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Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz 

Instytut Politologii UKSW 

 

Genealogia osoby 

 

„Człowiek nie potrafi żyć bez miłości” – św. Jan Paweł II umieścił te słowa 

w encyklice poświęconej tajemnicy Odkupiciela człowieka1. Dotyczą one także 

współczesnego człowieka, który nie mniej niż jego przodkowie pragnie miłości. 

Niestety, można odnieść wrażenie, że w tę dziedzinę wkrada się coraz większe 

zagubienie, w skutek czego człowiek, poszukując szczęścia, czyni to często niejako 

po omacku. Nieumiejętność miłowania zwykle nie jest bezpośrednio zawiniona 

przez konkretną osobę, ale jest po części owocem braku doświadczenia miłości w 

środowisku własnej rodziny, licznych zranień, zwłaszcza z okresu dzieciństwa, 

czy wreszcie życia w konkretnym kontekście kulturowym, w którym miłość 

przedstawia się w niejednokrotnie w postaci zubożonej czy wręcz wypaczonej. 

 

1. Ciało stworzone do miłości 

 

Zgodnie z biblijnym opisem stworzenia świata, „Pan Bóg ulepił człowieka z 

prochu ziemi (elementu materialnego) i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia 

(element duchowy), wskutek czego stał się człowiek istotą żywą” (Rdz 2, 7). 

Następnie umieścił go w rajskim ogrodzie, ale – mimo iż wszystko działo się 

jeszcze przed wkroczeniem zła w dzieje człowieka - Bóg stwierdził, że „nie jest 

dobrze” (Rdz 2, 18). O ile w pierwszym opisie stworzenia z ust Pana Boga padały 

wyłącznie słowa aprobujące pojawienie się każdego nowego bytu, o tyle tym 

razem, stwierdza On istnienie w swoim dziele poważnego braku, który polega na 

nieobecności istoty podobnej do Adama. „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był 

sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” (Rdz 2, 18). Aby zaradzić 

samotności człowieka, „Pan Bóg ulepił z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszel-

kie ptaki powietrzne i przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on 

da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę 

«istota żywa». I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom 

powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc 

odpowiednia dla mężczyzny” (Rdz 2, 19-20). Za pomocą tego „testu” człowiek 

                                                 
1 Jan Paweł II, Redemptor hominis, 10; Myśl ta jest głęboko zakorzeniona w tradycji Kościoła. Na 

przykład, św. Katarzyny ze Sieny, pisze: „Dusza nie może żyć bez miłości, zawsze chce coś kochać, 

gdyż jest utworzona z miłości i przez miłość ją stworzyłem” (Św. Katarzyna,1987, s. 95-96). 
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uświadamia sobie swoją wyższość w stosunku do wszystkich istot żyjących na 

ziemi.2 Doświadczenie pierwotnej samotności mężczyzny stojącego na skraju 

ontycznej przepaści uświadamia mu jego wyjątkowość w stosunku do reszty 

stworzenia. Samotność Adama ma dwa wymiary: jest samotny z uwagi na różnicę 

natury w stosunku od innych stworzeń oraz jest samotny, ponieważ u jego boku 

wciąż brakuje kobiety. „Człowiek, adam, opierając się na doświadczeniu własnego 

ciała, mógłby dojść do przekonania, że jest istotnie podobny do innych istot 

żyjących (animalia). Natomiast, jak czytamy, nie doszedł do tego wniosku, raczej 

doszedł do przekonania, że jest «sam»” – pisze Jan Paweł II3. Doświadczenie 

ontycznej samotności ma w sobie coś porażającego. Adam odkrywa, że bycie  

w pełni osobą wymaga ofiarowania się drugiej osobie w formie wolnego daru, 

a jednocześnie, że w całym świecie stworzonym, jaki dogłębnie poznał, nie ma 

nikogo, kto mógłby ten dar przyjąć (Por. Semen, 2013, p. 107). „Wtedy to Pan 

sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego 

żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął  

z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, 

mężczyzna powiedział: «Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! 

Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta»” (Rdz 2, 21-23). 

„W ten sposób człowiek (mężczyzna) okazuje po raz pierwszy radość, a nawet 

uniesienie, do czego poprzednio nie miał podstaw z powodu braku istoty podobnej 

jemu”4. 

Mężczyzna zostaje obdarowany kobietą, a kobieta obdarowana mężczyzną. 

Do głębokiego spotkania między mężczyzną a kobietą dochodzi za sprawą ciała. 

Adam nie wyraża zachwytu na widok Ewy, mówiąc: „inteligencja z mojej 

inteligencji” albo „duch z mojego ducha”. W swojej pieśni miłości, „prototypie 

Pieśni nad Pieśniami”,5 opiewa cielesny wymiar bycia człowiekiem w jego 

znakach kobiecości i męskości, które są zachętą do ustanowienia komunii osób 

(communio personarum)6. Ukazuje to odmienny sens „bycia ciałem” w przypadku 

człowieka i zwierząt7. 

                                                 
2 Por. Jan Paweł II, Katecheza środowa, 10 października 1979 r., 4. 
3 Jan Paweł II, Katecheza środowa, 24 października 1979 r., 3. 
4 Jan Paweł II, Katecheza środowa, 7 listopada 1979 r., 4. 
5 Jan Paweł II, Katecheza środowa, 14 listopada 1979 r., 1. 
6 Por. Jan Paweł II, Katecheza środowa, 14 listopada 1979 r., 5; Y. Semen, 2013,  p. 112; „Biblia  

(a z nią i liturgia) z właściwą sobie prostotą czci i chwali przez wieki Matkę Jezusa : 

«Błogosławione łono, które Cie nosiło, i piersi, które ssałeś» (Łk 11, 27). Te słowa to pochwala 

macierzyństwa, kobiecości, ciała kobiecego w typowym dla niego wyrazie stwórczej miłości” (Jan 

Paweł II, Katecheza środowa, 12 marca 1980 r., 5). 
7 „Człowiek, adam, opierając się na doświadczeniu własnego ciała, mógłby dojść do przekonania, 

że jest istotnie podobny do innych istot żyjących (animalia). Natomiast, jak czytamy, nie doszedł 

do tego wniosku, raczej doszedł do przekonania, że jest «sam». Tekst jahwistyczny nigdy nie mówi 
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Biblia przenosi nas w czasy sprzed grzechu pierworodnego, czasy 

niewinności, a jej opis ludzkiego ciała i jego funkcji jest całkowicie wolny od 

pruderii. „Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie 

wstydu” (Rdz 2, 25). Ciało mówi o małżeńskim i rodzicielskim powołaniu ludzkiej 

kobiecości i męskości. Przypomina człowiekowi o jego zdolnościach rozrodczych, 

które odczytuje jako błogosławieństwo (Rdz 1, 28). Mężczyzna i kobieta, patrząc 

na siebie nawzajem nie odczuwają wstydu ponieważ ich wzrok potrafi dostrzec 

głęboki sens ludzkiego ciała, które jest ciałem osoby, uobecniającym „duszę 

żyjącą”8. „Ciało ludzkie, jego płciowość, jego męskość i kobiecość, jest w samej 

tajemnicy stworzenia nie tylko źródłem płodności i prokreacji, tak jak w całym 

porządku natury, lecz jest także w tym ciele «od początku» zawarta właściwość 

«oblubieńcza», czyli zdolność do wyrażania miłości, tej właśnie miłości, w której 

człowiek – osoba staje się darem i spełnia sam sens swego istnienia i bytowania 

poprzez ten dar”9. „Człowiek – jak naucza Sobór Watykański II – będąc jedynym 

na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się 

w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”.10 Czystość 

pozwala mężczyźnie i kobiecie dostrzec całą prawdą o drugiej osobie, zobaczyć 

piękno, które przekracza fizyczny wymiar ludzkiego ciała, przyjąć drugą osobę 

jako osobę, cieszyć się nią jako istotą, której Stwórca chciał dla niej samej. 

Prawzorem takiego rozumienia osoby jest Trójca Święta. Stwierdzenie, że 

człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo tego Boga, który jest komunią 

Osób, znaczy zarazem, że człowiek jest wezwany do tego, aby bytować „dla” 

drugich, aby stawać się darem11. W świetle biblijnego opisu początków, Bóg 

obdarzył człowieka ciałem, aby ten – pełniej niż byty jedynie duchowe – mógł być 

obrazem komunii Osób Trójcy Świętej. Seksualność człowieka, pierwotnie, 

postrzegana była jako widzialny znak komunii Boskich Osób. Nie była zatem 

rodzajem koncesji z uwagi na konieczność rozmnażania się, dopóki nie wynajdzie 

się lepszego sposobu na płodzenie dzieci. Gdyby tak było, bunt przeciwko 

                                                                                                                                                         
bezpośrednio o ciele, nawet kiedy mówi, że «Jahwe Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi», mówi  

o człowieku, a nie o ciele. Mimo to opowiadanie wzięte w swojej całości daje nam wystarczające 

podstawy, aby pojmować tego człowieka, stworzonego w świecie widzialnym, właśnie jako ciało 

wśród ciał. Analiza tekstu jahwistycznego pozwala nam prócz tego łączyć pierwotną samotność 

człowieka ze świadomością ciała, przez co człowiek odróżnia się od wszystkich animalia i «oddziela 

się» od nich, a także przez co jest osobą. Można stwierdzić z pewnością, że ten człowiek 

ukształtowany w ten sposób ma równocześnie świadomość i poczucie sensu swojego ciała. I to ona 

podstawie doświadczenia pierwotnej samotności” (Jan Paweł II, Katecheza środowa, 24 

października 1979 r., 3). 
8 Por. Jan Paweł II, Katecheza środowa, 9 stycznia 1980. 
9 Jan Paweł II, Katecheza środowa, 16 stycznia 1980 r., 1. 
10 Sobór Watykański II, Gaudium et spes, 24. 
11 Por. Jan Paweł II, Mulieris dignitatem, 7. 
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biologicznemu przymusowi, któremu ludzie poddani byliby podobnie, jak 

zwierzęta, byłby jak najbardziej uzasadniony. Seksualność zwierząt bowiem nie 

zawiera w sobie wymiaru wzajemnego obdarowania całym sobą (communio), ale 

jest jedynie realizacją imperatywu reprodukcji (Semen, 2013, s. 119-120). „Nasze 

ciało – pisze Yves Semen - nie jest jednakże pozostałością po przynależności do 

królestwa zwierząt, którego ludzkość stanowiłaby najbardziej rozwinięte 

stadium. Gdyby tak było, ciało byłoby ciężarem, przeszkodą, reliktem 

przypominającym o nikczemnym pochodzeniu człowieka, nie korespondującym  

z godnością, jaka – jak słusznie przeczuwamy – przysługuje stworzeniu 

obdarzonemu życiem duchowym. Gdy człowiek postrzega w tak negatywny 

sposób swoje ciało, stara się od niego uwolnić, popadając nieuchronnie w mani-

cheizm. Jednak w świetle opisu początków, jaki mamy w Księdze Rodzaju, 

człowiek otrzymał ciało po to, by sam mógł być darem i wypełnić swoje najgłębsze 

powołanie do bycia na obraz Boga poprzez dar ciała, który oznacza dar całej 

osoby. Takie jest oblubieńcze znaczenie naszego ciała: nie możemy być osobą, nie 

stając się zarazem darem” (Tamże, s. 129-130)12. Darem ostatecznym dla 

człowieka, poprzez ciało, stał się Syn Boży, który – jak mówimy w Credo - „dla 

nas i dla naszego zbawienia (…) przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się 

Człowiekiem”. Ciało, w ten sposób, stało się narzędziem zbawienia. Caro salutis 

cardo – pisał Tertulian13. 

