection of spouses are connected with 

higher levels of their sexual satisfaction. Sexual satisfaction spouses is lower if in other areas 

marital life their relationships are worse. The resulting correlations between the studied 

variables have proved to be higher in women than in men. 

 

Magdalena Marzec, Andrzej Łukasik,  Jarosław Jastrzębski, The sociosexual orientation 

and tactics to maintain partner in the long-term relationship 

From the evolutionary point of view, the ability to retain the mate in a long-term relationship 

may be essentially connected with reproductive success of both the woman and the man. 

Specific tactics (Shackelford et at., 2005) are used to retain the mate in the relationship, from 

vigilance up to the use of violence. The aim of our study was to answer the question whether 

sociosexual orientation is associated to specific mate retention techniques and whether there 

is any sex diversity in this regard. In our study (N = 267) it was proved that males in long-

term relationships significantly more often than women use diverse tactics, involving e.g. 

emphasizing the value and importance of the female partners in their lives by buying them 

expensive gifts and expressing their care and affection, fulfilling the mates' wishes and 

yielding to their decisions. Women in long-term relationships less often than men apply 

mate retention tactics, and those who do, usually resort to excessive control of their mates 

and inspecting their belongings, derogation and criticizing of other women as well as actions 

aimed at improving their own physical attractiveness. Men with higher SOI-R (short-term 

relationship orientation) levels use the tactic of derogation of competitors. Women with 

higher SOI-R (short-term relationship orientation) levels use more diverse tactics, e.g: 

jealousy induction, punishing mate's infidelity threat, commitment manipulation, derogation 

of competitors, resource display, and derogation of the mate in front of competitors. The 

obtained results were discussed in the context of evolutionary theories. 

 

Zofia Kończewska-Murdzek, The affirmation of the child in the womb - the basis of the 

civilization of love 

The importance of the mass media has been constantly growing, one of them being the film, 

which has become an increasingly popular teaching method. Searching for the most 

appropriate method of shaping attitudes towards the child in the mother's womb, three 

experiments were conducted with the participation of students from two Rzeszów 

universities (Rzeszów University of Technology and the College for Education). The study 

involved 100 participants (50 F and 50 M) aging from 19 to 27 years. Best results were 

obtained in a group in which the child in the womb was referred to in a positive way - 

through the presentation of the film: "The first days of life" by Cloud Edelman (excluding 

physiological scenes from the childbirth). It turned out that "talking negatively" of the 

conceived child – through the presentation of the film by Dr K. Semm: "Ausräumung einer 

Schwangerschaft" ("Abortion"), and supplemented with information about the effects of the 

abortion - focused participants' attention primarily on the abortion itself. Attitudes against 

abortion were indeed reinforced, however, at the same time severe negative emotions were 
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also evoked - detrimental for the child and the family situation. Presentation of such an 

insidious aggression: the murder of an innocent and defenseless human, triggers anxiety, 

fear and aggression. In accordance with the principle of generalization of emotions, these 

emotions will encompass not only the perpetrators of violence, but the child as well. There 

exists a justified fear that a film about abortion displayed to young people, will disrupt their 

natural sensitivity and their need to have children. The research I conducted under the 

direction of Professor Maria Braun-Gałkowska revealed that when attempting to shape 

positive attitudes towards the child in the womb, one should remember that a human being 

desires things that arouse his admiration and delight, and avoids those causing anxiety. 

Consequently, the unborn child should be shown in such a way that will evoke rapture and 

thus - trigger the desire to have children in future. Bearing in mind the imprinting 

mechanism, it is wise to take care that in particular the very first information about the child 

in the mother’s womb is associated with positive, nice, pleasant and friendly situations. This 

applies to both the message conveyed, the way it is presented, as well as to conditions in 

which the transfer of information takes place. Since the issues related to the child in the 

womb are of a sensitive nature, they should be addressed in small groups, in rooms with a 

cheerful décor, and - above all - they should be communicated to the audience with tact, 

calmness and in a friendly manner.  