 

2. Odmienność i komplementarność 

 

Mężczyzna i kobieta są podobni i różni zarazem. Różnica płci związana jest 

bezpośrednio z odmiennością roli, jaką mężczyzna i kobieta pełnią w stosunku do 

poczęcia, narodzenia i wychowania dziecka. Nie jest konieczne podzielanie 

chrześcijańskie wiary, aby dostrzec tę różnicę. Wystarczy odrobina zdrowego 

rozsądku. „Między mężem, a żoną – pisze na przykład Arystoteles - uczucia 

miłości zdają się być czymś naturalnym; z natury swej bowiem człowiek jest 

istotą stworzoną do życia we dwoje raczej niż do życia w społeczności państwowej 

– o tyle, o ile dom jest czymś wcześniejszym i konieczniejszym od państwa i o ile 

płodzenie potomstwa jest czymś bardziej wspólnym człowiekowi z innymi 

istotami żyjącymi. Owóż u innych istot żyjących współżycie zmierza do tego tylko, 

ludzie natomiast mieszkają razem nie tylko w celu płodzenia dzieci, lecz także dla 

osiągnięcia różnych celów w życiu; toteż od początku następuje podział prac,  

i inne należą do męża, a inne do żony; pomagają więc sobie nawzajem, 

                                                 
12 Wyd. pol. Seksualność według Jana Pawła II, Poznań 2013, s. 79. 
13 Tertulian, De resurectione carnis, VIII, 2. 
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przyczyniają się, każde ze swej strony, do wspólnego dobra. Dlatego wydaje się, że 

w tej miłości łączy się przyjemne z pożytecznym. Może się ona jednak opierać też 

na dzielności etycznej, jeśli oboje małżonkowie są ludźmi prawymi. Każde z nich 

bowiem odznacza się cnotami, które mogą być przedmiotem wzajemnego 

upodobania. Dodatkowym zaś węzłem łączącym ich zdają się być dzieci (dlatego 

małżeństwa bezdzietne szybko się rozchodzą); wszak dzieci są wspólnym ich 

dobrem, a to, co wspólne, stanowi więź”14. 

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę (por. Rdz 1, 27). 

Różnica jest czymś zamierzonym przez Boga i stanowi istotny element tajemnicy 

człowieka. Mężczyzna i kobieta są rożni, ale zarazem równi w godności. Dwa 

odmienne światy i dwa uzupełniające się sposoby bycia człowiekiem. Kobieta jest 

dopełnieniem mężczyzny, tak jak mężczyzna jest dopełnieniem kobiety. Kobieta  

i mężczyzna dopełniają się wzajemnie nie tylko z punktu widzenia fizycznego  

i psychicznego, ale także ontycznego15. Powoduje to, że różnice w statystykach nie 

zawsze są czymś negatywnym, domagającym się wyeliminowania. Św. Katarzyna 

ze Sieny pisała: „Tak samo rozdaję liczne dary i łaski, cnoty i inne dobre duchowe 

i doczesne. Co do dóbr doczesnych, w rzeczach koniecznych dla życia człowieka, 

rozdzieliłem je w wielkiej rozmaitości; nie chciałem, by każdy posiadał wszystko, 

co mu jest potrzebne, ażeby ludzie mieli sposobność, z konieczności świadczyć 

miłość względem siebie. Mogłem obdarzyć ludzi tym wszystkim, czego im 

potrzeba dla duszy i dla ciała; lecz chciałem, aby jedno potrzebowali drugich,  

i aby byli mymi sługami dla udzielania łask i darów, które otrzymali ode Mnie. 

Czy człowiek chce czy nie chce, nie może ujść konieczności spełnienia czynu 

miłości” (Św. Katarzyna ze Sieny, 1987, s. 33). 

Bóg powiedział: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam: uczynię mu 

pomoc jemu podobną” (Rdz 2, 18). Komplementarność kobiety i mężczyzny pod 

względem fizycznym i psychicznym stosunkowo łatwo zauważyć i zrozumieć. 

Skupianie się na tym wymiarze, jak czyni to na przykład Arystoteles, powoduje 

jednak, że różnicę ujmuje się głównie w znaczeniu funkcjonalnym. Stąd pytanie 

na ile owe „funkcje” są wrodzone (naturalne), a w jakim wyuczone (społecznie 

skonstruowane), a w związku z tym, w jakim stopniu mogą podlegać także 

rekonstrukcji. Jednak z punktu widzenia misterium człowieka podstawowe 

znaczenie ma komplementarność ontyczna. Chodzi nie tylko o pomoc w zakresie 

działania (wszak wiele prac mogło być wykonanych przez zwierzęta), ale o pomoc 

                                                 
14 Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1162a, [w:] Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 1996, s. 254-

255. 
15 Por. Jan Paweł II, List do kobiet, 7; Idea radykalnej niezależności powoduje, że w gender 

feminizmie mamy do czynienia z ogólną niechęcia do wizji człowieka, jako istoty społecznej, która 

potrzebuje innych do dobrego życia (Por. M.A. Peeters, 2013, s. 51). 
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w zakresie bycia. „Kontekst biblijny - pisze Jan Paweł II - pozwala rozumieć to 

także w ten sposób, że kobieta ma „pomagać” mężczyźnie — a zarazem on ma jej 

pomagać — przede wszystkim w samym «byciu człowiekiem»”.16 Chodzi 

niewątpliwie o „pomoc” obustronną, o wzajemną „pomoc” w byciu człowiekiem, 

gdyż tylko dzięki integracji tego, co „męskie” i tego, co „kobiece” człowieczeństwo 

realizuje się w pełni17. Mężczyźnie do pełni doświadczenia swojego 

człowieczeństwa brakuje czegoś, co posiada tylko kobieta, a kobiecie tego, co 

posiada tylko mężczyzna. Mężczyzna nie może siebie do końca zrozumieć bez 

próby zrozumienia kobiety. Nie może zrozumieć kim jest, jaka jest jego godność  

i jego powołanie. Także kobieta nie może siebie do końca zrozumieć bez próby 

zrozumienia mężczyzny. „Poznanie człowieka – pisze Jan Paweł II - przechodzi 

przez męskość i kobiecość, stanowiące dwa «wcielenia» tej samej metafizycznej 

samotności wobec Boga i świata”18. Dopiero patrząc na kobietę, tak podobną i tak 

różną zarazem, mężczyzna zaczyna rozumieć swoją odmienność i swój męski 

sposób bycia człowiekiem. Dopiero patrząc na mężczyznę, kobieta zaczyna 

rozumieć siebie i swój kobiecy sposób bycia człowiekiem. Płeć, będąc 

podporządkowaną płodności, z istoty ma charakter relacyjny. Nigdy nie 

występuje w liczbie pojedynczej. „(…) kobiecość odnajduje w pewnym sensie samą 

siebie wobec męskości, podczas gdy męskość potwierdza się przez kobiecość”.19 

Mężczyzna i kobieta postrzegają siebie jako różnych duchowo, uczuciowo, 

psychicznie, cieleśnie i seksualnie, mając zarazem pełną świadomość swojej 

osobowej godności i zdolności do uzupełniania się (komplementarności), do bycia 

darem dla siebie (communio personarum) (Semen, 2013, s. 114). 

Adam patrząc na kobietę zaczyna rozumieć, co to znaczy być mężczyzną. 

Podobnie dzieje się z Ewą. Zaczynają siebie lepiej rozumieć, odkrywając, że 

człowieczeństwo to więcej niż jedna płeć. Osoba odmiennej płci jest wyzwaniem. 

Niesie w sobie tajemnicę. Trudność wzajemnego zrozumienia w relacji między 

mężczyzną i kobietą została zaplanowana przez Boga i pomaga człowiekowi 

bardziej być sobą: mężczyźnie mężczyzną, kobiecie kobietą. Rezygnacja z podjęcia 

trudu zrozumienia osoby przeciwnej płci, próba zacierania ontycznej różnicy, 

przyczynia się do istotnego zubożenia doświadczenia bycia człowiekiem. 

„Mężczyzna i kobieta są «od początku» wezwani - jak podkreśla Jan Paweł II - nie 

tylko do tego, aby bytować «obok» siebie czy nawet «razem z sobą», ale są też 

wezwani do tego, aby bytować wzajemnie «jedno dla drugiego»”20. „»Kobieta jest 

                                                 
16 Jan Paweł II, Mulieris dignitatem, 7. 
17 Por. tamże; Jan Paweł II, List do kobiet, 7. 
18 Jan Paweł II, Katecheza środowa, 21 listopada 1979 r., 1. 
19 Tamże. 
20 Jan Paweł II, Mulieris dignitatem, 7. 
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«pomocą» dla mężczyzny, tak jak mężczyzna jest «pomocą» dla kobiety!«: w ich 

spotkaniu urzeczywistnia się koncepcja harmonijnej jedności osoby ludzkiej, nie 

oparta na logice egocentryzmu i autoafirmacji, lecz na logice miłości i solidar-

ności”.21 Spotkanie z osobą odmiennej płci rodzi naturalne zaciekawienie i zdzi-

wienie, uzdalnia do auto-transcendencji, czyli zapomnienia o sobie z powodu 

drugiego człowieka, tak podobnego i tak odmiennego zarazem. 

Być może zbyt słaba jest świadomość, jak radykalnie chrześcijaństwo 

przekształciło świat pogańskiego antyku wnosząc do niego przekonanie o równej 

godności kobiety i mężczyzny. Ujawniało się to, między innymi, w zakazie 

zabijania „nadliczbowych” dziewczynek, zwyczaju powszechnym w kulturze 

rzymskiej, jak i w wezwaniu do czystości skierowanym do mężczyzn, które 

wcześniej obowiązywało jedynie kobiety.22 Wreszcie, w odejściu od metafizyki 

naturalnej niższości kobiety w stosunku do mężczyzny, obecnej tak u Platona, jak 

i u Arystotelesa.23 Kobieta, w chrześcijaństwie, postawiona jest u boku 

                                                 
21 Papieska Rada Justitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, 147. 
22 Por. Geach, 1994, s. 178: „Wszyscy znawcy prawa rzymskiego – pisze Régine Pernoud – 

zwracają uwagę na tzw. «nienaturalne znikanie młodszych sióstr». I rzeczywiście, podczas gdy 

ojciec obowiązany był zachować przy życiu noworodki płci męskiej (oprócz ułomnych i zbyt 

wątłych) ze względu na potrzeby armii, to na ogół pozostawiał przy życiu tylko jedną córkę, 

najstarszą; do wyjątków należy wzmianka o rodzinie rzymskiej posiadającej dwie córki. (...) 

Dopiero w końcu IV wieku, około 390 roku, ustawodawstwo cywilne pozbawi ojca owego prawa do 

decydowania o życiu i śmierci swoich dzieci. Wraz z rozpowszechnieniem się Ewangelii znikał 

pierwszy i zarazem najbardziej decydujący argument za dyskryminacją płci: prawo do życia 

zostaje przyznane dziewczętom na równi z chłopcami” (Pernoud, 1990, p. 21-21); Opracowany 

ostatnio przez Parlament Europejski raport na temat „Gendercide: the missing women?” ukazuje, 

że ów problem nie należy do przeszłości tam, gdzie brakuje odniesienia do chrześcijańskiej 

antropologii <PE510.639v01-00; 2012/2273(INI)>. 
23 Pierwsi ludzie, według Platona, byli istotami jednej tylko płci. Pojawienie się kobiet jest 

rezultatem degradacji pewnych dusz, pierwotnie bytujących w męskim ciele. Mężczyźni, którzy 

„byli tchórzliwi i niesprawiedliwie przeszli przez życie, wedle wielkiego prawdopodobieństwa 

przerodzili się w kobiety przy drugim przyjściu na świat” (Timaios, 1999, s. 742; por. tamże, 42c, 

s. 692). Stąd też naturalna niższość kobiet w stosunku do mężczyzn. W „Państwie” jednak Platon 

stwierdza, że „wiele kobiet w wielu zakresach góruje nad wieloma mężczyznami (…) Zatem nie 

ma (…) w administracji państwa żadnego zajęcia dla kobiety jako kobiety ani dla mężczyzny jako 

mężczyzny; podobnie są rozsiane natury u obu płci i do wszystkich zajęć nadaje się z natury 

kobieta i do wszystkich mężczyzna, tylko we wszystkich kobieta słabsza jest od mężczyzny” 

(Platon, 2003, s. 156). Warto jednak pamiętać, że konsekwencją uznania, że zasadniczo, poza siłą 

fizyczną, nie ma różnicy między kobietą a mężczyzną jest likwidacja instytucji małżeństwa i ro-

dziny, oraz wspólna własność kobiet (nie ma wspólnej własności mężczyzn!). Za sprawą 

sfałszowanego losowania dochodzi do współżycia seksualnego zgodnie z zasadami eugeniki. 

Dzieci, pozbawione możliwości poznania swojego biologicznego pochodzenia, zostają przejęte przez 

państwo na wychowanie. Wydaje się, że nie przypadkiem ten właśnie model państwa Karl Popper 

uznał za pierwowzór ustroju totalitarnego. 

Według Arystotelesa, kobieta jest nie do końca ukształtowanym mężczyzną. „Kobieta jest jakby 

niepłodnym mężczyzną (Arystoteles, 1993, s. 129). Niższość kobiet oparta jest na odmiennej niż w 

przypadku mężczyzn relacji z rozumem. Z uwagi na to kryterium, Arystoteles umieszcza kobiety 

niejako pomiędzy mężczyzną, a dzieckiem i niewolnikiem. „Inaczej bowiem przedstawia się 

władza wolnego nad niewolnikiem, a inaczej mężczyzny nad kobietą, czy ojca nad synem. (…) 

Niewolnik bowiem nie posiada w ogóle zdolności do rozważania, kobieta posiada ją wprawdzie, ale 
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mężczyzny, jako jego drugie „ja”, jako rozmówca i właściwa pomoc24. Zasada 

wzajemności - w pomaganiu sobie nawzajem, ale także we wzajemnym poddaniu 

sobie w miłości - jest charakterystyczna dla całego myślenia Jana Pawła II o rela-

cjach między mężczyzną i kobietą. „Panowanie” – podkreśla Jan Paweł II – 

„wskazuje na zakłócenie i zachwianie tej podstawowej równości, jaką w «jedności 

dwojga» posiadają mężczyzna i kobieta — i to przede wszystkim na niekorzyść 

kobiety; tymczasem tylko równość wynikająca z osobowej godności obojga może 

nadawać wzajemnym odniesieniom charakter prawdziwej communio 

personarum. Jeśli naruszenie tej równości, która jest zarazem darem i prawem 

                                                                                                                                                         
niezbyt kompetentną, dziecko posiada ją również, ale nierozwiniętą w pełni” (Arystoteles, 2001,  

s. 42). Kobieta, nie posiadając umiejętności kontrolowania w pełni swoich emocji, z zasady nie jest 

zdolna do działania zgodnie z cnotą mądrości praktycznej (Por. Miller, 2000, s. 338). Aby zapewnić 

racjonalność kobiecych działań, powinna ona być kierowana przez mężczyznę. „Mężczyzna bowiem 

z natury jest więcej uzdolniony do władania aniżeli kobieta, o ile wbrew naturze nie zajdzie 

wyjątek w tym względzie, podobnie jak więcej jest do tego uzdolniony człowiek starszy i dojrzalszy 

niż młody i niedojrzały” (Polityka, 1259a-b, s. 41). Żoną i dziećmi należy rządzić tak, jak się rządzi 

wolnymi osobami. „Stosunek między mężem a żoną przypomina ustrój arystokratyczny; zgodnie 

bowiem ze swą wartością mąż ma władzę nad żoną, a mianowicie w tych dziedzinach, w których 

mężczyzna powinien ją mieć; w innych natomiast, które przystoją kobiecie, przekazuje jej władzę” 

(Etyka nikomachejska, 1160b, [w:] Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 1996, s. 251). „Związek 

pomiędzy kobietą i mężczyzną jest przyjaźnią” (Etyka eudmejska, 1242a, [w:] Dzieła wszystkie,  

t. 5, Warszawa 1996, s. 474). 

Kobiety, które przedstawiają sobą „połowę wolnej ludności” (Arystoteles, Polityka, 1260b, s. 43-

44), powinny, podobnie, jak mężczyźni, ćwiczyć się w cnocie. „Zarówno jednostki jak i społe-

czeństwo powinny w równym stopniu rozwijać te wszystkie zalety wśród płci męskiej, i wśród płci 

żeńskiej. Narody bowiem, które nie dbają o godność kobiet, jak np. Lacedemończycy, tracą niemal 

połowę swego szczęścia” (Arystoteles, Retoryka, 1361a, [w:] Dzieła wszystkie, t. 6, Warszawa 

2001, s. 319). Kobietom właściwa jest jednak podporządkowana forma cnót, a właściwym terenem 

ich aktywności jest raczej gospodarstwo domowe, niż życie polityczne. Z tego powodu Arystoteles 

sprzeciwia się wspólnej własności kobiet wśród elit rządzących. „Lecz jeśli prawodawca 

zaprowadzi u nich wspólność kobiet obok własności prywatnej, to któż ma prowadzić 

gospodarstwo domowe, tak jak ich mężowie swe prace na roli?” (Arystoteles, Polityka, 1264b,  

s. 52). 

Emocjonalność kobiet Stagiryta przedstawia w następujący sposób: „(…) kobieta jest bardziej 

współczująca niż mężczyzna i więcej skłonna do łez; jest bardziej zazdrosna i skłonna do użalania 

się na los, do miotania zniewag i do bicia; łatwiej się zniechęca i popada w rozpacz; jest 

bezczelniejsza i więcej kłamliwa; daje się łatwiej oszukać i mniej prędko zapomina; ona wreszcie 

mniej odczuwa potrzebę spania, lecz także jest mniej czynna i na ogół powolniejsza w działaniu 

niż mężczyzna; poprzestaje na mniejszej ilości pokarmu” (Arystoteles, 1992, s. 558). Z tego 

powodu również w sztuce kobieta, wprawdzie może ukazywać się jako osoba szlachetna, ale nie 

jest stosowne, by grała rolę osoby nazbyt mężnej czy uczonej (Arystoteles, 2001, s. 597). 
24 Św. Paweł pisze: „Bo wy wszyscy, którzyście zostali ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się 

w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, niema 

już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Gal, 3, 

27-28). Pogodzenie idei niewątpliwej równości w godności z odmiennością ról w rodzinie i w życiu 

społecznym było dla chrześcijan nie lada wyzwaniem, także intelektualnym, czego przykład 

zostawił nam Św. Augustyn w De Trinitate. Zastanawia się on, miedzy innymi, czy kobieta za 

sprawą chrztu traci swoją płeć cielesną. Dochodzi ostatecznie do wniosku, że identyczność,  

o której pisze św. Paweł dotyczy rozumu i jego zdolności do zgłębiania spraw duchowych (XII, 7). 
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pochodzącym od samego Boga-Stwórcy, niesie z sobą upośledzenie kobiety, to 

równocześnie pomniejsza ono także prawdziwą godność mężczyzny”.25 

Grzech pierworodny powoduje zakłócenie relacji nie tylko między 

człowiekiem i Bogiem, ale także między mężczyzną a kobietą. Jan Paweł II pisze, 

że zawstydzenie po grzechu pierworodnym wynika ze świadomości, że człowiek 

„przestaje być tak po prostu, również przez swoje ciało i płeć, wyniesiony ponad 

cały świat stworzeń żyjących (animalia)”.26 W jego ciele pojawia się skłonność do 