 

Marzena Zajączkowska, Zygote: Language and Responsibility 

Article points to the need for a language that would help to conduct interdisciplinary 

discussion regarding conception and development of man in his early stages fruitfully. It 

resulted from the necessity to make considerations on the introduced techniques and 

medical procedures that are associated with interfering in the processes of human 

conception. In view of the significant differences in the positions presented by the scientific 

authorities a need grew to achieve such a level of knowledge about the beginning of human 

life, which would allow anyone in this area to make informed and responsible decisions. In 

this paper discussion and considerations regarding the single-celled zygote stage of a newly 

conceived human 

 

Katarzyna Walęcka-Matyja, The lone motherhood and responsibility in the psychological 

perspective 

The purpose of this article was to describe the psychological situation of women raising 

children alone. In Poland, lone motherhood comes out of necessity rather than conscious 

choice. Changes in the family structure, including separation, divorce, emigration departure 

and death of a family member, can take place at any stage of adulthood, disrupting the 

proper functioning of individual family members, both adults and children. In many cases, 

the psychological consequences of lone motherhood can become a significant impediment 

for a woman to perform properly the role of a parent. In the vast literature on the subject of 

mono-parental families, there have been noticed a lot of differences in performing the role of 
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a mother, depending on the type of the family. However, what clearly joins the different 

kinds of lone motherhood concerns difficulties arising from performing the main family 

functions – the economic function and the protective-educational one. The picture of mono-

parental families with the mother makes us reflect on the directions of psychological aid and 

the forms of support, necessary to improve the quality of life of both the adults and the 

children.   

 

Witold Starnawski, Thought of John Paul II and gender/queer ideology 

Gender (queer) is neither philosophical idea nor scientific theory, first of all it is an ideology 

and political strategy. The main goal of that ideology (as say J. Kochanowski in book Queer 

studies) is not propagate different than heterosexual style of life (for example: homosexual), 

but definitive elimination category of sex. In that ideology we can find contempt of the body 

(like in maniheistic mentality). Body and sex are for that mentality “anti-value”. On the 

contrary, in the thought of John Paul II (Theology of the body) body, and sex also, ought to be 

infiltrated by the love of the persons; ought serve their perfection. Foundation of that 

attitude is ontology of marriage and family. From this point of view gender/queer ideologies 

are various forms of falsehood: ontic, anthropological, personal, moral, social and religious.  

 

Aleksandra Karasińska, The subject of sexuality in magazines read by young people 

This article attempts to answer the question what information, norms and values in shaping 

the image of their own sexuality communicate popular Polish magazine targeted at young 

people. For this purpose has been analyzed content of selected journals and they were 

subjected to criticism. It was emphasized that youth magazines represent certain forms of 

behavior, promote specified ideas and thus become a source of shaping the attitudes and 

beliefs of teenagers, including issues related to such intimate spheres of human life which is 

his sexuality. The article presents the complexity of the problem and points to the need for 

media education and sex education which appears to be as a necessity in the modern world. 

 

Renata Sikora, Sexual behavior of youth and young adults - a review of research 

Last decades show clearly that the age of sexual debut in adolescence keeps decreasing. 

However quite substantial differences are observed depending on adolescents’ nationality. 

Youths from Ukraine, Russian Federation, USA and Western well developed countries 

become sexually active two years earlier than youths from such countries as Poland and 

Greece. The repertoire of sexual activities widens. Of particular interest for psychologists, 

sociologists, parents and teachers may be on-line sexual behaviors such as sexting, nude 

pictures publishing, poaching and searching virtual partners. Early sexual activity of 

adolescents is related to higher levels of depression and lower levels of self-esteem. This 

refers to homosexual adolescents as well. Higher costs of sexual activity bear girls comparing 

to boys. Both groups - when early sexually active - are subsequently at risk of psychological 

and social consequences in adulthood. 
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Małgorzata Starzomska, „"The Bianca Effect": Sexuality of women with anorexia 

The present text is devoted to the sexuality of women with anorexia nervosa. The few studies 

in this field to date have shown that these women experience serious sexual dysfunctions. 