„osuwania” się w świat animalia. Komentując Kazanie na Górze, stwierdza on, że 

„cudzołóstwo w sercu” (Mt 2, 28) oznacza pragnienie skierowane – w przypadku 

zdania z Ewangelii – przez mężczyznę w kierunku kobiety, która nie jest jego 

żoną, by się z nią zjednoczyć tak, jakby nią była. Pragnienie to wyraża się poprzez 

sposób, w jaki się patrzy na drugiego człowieka. „W sercu” męskość i kobiecość 

przestają być wyrazem ducha, który dąży do zjednoczenia osobowego, a stają się 

jedynie obiektami, ku którym kieruje się pożądanie.27 „W sercu” człowieka 

dochodzi do „depersonalizacji” drugiej osoby, do przekształcenia jej w przedmiot 

„dla drugiego”. Zamiast daru z siebie w miłości, mamy więc do czynienia  

z braniem w posiadanie drugiego człowieka w akcie pożądania. Konkretna 

kobieta, na której spoczął pożądliwy wzrok nie jest już „jedynym na ziemi 

stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego”, ale przedmiotem służącym 

zaspokojeniu męskiego pożądania. „Patrzenie w celu pożądania” jest niczym 

wada wzroku. Człowiek nie jest wówczas w stanie dojrzeć prawdziwego piękna 

ciała drugiego człowieka, w jego męskości lub kobiecości, ciała, poprzez które 

wyraża się bogactwo wewnętrzne osoby i piękno jej duszy; ciała, które jest 

narzędziem duchowej komunikacji między ludźmi.28 Widzi wprawdzie ciało, ale 

tylko w tych jego funkcjach, które są wspólne ludziom i zwierzętom. Jan Paweł II 

zauważa, że spotkanie z kobiecością z jednej strony może wyzwalać w mężczyźnie 

całą gamę pragnień natury duchowo-cielesnej, zwłaszcza pragnienie komunii 

(Rdz 2, 23), z drugiej zaś strony, pożądanie może zniewalać, ograniczając paletę 

                                                 
25 Jan Paweł II, Mulieris dignitatem, 10; Warto przytoczyć fragment na ten temat z pochodzącego 

z XI wieku traktatu o „Przyjaźni duchowej”: „Moc Boża nie uformowała tej pomocy z podobnej lub 

choćby z identycznej materii, lecz aby ich bardziej pobudzić do miłości i przyjaźni, utworzyła 

kobietę z substancji samego mężczyzny. Pięknie zaś drugi byt ludzki wyprowadza z boku 

pierwszego człowieka, tak jakby natura uczyła nas, iż wszyscy są sobie równi, niczym pochodzący 

z jednego boku, i że w sprawach ludzkich nie ma wyższych i niższych, co jest oznaką przyjaźni” 

(Elred z Rievaulx, Przyjaźń duchowa, I, 57, s. 28-29); Zdanie zapisane w Księgi Rodzaju, mówiące 

o dominacji mężczyzny nad kobietą («Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej 

brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe 

pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą» - Rdz 3,16) jest także wynikiem głębokiej obserwacji 

faktycznych relacji między płciami w świecie po grzechu pierworodnym. 
26 Jan Paweł II, Katecheza środowa, 28 maja 1980 r., 4. 
27 Por. Jan Paweł II, Katecheza środowa, 23 kwietnia 1980 r., 4. 
28 Por. Jan Paweł II, Katecheza środowa, 23 lipca 1980 r., 4-6. 
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tych pragnień i sprowadzając kobiecość do atrakcyjności jedynie seksualnej. 

Sposób postrzegania ciała drugiego człowieka ściśle wiąże się z kwestią wolności. 

Czystość oznacza, że człowiek jest „zarazem wolny od «przymusu» własnego ciała 

i płci. (…) Pojecie popędu (natomiast) zawiera już moment wewnętrznego 

przymusu, analogicznie do instynktu kierującego płodnością i prokreacją w całym 

świecie istot żywych (animalia)”.29 Ową skłonność do „redukcji” człowieka jedynie 

do wymiaru jego płciowości przejawiają zarówno mężczyźni, jak i kobiety30. 

 

3. Człowiek nie potrafi żyć bez miłości  

 

„Człowiek nie potrafi żyć bez miłości”. Stanowi to najgłębszy powód, dla 

którego „mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną 

tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24). Cielesne zjednoczenie Biblia 

nazywa także „poznaniem” (hebr. jada). Mężczyzna „poznał” swoją żonę Ewę, ona 

zaś poczęła i urodziła syna (por. Rdz 4, 1-2). Jan Paweł II zwraca uwagę na 

specyficzne znaczenie tego poznania. „Odmienna w stosunku do mężczyzny 

konstytucja kobiety (dziś wiemy, że odmienna aż do najgłębszych determinant 

biologicznych) w pewnej tylko mierze uwidacznia się na zewnątrz w budowie  

i kształcie jej ciała. Macierzyństwo ujawnia tę konstytucję do wewnątrz jako 

szczególną potencjalność całego ustroju kobiecego, który ze stwórczą zaiste 

precyzją służy poczęciu i zrodzeniu człowieka za sprawą mężczyzny”.31 Poznanie 

oznacza tutaj odkrycie i zrozumienie, że różnica biologiczna płci ma charakter 

relacyjny. Ustanowiona jest przez Boga z uwagi na możliwość zrodzenia wspólnie 

dzieci. Gdyby pominąć kwestię płodności, zdolności do powołania do życia 

trzeciego człowiek, trudno byłoby zrozumieć, na czym zasadza się różnica płci.32 

Bycie mężczyzną i kobietą nie sprowadza się do odgrywania ról w teatrze, do 

przebierania się po to, by przez chwilę udawać na scenie jakąś postać literacką. 

Kobieta może wprawdzie w teatrze życia społecznego „grać rolę chłopca”,  

a mężczyzna „grać rolę dziewczynki”, ale istnieją w tym zakresie naturalne 

ograniczenia. „Można odgrywać rolę chłopca w łóżku, co nie oznacza, że można 

                                                 
29 Jan Paweł II, Katecheza środowa, 10 stycznia 1980 r., 6. 
30 Por. Jan Paweł II, Katecheza środowa, 17 września 1980 r., 3. 
31 Jan Paweł II, Katecheza środowa, 12 marca 1980 r., 3. 
32 „Kobieta wiąże się z mężczyzną jako możliwym towarzyszem i ojcem jej dzieci, mężczyzna wiąże 

się z kobietą jako możliwą partnerką i matką jego dzieci. Właśnie w tym odniesieniu do trzeciego, 

do tego, którego mogą wydać na świat tylko wspólnie, mężczyzna i kobieta określają się jako byty 

zróżnicowane płciowo. Jeśli zapomnimy o stosunku do potomstwa, jeśli nie jest on regulowany 

żadnymi więziami społecznymi, takimi jak małżeństwo i pokrewieństwo, różnica między 

mężczyznami i kobietami nie jest naprawdę istotna, a tożsamość płciowa traci większe znaczenie. 

Ojcostwo i macierzyństwo są najprawdopodobniej decydującymi doświadczeniami różnicy płci  

i nie jest pewne, czy istnieją inne” (S. Agacinski, Polityka płci, s. 153). 
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odegrać rolę mężczyzny, który obdarowuje kobietę dzieckiem” (Agacinski, 2012,  

s. 105). Pod widocznym na zewnątrz kostiumem, ukrywa się bowiem niezwykle 

skomplikowane instrumentarium biologiczne przygotowane po to, aby, za 

współdziałaniem tej jego części, której nosicielem jest mężczyzna i tej, znajdującej 

się po stronie kobiety, doszło do poczęcia i urodzenia nowego człowieka.33 

Uczucia i biologia korespondują ze sobą. Pragnienie zjednoczenia  

w miłości, budzi chęć posiadania dzieci wspólnie z umiłowaną osobą. Mężczyzna 

zauroczony pięknem i dobrem swojej żony, pragnie by świat zapełnił się istotami 

na jej „obraz i podobieństwo”. Dzięki temu świat stanie się lepszy i piękniejszy. 

Kobieta, zauroczona łagodnym męstwem swojego męża, pragnie by świat zapełnił 

się istotami podobnymi do niego. Powiedzenie umiłowanej osobie: „dobrze, że 

jesteś”, prowadzi do odkrycia, że „świat będzie lepszy i piękniejszy, jeśli pojawią 

się na nim kolejne istoty podobne do ciebie”. W ten sposób miłość snuje swój 

chytry plan naprawy świata. 

Stwórca mówi: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię 

i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28). Księga Rodzaju – zwraca uwagę Jan 

Paweł II – używa w stosunku do człowieka tych samych słów, co przy stworzeniu 

innych istot żyjących: „rozmnażajcie się”. Jednak ich sens jest jedynie 

analogiczny. Wprawdzie słowa, których Arystoteles używa do opisu świata 

zwierząt („Przez samca rozumiemy «zwierzę, które rodzi w drugim», a przez 

samicę «zwierzę, które rodzi w sobie»”)34, prawdziwe są także w odniesieniu do 

mężczyzny i kobiety, ale daleko im do wyczerpania prawdy o ludzkim 

rodzicielstwie. Biologicznie jest ono podobne do prokreacji innych istot żyjących  

w przyrodzie, ale istotowo jest ono „podobne” do działania Boga samego35. „Gdy  

z małżeńskiej jedności dwojga rodzi się nowy człowiek, to przynosi on z sobą na 

świat szczególny obraz i podobieństwo Boga samego: w biologię rodzenia wpisana 

jest genealogia osoby”36. Pozwala to powiedzieć, że małżonkowie jako rodzice są 

współpracownikami Boga-Stwórcy w poczęciu i zrodzeniu nowego człowieka. 

„Nasze obcowanie płciowe, niczym cielesna modlitwa, przynagla Wszechmocnego, 

żeby nadał ostateczną doskonałość zjednoczeniu nas dwojga” – pisze Hadjadj 

(2013, 193). Nie chodzi tu jednak jedynie o współuczestnictwo w przekazywaniu 

życia w sensie biologicznym, jak się to dzieje w odniesieniu do zwierząt.  

                                                 
33 Sylviane Agacinski (2012, s. 97-98, 105) zwraca uwagę, że zastanawianie się przez niektórych 

autorów nad tym, czy dwom płciom biologicznym muszą odpowiadać dwie jedynie płcie kulturowe 

(gender) wynika z zapoznania relacyjnego charakteru płci biologicznej. Pytanie tego typu jest 

możliwe dopiero, gdy rozważa się płeć w liczbie pojedynczej, w odseparowaniu od siebie, jakby 

ciało męskie i kobiece nie były sobie relacyjnie przyporządkowane.  
34 Arystoteles, O rodzeniu się zwierząt, [w:] Dzieła wszystkie, t. 4, Warszawa 1993, s. 101. 
35 Por. Jan Paweł II, List do rodzin, 6. 
36 Tamże, 9. 
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W poczęciu człowieka zostaje mu przekazany „obraz i podobieństwo” samego 

Boga, co może być wyłącznie Jego dziełem. Dokonuje się to, jak mówi kobieta,  

„z pomocą Jahwe” (Rdz 4, 1)37. W akcie poczęcia i zrodzenia dziecka, rodzice są 

dopuszczeni do uczestnictwa w boskim akcie stworzenia człowieka, który jest na 

„obraz i podobieństwo” Boga i który pewnego dnia znajdzie się po stronie 

zbawionych lub potępionych. Dziecko jest jednak także – choć w innym sensie - 

na obraz i podobieństwo matki i ojca. „Rodzenie sprawia, że «mężczyzna i kobieta 

(jego żona)» poznają się wzajemnie w tym «trzecim», który jest z nich dwojga”38. 

Rozpoznają w nim „żywy obraz” każdego z nich, a także łączącej ich miłości. O tej 

nowej istocie mogą wspólnie powiedzieć: „kość z moich kości i ciało z mego ciała” 

(por. Rdz 2, 24).39 

Ludzka miłość nieustannie zmaga się z egoizmem. Małżonkowie chcą 

dzieci, ale – jak notuje Jan Paweł II -chcą ich „dla siebie”, widząc w nich 

zwieńczenie wzajemnej miłości40. Bóg tymczasem „chce człowieka dla niego 

samego”. Odnosi się to do każdej ludzkiej istoty. Również do osoby chronicznie 

chorej, urodzonej z głębokim upośledzeniem czy niedorozwojem. Również jej 

istnienie zakorzenione jest w odwiecznej miłości Boga (por. Jr 31, 3). Również ona 

powołana jest, aby „być człowiekiem” na miarę daru, jaki otrzymała. Na miarę 

tego „talentu”, którym jest samo człowieczeństwo, a dopiero potem na miarę 

wszystkich talentów szczegółowych, jakimi została obdarzona.41 „Trzeba, ażeby  

w to chcenie Boga - pisze Jan Paweł II - włączało się ludzkie chcenie rodziców: 

aby oni chcieli nowego człowieka, tak jak go chce Stwórca. Ludzkie chcenie 

zawsze poddane jest prawu czasu, prawu przemijania. Boże — jest odwieczne. 

«Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię — mówi prorok Jeremiasz 

— nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię» (Jr 1, 5). Genealogia osoby jest 

naprzód związana z wiecznością Boga, a potem dopiero z momentem ludzkiego 

rodzicielstwa. Już w samym poczęciu człowiek jest powołany do wieczności w 

Bogu”42. Małżonkowie wezwani są do tego, aby uczyć się chcieć dziecka „dla niego 

samego”, aby słowa, jakie skierowali do siebie nawzajem: „dobrze, że jesteś”, 

pewnego dnia wypowiedzieć także pod adresem swojego dziecka. „Dobrze, że 

jesteś” – to nie tylko odczytanie, że płodność jest błogosławieństwem, ale przede 

                                                 
37 W trakcie zawierania sakramentu małżeństwa, celebrans pyta narzeczonych w imieniu 

Kościoła: „Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Bóg was 

obdarzy?” (Rituale Romanum. Ordo celebrandi matrimonium, n. 60, editio typica altera, 1991,  

s. 17). 
38 Jan Paweł II, Katecheza środowa, 12 marca 1980 r., 4. 
39 Jan Paweł II, Katecheza środowa, 26 marca 1980 r., 3. 
40 Jan Paweł II, List do rodzin, 9. 
41 Por. tamże. 
42 Jan Paweł II, List do rodzin, 9. 
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wszystkim odkrycie, że w przypadku ludzkiej płodności nie chodzi po prostu, jak 

w przypadku zwierząt, o rozmnażanie, ale o miłość, która jest twórcza. Komunia - 

w sensie ontycznym – poprzedza płodność43. 

Miłość między mężczyzną i kobietą, zgodnie z jej wewnętrzną logiką 

uczynienia z siebie daru dla drugiej osoby, prowadzi do zawarcia małżeństwa  

i założenia rodziny. Ich współżycie sprawia, że na świat przychodzą dzieci, jako 

owoc ich wzajemnej miłości. Otwartość na życie jest znakiem otwartości na 

współmałżonka i otwartości na wolę Boga. „Pełny akt płciowy, jak pisze Fabric 

Hadjadj (2013, s. 30), to akt płodny. Z teściową w tle, z wnukami  

w perspektywie”. Sterylizacja relacji heteroseksualnych w wyobraźni społecznej 

za sprawą upowszechnienia antykoncepcji i aborcji sprawia, że współczesnym 

coraz trudniej jest zrozumieć w sposób wystarczająco głęboki naturę relacji 

między mężczyzną i kobietą, co sprzyja, z jednej strony, banalizacji seksu,  

z drugiej zaś, prowadzi do niezaspokojenia serca poszukującego prawdziwej 

miłości. 

 

4. Baby business i merkantylizacja kobiecego ciała 

 

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na dwie konkretne konsekwencje takiego 

spłyconego podejścia do ludzkiej miłości i seksualności, odwołując się tym razem 

do świeckiej literatury. Pierwszym paradoksalnym jego skutkiem jest 

nowoczesna pogarda dla kobiecości. Próba interpretacji relacji między mężczyzną 

a kobietą w kategoriach marksistowskiej „walki płci” prowadzi do postawienia 

tezy, że „ujarzmienie kobiet” uwarunkowane jest biologicznie i że dochodzi do 

niego przede wszystkim w rodzinie. Kobiety – twierdzi się - cierpią z powodu 

naturalnego upośledzenia swojego ciała i jego funkcji biologicznej. Płodność jest 

„naturalną wadą” kobiecego ciała i to w podwójnym sensie. Jest „słabością”, która 

sprawia, że kobieta w pewnych okresach nie nadaje się do tego, by uczestniczyć 

na równi z mężczyzną w polowaniach i wojnach. Macierzyństwo, w znaczeniu 

biologicznym i społecznym, wyklucza kobietę ze sfery publicznej i „skazuje” na 

bierność, to znaczy: zajmowanie się dziećmi. Nie miej ważny jest jednak 

negatywny sens, jaki nadaje się samemu macierzyństwu, które – zdaniem 

niektórych feministek - zamyka kobietę w „zwierzęcości”, z której mężczyzna 

                                                 
43 Por. Y. Semen (2013, s. 128-129): „Mężczyzna nie ma jednoczyć się z żoną po to, żeby spłodzić 

potomka – w ten sposób uprzedmiotowiałby ją. Ale kiedy mężczyzna i kobieta dążą do jak 

najściślejszego zjednoczenia, na przedłużeniu dróg, które prowadzą ich ku sobie nawzajem, 

pojawia się dziecko, pogłębiając ich jedność. Kobieta i mężczyzna, obcując cieleśnie, tworzą jedno 

ciało – nowe i osobne” (Hadjajd, Kobieta i mężczyzna. O mistyce ciała, s. 194). 
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spontanicznie się wyzwala, sięgając po „kij lub maczugę”44. Kobieta jawi się więc 

jako byt schwytany w „biologiczną pułapkę”, skazany na bierność nie tylko za 

sprawą arbitralnej decyzji mężczyzn, ale także przez samą naturę.45 W ramach 

paradygmatu walki płci, także akt penetracji seksualnej (niezależnie od tego, w 

jakim kontekście uczuciowym i prawnym jest podejmowany) postrzegany jest, 

jako akt dominacji mężczyzny nad kobietą.46 Symbolem „reprodukcyjnego 

zniewolenia” staje się triada: małżeństwo - ciąża – macierzyństwo. Wyzwolenie 

kobiety rozumie się przede wszystkim, jako uwolnienie jej od ciężaru płodności 

(za sprawą antykoncepcji) oraz od macierzyństwa (za sprawą aborcji), będącego 

jej naturalną konsekwencją. „Żadna kobieta, która nie posiada pełnej kontroli 

nad swoim ciałem, nie może nazywać siebie wolną. Żadna kobieta nie może 

nazywać siebie wolną, dopóki nie może świadomie zdecydować o tym, czy chce czy 

też nie chce być matką” – pisze propagatorka prawa do antykoncepcji, eugeniki  

i aborcji, Margaret Sanger.47 

                                                 
44 Simone de Beauvoir pisze: „(…) in maternity woman remained closely bound to her body, like 

an animal” (The Second Sex, part II,  

http://marxists.org/reference/subject/ethics/de-beauvoir/2nd-sex/ch05.htm). 
45 Por. S. Agacinski, Polityka płci, s. 76-77. 
46 Michel Foucault, inspirując się światem antycznym, przedstawia współżycie seksualne jako 

relację dominacji zachodzącą między dwoma osobami, z których jedna działa, a druga jest 

poddana działaniu. Osobą aktywną jest zawsze mężczyzna, natomiast pasywną może być 

młodzieniec, kobieta lub niewolnik. Wolny mężczyzna nigdy nie przyjmuje roli pasywnej, gdyż 

byłoby to dla niego dyshonorem. Stosunki seksualne, według tej interpretacji, są odbiciem 

stosunków społecznych, w ramach których jedna osoba dominuje nad drugą. Jej władza dotyczy 

całego człowieka i obejmuje także prawo do swobodnego rozporządzania jego ciałem. Osoba bierna 

– zdaniem Foucault - poddaje się działaniu seksualnemu osoby aktywnej z racji bycia 

zdominowaną. Podporządkowanie seksualne jest więc odwzorowaniem podporządkowanej pozycji 

społecznej (Por. M. Foucault, Histoire de la sexualité, t. II: L’Usage des plaisirs, Gallimard, 1984, 

s. 56, [za:] S. Agacinski, Femmes entre sexe et gendre, s. 119-120). Ten sposób interpretacji relacji 

seksualnych zupełnie pomija fakt, że kobieta mogłaby dobrowolnie chcieć podjąć współżycie  

z mężczyzną, motywowana nie tyle poszukiwaniem przyjemności zmysłowej, co pragnieniem 

miłości lub radości, jaką daje jej posiadanie dzieci. Pragnienie posiadania dzieci jest głęboko 

wpisane w psychikę kobiety, a niemożność jego zrealizowania jest powodem poważnego cierpienia. 

Biblijna Rachel, na przykład, mówi do swego męża Jakuba: „Daj mi dzieci, bo inaczej umrę” (Rdz 

30,1). Dychotomiczny podział: miłość – przyjemność, płodność – konieczność, jak zwraca uwagę 

Agacinski, całkowicie pomija kobiecy sposób przeżywania seksualności (Por. S. Agacinski, 

Femmes entre sexe et gendre, s. 117). Jak dowodzi, na przykład, komentarz Fabrice’a Hadjadja, 

nawet mężczyzna jest w stanie zdystansować się do tak jednostronnej interpretacji relacji 

seksualnych: „Mężczyzna penetruje, a kobieta jest penetrowana. Mężczyzna zapładnia na 

zewnątrz siebie, kobieta może począć w swoim łonie. Nie znaczy to, że jedno z nich jest czynne,  

a drugie bierne, lecz że działanie męskie jest tranzytywne (jego cel leży poza działającym 

podmiotem), a działanie żeńskie jest immanentne (podmiot zawiera cel w samym sobie). Ta 

różnica narzuca kobiecie i mężczyźnie zupełnie różny sposób postrzegania własnego ciała”  

(F. Hadjajd, Kobieta i mężczyzna. O mistyce ciała, s. 71-72). 
47 „No woman can call herself free who does not own and control her body. No woman can call 

herself free until she can choose consciously whether she will or will not be a mother” (M. Sanger, 

Woman and the New Race, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013; Por.  

M.A. Peeters, Le gender, une norme mondiale?, s. 18; L. Palazzani, L’ideologia „gender” come 

problema biopolitico, L’Intervento al Settimana Sociale, Pisa, 18-21 ottobre 2007, s. 4-5). 

http://marxists.org/reference/subject/ethics/de-beauvoir/2nd-sex/ch05.htm
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„Macierzyństwo nie zasługiwało na tak brutalne oczernianie” – pisze 

Sylviane Agacinski (2012,  s. 78). Komentując myśl Simone de Beauvoir, zwraca 

uwagę, że „proponowała ona wolność za cenę absurdalnego odrzucenia natury, 

macierzyństwa i ogólnie kobiecego ciała jako źródła nieustannej «cielesnej 

alienacji», odczuwanej zarówno w erotyzmie, jak i w macierzyństwie”48. 