The paper sets out to establish whether such disorders precede anorexia, or perhaps arise as 

a consequence of it. The current state of research does not offer a conclusive answer to this 

question. The paper looks at the sexual problems of patients with anorexia nervosa from the 

psychodynamic, sociocultural, and existential perspectives and interprets them as a symbol 

of the difficult situation of sensitive young women in the contemporary materialistic world, 

which is focused on one’s body image. 

 

Elżbieta Kaczmar, The consequences of abortion in marriage and family relations 

Long-term research in the area of aborting pregnancy has confirmed earlier reports that such 

a decision affects not only the woman but also her environment, especially the closest family. 

Such a decision results in specific psychological burdens as well as social and health-related 

loss. The present article describes consequences of abortion, especially in relationships 

between spouses and members of family. Numerous research projects in the area of 

consequences of struggle field stress have recently contributed to deepening the knowledge 

of the problem of interruption. For both in the case of abortion and struggle field stress we 

deal with a borderline situation, that is – being a witness of death as well as being a 

perpetrator of one.  The Reader can additionally get acquainted with the author’s selected 

research projects concerning the consequences of abortion which affect family and marital 

relations as well as possibilities of therapy – not only for the woman but also other members 

of family.   

 

Maria Ryś, The psychological effects of abortion. The possibilities of help women with 

the post-abortion syndromes. 

In the article the author emphasizes that the problem of the so-called abortion since years has 

provoked strong emotions and polarized society. In the communist era there was not 

allowed to reveal any post-abortion abnormalities. For this conspiracy of silence there were 

drawn professors, gynecologists, psychiatrists. These actions often were connected with 

taking away the status of humanity from unborn child. When, however, the achievement of 

pre-natal tests clearly showed the human status of the unborn man and the disorders after 

abortion were so loud and felt by many women, that it could no longer hide the problem, it 

was admitted that the effects of abortion existed, but at the same time it was  added that - 

thanks to modern treatments and medical procedures – they can be minimized. But the 

therapeutic process is very difficult. In the article the author describes the effects of abortion 

and the possibilities and stages of therapy. She stresses that that regardless of whether the 

woman feels, or does not feel the effects of abortion, in each case it is destroyed by abortion 

the developing human life, the life of her own child. 
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Redakcja przyjmuje artykuły zgodne z profilem czasopisma zawartym w Przesłaniu, 

odpowiadające tematyce danego numeru Kwartalnika. 

Każdorazowo temat kolejnego numeru jest ogłaszany na stronie Kwartalnika. 

 

Redakcja „Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio” oczekuje od Autorów respektowania 

zasad rzetelności naukowej oraz jawności informacji o wszystkich podmiotach 

przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy 

etc.) oraz okoliczności towarzyszących. 

Oczekujemy także w przypadku publikacji przygotowanej przez kilku Autorów informacji 

dotyczącej wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem kto jest 

autorem koncepcji, założeń, metod, jaki jest wkład poszczególnych autorów w 

przeprowadzenie badań, w obliczanie, analizy itd.). 
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upływającym kwartałem na adres: 
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Naczelnego i Rady Redakcyjnej Kwartalnika. 

2. Po pozytywnym zaopiniowaniu następuje przekazanie publikacji do tzw. 

recenzentów zewnętrznych, będących ekspertami w zakresie danej problematyki. 

3. Recenzent dysponuje gotowym formularzem recenzji, na którym umieszcza swoje 

oceny i formułuje wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego 

odrzucenia; dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia innych wyjaśniających 

komentarzy do recenzowanej publikacji. 

4. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review 

proces”). 

5. Recenzje są przekazywane autorowi pracy, z prośbą o ustosunkowanie się do nich i 

poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami. 
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