Promowany przez de Beauvoir feminizm kierował się pragnieniem wymazania 

różnicy między mężczyzną a kobietą. Było to jednak możliwe tylko za cenę 

poniżenia kobiecości i maskulinizacji kobiet. Proponował wolność i poczucie 

godności za cenę obniżenia wartości cech macierzyńskich, co „świadczy o własnym 

braku znajomości macierzyństwa, a nawet o niechęci do wszystkiego, co dotyczy 

tego doświadczenia”.49 W efekcie „wstyd z powodu kobiecości opanował 

feminizm”.50 

Negatywna wizja kobiecości, zdaniem Agacinski (2012, s. 82), ma swoje 

źródło w androcentrycznym przesądzie. Nie ma bowiem żadnego racjonalnego 

powodu, aby użycie „kija i maczugi” przez mężczyznę uznawać za przekroczenie 

zwierzęcości, a macierzyństwo za „grzęźniecie w (…) całkowicie zwierzęcej 

immanencji”.51 Zanegowanie wartości różnicy i komplementarności płci prowadzi 

w konsekwencji do przyjęcia męskości za naturalny i neutralny wzorzec 

człowieczeństwa, a tym samym uznanie kobiecości – jak czynił to już Platon - za 

odstępstwo od normy na skutek defektu w naturze. Kobieta zatem, aby być w 

pełni człowiekiem musi maksymalnie upodobnić się do mężczyzny. Stąd już tylko 

krok do niechęci do samej kobiecości.52 Pogarda wobec kobiecości jest zarazem 

ogniwem łączącym gender feminizm z protagonistami homoseksualizmu. „Dziwi 

więc – pisze Sylviane Agacinski - u feministycznej filozofki (Simone de Beauvoir) 

ponowne pojawienie się platońskiej metafizyki z Uczty, wyznaczającej kobietom 

rolę w reprodukcji ciała i stawiającej bardzo wysoko miłość do chłopców, pod 

pretekstem zapłodnienia dusz, a nie ciał. (…) Miłość do kobiet jest dobra dla tych, 

którzy chcą przetrwać w potomstwie (pragnienie pospolite), podczas gdy 

wysublimowana miłość do chłopców jest odpowiednia dla tych, którzy pragną 

kontemplacji wiecznych idei”.53 Wprawdzie Agacinski przywołuje tu „mityczną” 

                                                 
48 Tamże, s. 61-62. 
49 Tamże, s. 78. 
50 Tamże, s. 62. 
51 Tamże, s. 75. 
52 Por. S. Agacinski, Femmes entre sexe et gendre, s. 78. 
53 S. Agacinski (2012, s. 81-82); W „Femmes entre sexe et gendre” (s. 113) Agacinski koryguje 

swoje poglądy w tej kwestii; Uwagi Platona na temat homoseksualizmu znajdują się w „Prawach” 

w księdze I (637c-e) oraz w księdze VIII (835c-842a). Platon wyraźnie stwierdza, że to „obyczaj 

sprzeczny jest z naturą” (836c), bowiem „gdy niewiasta i mężczyzna dla spłodzenia potomstwa 

obcują ze sobą, towarzysząca temu rozkosz darem natury jest niewątpliwie […] jest natomiast 

niezgodne z naturą miłosne obcowanie mężczyzn z mężczyznami i niewiast z niewiastami i że  
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interpretację dzieł Platona, według której miałby on być zwolennikiem relacji 

homoseksualnych i uznawać je za wyższą formę seksualności, co nie znajduje 

żadnego potwierdzenia w tekstach Platona, niemniej jej uwaga zasługuje na 

chwilę refleksji: Jak to możliwe, że rodzenie dzieci zostaje uznane za czynność 

jedynie zwierzęcą, podczas gdy stosunki homoseksualne, za czynność duchową? 

Zdaniem Agacinski (2012, s. 64-65), mamy tu do czynienia z „interpr-

etacyjną przemocą”, gdyż nie istnieje żaden bezsporny argument na rzecz tezy, że 

kobieta może być wolna jedynie za sprawą rezygnacji z jednej ze swych 

najpiękniejszych i najbardziej satysfakcjonujących zdolności. „Trzeba nigdy nie 

doświadczyć macierzyństwa czy też nie mieć wyobraźni, żeby sprowadzić 

posiadanie dzieci do spraw czysto biologicznych. Narodziny dziecka i jego 

wychowanie od najmłodszych lat zawsze stawiają ludzi przed najważniejszym 

pytaniem, pytaniem o sens istnienia”.54 Być może przesąd dotyczący biernego 

charakteru macierzyństwa jest dalekim echem poglądu wyrażonego przez 

Arystotelesa, iż nasienie samca nadaje embrionowi formę, podczas gdy łono 

samicy dostarcza jedynie materii pierwszej. Podmiotem aktywnym (twórczym) – 

według Stagiryty - jest jedynie mężczyzna, którego nasienie nadaje kształt 

materii dostarczanej biernie przez kobietę55. 

                                                                                                                                                         
z powodu nieopanowania w przyjemnościach poważono się na to na początku” (636c-e). Był on 

zwolennikiem ustanowienia prawa, które „zezwalać będzie tylko na stosunki płciowe zgodne z 

naturą, to jest służące płodzeniu potomstwa. Zabraniać więc będzie mężczyznom obcować z 

mężczyznami, nie pozwalając im rozmyślnie niszczyć rodu ludzkiego i siać na skałach i głazach, 

gdzie nasienie nie zapuści korzeni i nie rozwinie swej przyrodzonej siły. Ale zakaże ono także 

zasiewać roli niewieściego łona, w którym nie chcemy, żeby w nim kiełkowało rzucone weń ziarno” 

(839a-b). Mając świadomość, że takie prawo mogłoby doprowadzić do buntu, proponuje, by 

przynajmniej w przestrzeni publicznej zachowania takie uznane były za wstydliwe. Sama zatem 

niepowściągliwość seksualna nie byłaby karana, ale ten „kto nie utrzyma tego w tajemnicy […] 

pozbawiony zostanie wszystkich zaszczytnych wyróżnień w państwie, jakby był naprawdę kimś 

obcym i nie należącym do społeczeństwa” (841e) (Por. Z. Stawrowski, 2006, s. 84-91). Platon 

wprawdzie bardziej ceni płodzenie idei, niż płodzenie dzieci, ale do „zapłodnienia duszy” (Uczta, 

209a) nie dochodzi na skutek współżycia fizycznego, lecz poprzez rozmowę. Na tej drodze dochodzi 

do odkrycia tego, co naprawdę piękne i pociągające. „A cóż myślisz – powiada – gdyby komu było 

dane zobaczyć piękno samo w sobie, nieskalane, czyste, wolne od obcych pierwiastków, nie 

splamione ludzkimi wnętrznościami i barwami, i wszelką lichotą śmiertelną, ale to nadświatowe, 

wieczne, jedyne, niezmienne piękno samo w sobie. Co myślisz, czyby mógł jeszcze wtedy marne 

życie pędzić człowiek, który aż tam patrzy i to widzi, i z tym obcuje? Czy nie uważasz, że dopiero 

wtedy, gdy ogląda piękno samo i ma je czym oglądać, potrafi tworzyć nie tylko pozory dzielności, 

bo on nie z pozorami obcuje, ale dzielność rzeczywistą, bo on dotyka tego, co naprawdę jest 

rzeczywiste. A skoro płodzi dzielność rzeczywistą i rozwija, kochankiem bogów się staje, i jeśli 

komu wolno marzyć o nieśmiertelności, to jemu wolno” (Uczta, 211e-212a). 
54 Tamże, s. 71-72. 
55 Zdaniem Arystotelesa, rola kobiet „w akcie miłosnym jest bierna, a nie czynna” (Arystoteles, 

Etyka nikomachejska, 1148b, t. 5, Warszawa 1996, s. 220). Stawia on wręcz pytanie „czy nie 

przyczynia się ona do aktu urodzenia w żaden inny sposób prócz tego, że dostarcza w sobie 

miejsca dla niego?” (Arystoteles, O rodzeniu się zwierząt, 726a, [w:] Dzieła wszystkie, t. 4, 

Warszawa 1993, s. 125). „Jeśli zatem samiec jest czynnikiem poruszającym i działającym,  

a samica jako taka czynnikiem biernym, w takim razie to, co samica doda do nasienia samca, nie 
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Macierzyństwo nie ogranicza się jednak do biernego oczekiwania momentu 

rozwiązania, a następnie pokornego wypatrywania dnia, gdy będzie można 

dziecko odstawić od piersi. Dziecko nie jest przesyłką, którą kobieta nosi w sobie 

na podobieństwo listonosza dźwigającego wypełnioną torbę. Kto myśli w ten 

sposób niewiele rozumie z doświadczenia miłości. W miłości człowiek nie szuka 

przede wszystkim potwierdzenia swojej autonomii, ale głębokiej relacji z drugą 

osobą. Jego wolność nie realizuje się poprzez potwierdzanie wyniosłej 

suwerenności, ale jako zdolność przekraczania egoizmu i otwartość na drugą 

osobę. Jest nie tyle wolnością wywierania wpływu na rzeczy i ludzi, co 

umiejętnością akceptowania prośby innego i obdarowywania. „Analiza motywu 

daru zaprowadziłaby nas za daleko, ale sprawdzilibyśmy trudność w definio-

waniu go za pomocą kategorii takich jak aktywność czy bierność: co oznacza 

dawanie siebie? Czy jest ono aktywne, czy pasywne? Co oznacza na przykład 

cierpienie dla innego? Czy w miłości mężczyzna daje siebie w mniejszej mierze 

niż kobieta? Czy dawanie życia jest aktywne, czy pasywne? Czy niektóre gesty 

matki – na przykład dawanie piersi – są zdecydowanie aktywne czy pasywne? 

Wszystkie te zachowania tak naprawdę nierozerwalnie łączą aktywność  

i bierność, toteż klasyfikacja płci według tych kategorii nie jest tak łatwa, jak się 

wydaje” (Agacinski, 2012, s. 79). Dzieci nie przychodzą na świat pod wpływem 

zwierzęcego przymusu rozmnażania, jakiemu ich rodzice podlegają każdej 

wiosny. „Dla matki dziecko, a zwłaszcza dziecko, które ma przyjść na świat, jest 

czymś innym niż naroślą w ciele: jest tym, o kogo stara się ze wszystkich sił, za 

kogo czuje się odpowiedzialna. To dlatego zachowanie uważane tradycyjnie za 

«macierzyńskie», zamiast zamykać w nie wiadomo jakiej immanencji, może 

tworzyć model uniwersalnego otwarcia na inność w ogóle” (tamże, s. 81). Przy-

wrócenie szacunku macierzyństwu jest więc nie tylko sposobem 

dowartościowania kobiecości, ale ma również podstawowe znaczenie dla całej 

ludzkości. Wszyscy bowiem byliśmy dziećmi ssącymi pierś matki, to znaczy 

istotami obdarowanymi nie tylko mlekiem, ale i miłością. 

W tym kontekście pojawia się drugi paradoks, będący konsekwencją 

banalizacji ludzkiej seksualności. Chodzi o współczesną komercjalizację kobiecego 

ciała, a zatem kobiety w ogóle. Najbardziej drastyczne przypadki to handel 

                                                                                                                                                         
będzie nasieniem, lecz materią. I to znajduje potwierdzenie w faktach doświadczenia, bo 

substancja miesiączki należy do dziedziny „materii pierwszej” (Arystoteles, O rodzeniu się 

zwierząt, 729a, s. 131). „W rzeczy samej, samiec jest jestestwem zdolnym do przeprowadzenia 

procesu gotowania, nadawania kształtu [nasieniu] i wydzielania nasienia, które zawiera zasadę 

formy. (…) Przeciwnie, samica jest jestestwem, które odbiera nasienie, lecz nie jest w stanie 

nadać kształtu nasieniu ani wydzielać z siebie nasienia” (Arystoteles, O rodzeniu się zwierząt, 
765b, s. 201); por. S. Agacinski (2012, s. 71-72). 
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kobietami na potrzeby prostytucji i przemysłu pornograficznego oraz 

„macierzyństwo zastępcze”. Jak to możliwe, pytają zaskoczone feministki, że 

wyzwoliwszy się spod panowania kultury patriarchalnej, w której ciało kobiety, 

podobnie jak ciało niewolnika, bywało traktowane jako przedmiot należący do 

drugiej osoby (za przykład często podaje się, choć nie całkiem słusznie, prawną 

instytucję curator ventris)56, kobiety wpadły w pułapkę jeszcze bardziej 

seksistowskiej kultury merkantylnej, w której sprzedaż kobiecego ciała przebiega 

sprawniej, niż kiedykolwiek. Ciało kobiety, w częściach lub w całości, powinno być 

towarem powszechnie dostępnym na rynku. Wykorzystywanie zdolności 

prokreacyjnych kobiecego ciała w ramach procesów biotechnologicznych stwarza 

bezprecedensową formę usług cielesnych: „macierzyństwo zastępcze”. Kobiety, 

poddane stymulacji hormonalnej, stają się, legalnie bądź nielegalnie, 

dawczyniami oocytów, bądź też sprowadzane są do roli właścicielek „brzuchów do 

wynajęcia”. Baby business, pomimo wszystkich przepisów zabraniających handlu 

ludźmi, kwitnie w najlepsze, wykorzystując globalizację ludzkiej biedy57. 

Poszukuje się najtańszych „matek” na rynku, w ponieważ matka-nosicielka nie 

przekazuje dziecku swoich genów, kolor jej skóry nie ma żadnego znaczenia. 

Mówi się wiele o prawie do dziecka, a znacznie mniej o prawach dziecka. 

Zawłaszczenie macierzyństwa przez „rynek usług prokreacyjnych” zajęło miejsce 

dawnej formy podporządkowania kobiet w ramach małżeństwa, któremu 

feminizm tak gwałtownie się przeciwstawiał (Por. Agacinski, 2012, s. 36, s. 92-

93). W jaki zatem sposób bronić ubogie kobiety i ich dzieci przed staniem się 

jedynie towarem? „Prawo rzadko ma władzę nad handlem produktami, jeśli 

zezwala na ich produkcję: skoro dziecko może stać się zwykłym przedmiotem 

stworzonym w laboratorium czy też efektem prostej umowy między dwiema 

osobami zainteresowanymi jego istnieniem, to co uniemożliwia powstanie 

sytuacji, w której stanie się ono przedmiotem handlu?” – pyta Agacinski (tamże, 

s. 137-138). 

Wydaje się, że kwestia milczącego przyzwolenia na istnienie 

międzynarodowego rynku usług prokreacyjnych stanowi jedynie fragment 

szerszego problemu. Za sprawą nowoczesnej technologii dokonuje się zmiana 

rozumienia relacji zachodzącej między człowiekiem, a jego ciałem. Następuje 

stopniowe odseparowanie ciała od osoby, przemiana ciała najpierw w narzędzie, 

                                                 
56 Jeśli istniało racjonalne prawdopodobieństwo, że poczęte dziecko (nasciturus) urodzi się żywe, 

stając się nowym podmiotem prawa, prawo rzymskie, gwarantujące mu równy udział w spadku po 

zmarłym ojcu, przewidywało możliwość ustanowienia specjalnego kuratora jego interesów, 

zwanego: curator ventris. Jego zasadniczą rolą było zabezpieczenie i administrowanie należnym 

spadkiem (por. Rozwadowski, 1986, s. 155). 
57 Termin, prawdopodobnie, użyty po raz pierwszy przez Deborę L. Spa (2006). 
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którym posługuje się człowiek, a następnie w produkt, który może stać się 

przedmiotem obrotu rynkowego. Dotyczy to przede wszystkim komercjalizacji 

funkcji seksualnych i prokreacyjnych ludzkiego ciała, ale nie wyłącznie. Mamy 

przecież nie tylko rynek mleka, spermy, oocytów i „brzuchów”, ale także krwi oraz 

innych komórek, tkanek czy organów do transplantacji. Nie jest zatem dziwne, że 

w ramach tego sposobu postrzegania części ludzkiego ciała, również dziecko, ciało 

człowieka w jednym kawałku, może stać się przedmiotem handlu, wystawionym 

na internetowej aukcji. Zwłaszcza, gdy zostało wyprodukowane w laboratorium. 

Specyficzną cechą tego rynku - przynajmniej na Zachodzie, gdzie obowiązuje 

zakaz handlu ludzkimi organami – jest odwoływanie się do bezinteresowności 

ofiarodawców, których wynagrodzenie ogranicza się co najwyżej do pokrycia 

„poniesionych kosztów”. Intratny rynek sprzedaży ludzkiego ciała 

przekształconego w towar rozwija się zatem za sprawą wyłudzenia58. O ile jednak 

„wysiłek” poniesiony przez anonimowego dawcę męskiego nasienia jest 

stosunkowo niewielki, o tyle w przypadku kobiety koszty są nieporównywalnie 

poważniejsze. Dotyczy to już skutków zdrowotnych produkcji „nadliczbowych” 

oocytów, ale przede wszystkim „zastępczego macierzyństwa”. Nie przypadkiem, 

podkreśla Sylviane Agacinski, w nazwie tej instytucji prawnej użyto słowa, które 

pierwotnie stosowano w kontekście powszechnego poboru do wojska. Prawo 

francuskie z roku 1798 przewidywało, że każdy mężczyzna zobowiązany jest 

ryzykować życie w obronie ojczyzny. Jednak już w roku 1802 zmodyfikowano je w 

taki sposób, by bogate rodziny mogły wynająć „zastępcę”. Istotne było jedynie, by 

nie uległa zmianie liczba osób wcielonych do wojska. Nowym sposobem 

zarabiania pieniędzy - ryzykowaniem życia w zastępstwie drugiej osoby - 

zainteresowali się niemal wyłącznie synowie ubogich chłopów. Również  

w przypadku macierzyństwa kobieta podejmuje liczne wyrzeczenia, ryzykuje 

zdrowiem, a nawet życiem dla swojego dziecka. W przypadku „macierzyństwa 

zastępczego”, kobieta, której ciało potraktowano niczym sztuczne łono, ryzykuje  

w zastępstwie innej kobiety, która zostanie prawnie uznana za matkę tylko 

dlatego, że wyraziła wolę posiadania dziecka w wyniku pewnych 

technologicznych procedur. W jej przypadku wszelkie ryzyko związane z macie-

rzyństwem zostało przerzucone na inną kobietę (Por. tamże, s. 28, 31, 38). Mamy 

tu do czynienia z niezwykłym spłyceniem idei macierzyństwa. Można wręcz 

powiedzieć, że prawo do macierzyństwa w głębokim znaczeniu raz jeszcze zostaje 

odmówione kobiecie. Dziecku zaś zostają ofiarowane narodziny bez genealogii. 

                                                 
58 Nie chodzi o zniechęcanie do bezinteresownego dawstwa organów do transplantacji, ale  

o sprzeciw wobec komercjalizacji ludzkiego ciała i jego funkcji prokreacyjnych (Por. S. Agacinski, 

2012, s. 25-64). 
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Nie tylko ojciec, ale w konsekwencji również dziadkowie i pradziadkowie 

pozostają anonimowi. Genealogiczne drzewo traci liście. 

 

„Człowiek nie potrafi żyć bez miłości”, także współczesny człowiek. 

Niestety, często można odnieść wrażenie, że w tej dziedzinie panuje coraz większe 

zagubienie, w skutek czego człowiek wprawdzie wciąż poszukuje szczęścia, ale 

czyni to niejako po omacku. Powrót do początku, do pełnej prawdy o człowieku,  

o jego godności i płciowości, o komplementarności mężczyzny i kobiety, wydaje się 

jedynym sposobem, by uspokoić serce. In te confirmatus sum ex utero; de ventre 

matris meae tu es protector meus (Ps 70, 6). 
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Wychowanie do wartości 

 

Człowiek, dzięki ogromnej sile, 

która tkwi w jego naturze  

– jak pisał Roman Ingarden – 

nieustannie wyrasta ponad swoje człowieczeństwo 

w drodze ku wartościom (za: Śliwerski, 2010, s. 137). 

 

 

Wprowadzenie 

 

W artykule podstawowym przedmiotem analizy będzie wychowanie jako 

działalność ukierunkowana na przedstawianie alternatywnych systemów 

wartości, które mogą zostać przyjęte przez wychowanków i aplikowane w ich 

życiu. Wielość systemów wartości powoduje dezorientację wychowanków. 

Zadaniem wychowawców jest prezentacja wartości, które są niezmienne  

i powinny być fundamentem, na którym opiera się ludzka egzystencja.  

W niniejszym studium wychowanie będzie prezentowane z perspektywy 

normatywnej. 

 

1. O wychowaniu i celach wychowawczych 

 

Wychowanie jest przedmiotem badań pedagogiki należącej do nauk 

społecznych i humanistycznych. Przytaczając Stefana Wołoszyna „pedagogika jest 

nauką o wychowaniu, o celach, treści, metodach, środkach i formach 

organizacyjnych procesu wychowawczego. Odnosi się głównie do dorastających 

pokoleń, lecz w pewnej mierze także przynajmniej do niektórych kręgów 

dorosłych” (Śliwerski, 2006, s. 97). 

Pedagogika jako nauka dostarcza teorii, ale jest też nauką praktyczną, 

gdyż praktyka wyprzedza wszelkie teorie i systemy (w centrum konstrukcji 

systemu powinna znajdować się podmiotowa relacja procesu wychowania). Teorie 

dotyczące wychowania są sprawdzane w praktyce wychowawczej, która staje się 

bardziej świadoma. Zatem wychowanie znajduje się w centrum zainteresowania 
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pedagogiki, jej teorii i praktyce. Pedagogika zajmuje się procesami 

wychowawczymi w różnorodnych jego postaciach i formach i obejmuje wszelkie 

obszary  życia człowieka, od natury, kultury, po transcendencję.   

 Bez wychowania społeczeństwa byłyby niecywilizowane. Wychowanie jest 

możliwe tylko we wspólnocie (Wojcieszek, 2012, s. 243). Wychowanie jest 

działalnością ukierunkowaną na kształtowanie jednostek oraz społeczeństw.  

Z tego wynika doniosłość wychowania i wartość nauki o wychowaniu w ogóle. 

 Wychowanie jest świadomym i celowym działaniem pedagogicznym 

zmierzającym do osiągnięcia względnie stałych skutków, czyli zmian rozwojowych 

w osobowości człowieka (wychowanka) (Okoń, 1998, s. 329). Wychowanie 

oddziałuje na  psychikę i zachowanie się człowieka (Rubacha, 2011, s. 31). 

Człowiek zasługuje na wychowawcze afirmowanie ze względu na niego samego,  

a nie ze względu na „coś” (Gara, 2012, s. 218).     

 Wychowanie może dotyczyć estetyki, moralności, funkcjonowania we 

wspólnocie. Wychowanie można ujmować wieloaspektowo i bardzo szeroko. 

Przebieg procesu wychowania pozostaje w zależności od wartości, przez które jest 

on niejako naznaczony i „wydaje się, że najbardziej właśnie przez wartości i przez 

wyłaniającą się w kontekście intencjonalność, może być on analizowany” (Nowak, 

2005, s. 99).   Jest to proces „globalny”, zróżnicowany, gdyż istnieje wiele 

propozycji i systemów wychowawczych. Bogusław Śliwerski podkreśla, że 

„wychowanie powinno opierać się na rozumiejącym wglądzie i oglądzie 

rzeczywistości”(tamże, s. 224), które jednocześnie pomagają człowiekowi odnaleźć 

się w jego człowieczeństwie.  

Śliwerski za antropologią pedagogiczną powtarza, że człowiek jest istotą 

potrzebującą wychowania, gdyż ma braki (tylko antypedagogika temu zaprzecza). 

Człowiek z jednej strony powinien być wychowywany do mówienia tak  

i przystosowania się. Celem jest człowiek zdyscyplinowany (neokonserwatyzm 

pedagogiczny). Z drugiej strony człowiek powinien być wychowywany do 

mówienia nie, a celem jest człowiek stawiający opór emancypowany z warunków 

powodujących niedojrzałość (pedagogika krytyczno-emancypacyjna); (Śliwerski, 

2006, s. 248). Skomplikowany jest sam człowiek, a więc i wychowanie nie opiera 

się na jednym wzorcu, ale jest zróżnicowane.       

 Mimo iż myśl pedagogiczna tworzy wiele systemów wychowawczych, 

jednym z podstawowych jest wychowanie personalistyczne (dynamiczne 

traktowanie osoby, zwane też pedagogią personalistyczną), gdzie pojedynczy 

człowiek znajduje się w centrum wychowania. Nie ma mowy o instrumentalnym 

traktowaniu człowieka. Szczególne znaczenie mają wartości takie jak godność 

ludzka, do której odnosi się cały system wychowawczy. Podstawą wychowania 
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jest uzdolnienie do pójścia w kierunku personalizacji stanowiącej podstawowy cel 

wszystkich wysiłków wychowawczych (Nowak, 2011, s. 243). Należy zwrócić 

uwagę, że „autonomiczność i godność osoby są zachowane wtedy, gdy jednostka 

jest traktowana przez prawo, system i politykę społeczną jako podmiot” 

(Bałandynowicz, 2012, s. 112).    

Takie założenia pozwalają uniknąć instrumentalnego traktowania osoby 

oraz „wtłaczania” jej w społeczeństwo. Człowiek adoptuje się w społeczeństwie nie 

na zasadzie przymusu, ale wolności. Człowiek wkracza we wspólnotę i społe-

czeństwo wraz ze swoimi zdolnościami, zaletami i wadami; porażkami i sukce-

sami; zdolnością do komunikowania się i dystansem, który stopniowo zmniejsza 

się. Człowiek wchodzi do społeczeństwa, aby w nim uczyć się bycia w społe-

czeństwie. 

System wychowawczy oparty na personalizmie pozwala na rozwój 

człowieka bez stosowania wobec niego przemocy. W tym systemie nie ma miejsca 

dla nacisku, który jest zastąpiony szczególną troską o jednostkę będącą pomiędzy 

tym co aktualne a tym co planowane i możliwe do zrealizowanie jako osoba. 

Natomiast „wymuszanie celów sprzecznych z normatywnym procesem rozwoju 

osobowości jest błędem praktycznym i pedagogicznym” (Sobczak, 2011, s. 18, 

Świda, 1970; Chłopkiewicz, 1980).   

Szczególne znaczenie przypisuje się dialogowi, który jest drogą do rozwoju 

jednostki. Nie perswazja, ale rozmowa staje się forum wymiany myśli i doświad-

czeń. Człowiek staje wobec drugiego człowieka, aby razem przeżywać życie, 

zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Dojście do wnętrza jest ograniczone 

wolnością człowieka i prawem do zachowywania tego, co jest dla niego intymne  

i jego zdaniem powinno być skryte. Dialog zapewnia dyskrecję i poszanowanie 

ludzkich decyzji dotyczących wymiany myśli i doświadczeń.   

 Cele wychowawcze zarysowują się w trakcie interakcji pomiędzy 

wychowawcą i wychowankiem. Nie jest możliwe odgórne i precyzyjne zakreślenie 

planu wychowawczego, który powstaje w miarę zacieśniania się więzi pomiędzy 

dwoma osobami. Więź personalistyczna zapewnia poczucie bezpieczeństwa 

wychowankowi.   

 

2. Czym są wartości?  

 

Wartości stanowią cel także wychowawczy. Każdy człowiek w ciągu 

swojego życia buduje sobie własną hierarchię wartości. Człowiek dorasta do 

wartości, nabywa dojrzałości poznając świat wartości i podejmując wyzwanie 
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kształtowania własnego poglądu na świat, który ukonkretnia się w wyznawanych 

wartościach.  

Poznawanie wartości i ich internalizacja przebiega w praktyce życia,  

a także w praktyce wychowawczej i pedagogicznej. Pedagogika nie abstrahuje od 

wartości, ale nieustannie rozwija się i zachowuje swoją młodość jako nauka 

właśnie dzięki wartościom, które poznaje, głosi, i których zakres nieustannie 

poszerza. 

Czy są wartości i jak je zdefiniować? Łatwiej jest wymienić wartości, np. 

uczciwość, dobroć, szlachetność, prawdomówność, szczerość. Do określenia czym 

są wartości posłużę się Słownikiem Języka Polskiego PWN, w którym zapisano: 

jako wartość autoteliczną uznaje się „wartość, która stanowi cel sam w sobie”; za 

wartość instrumentalną rozumie się „wartości służące realizacji innych wartości  

i celów”; za kryterium wartości przyjmuje się „kanon wyboru naczelnych 

wartości, określający ich naturę i stanowiący podstawę ocen i norm”; wartość 

rozumiana ogólnie to: 

1) to ile coś jest warte, 

2) cecha tego co jest dobre pod jakimś względem, 

3) posiadanie zalet, 

4) zasady i przekonania będące podstawą przyjętych w danej społeczności 

norm etycznych, 

5) liczba określająca, ile jednostek zawiera dana wielkość fizyczna lub 

wielkość mogąca zastąpić wyrażenie algebraiczne, jego zmienne1. 

       

W ramach rozważań dotyczących wartości najistotniejsze jest przyjęcie, że 

wartość jest czymś dobrym pod jakimś względem, celem samym w sobie, ale także 

służącym innym wartościom czy celom, stanowiącym podstawę ocen i norm. 

 Wartości mogą podlegać stopniowaniu w zależności od osoby i przyjętej 

przez nią hierarchii wartości. Przykładowo dla jednej osoby naczelną wartością 

może być miłość, a prowadzącą do niej przyjaźń. Dla innej osoby naczelną 

wartością może być uczciwość, a prowadzącą do niej szczerość. Świat wartości nie 

jest światem fizycznym, ale efektem działania człowieka, jego myśli i życia 

wewnętrznego. Budowanie hierarchii wartości zawsze jest dziełem jednostki, jej 

dziełem autorskim i niepowtarzalnym. Jeżeli osoba przyjmuje hierarchię wartości 

większej zbiorowości, to i tak czyni to na swój niepowtarzalny sposób, gdyż 

rozumie tę hierarchię na swój sposób.  

                                                 
1 Słownik Języka Polskiego PWN [18.02.2014], http://sjp.pwn.pl/szukaj/warto%C5%9Bci 
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Wartości nie mogą być przekazywane jak rzeczy widzialne. Tworzenie się 

hierarchii wartości jest powiązane z obserwowaniem innych ludzi, 

naśladownictwem, efektem procesu wychowania, efektem wewnątrzsterowności  

i niezależności w analizowaniu rzeczywistości widzialnej i rzeczywistości 

duchowej.  

3. Relacja wychowawca-wychowanek 

 

Wychowanie dokonuje się w środowisku wychowawczym, a więc w rodzinie, 

szkole, instytucjach kulturalno-oświatowych i innych (Szmidt, 2005, s. 22). 

Dominującą formą relacji pomiędzy wychowawcą a wychowankiem jest zależność 

hierarchiczna. Wychowawca zajmuje miejsce nadrzędne w stosunku do osoby, 

którą wychowuje. W takiej relacji treści, które przekazuje wychowawca powinny 

być bezkrytycznie przyjęte przez wychowanka. Zależność opiera się na 

autorytecie, który sam w sobie jest pożyteczny.     

 Najbardziej twórcze wychowanie dokonuje się w personalistycznej relacji 

pomiędzy wychowawcą i wychowankiem. W tej relacji wychowawca jest 

przewodnikiem, który prowadzi wychowanka poprzez różne „oblicza” otaczającej 

go rzeczywistości. Chodzi o relację partnerską, w której wychowawca, ale także 

wychowanek dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat świata i rządzących 

nimi prawami. Dwie osoby poszukują prawdy, a to co wyróżnia wychowawcę, to 

jego doświadczenie i mądrość życiowa (przy założeniu, że takowa istnieje).     

 Partnerstwo nie oznacza pełni praw, gdyż wychowanek przeważnie jest 

niepełnoletni, a więc nie w pełni może „korzystać z życia”. Zakłada się, że do 

czasu pełnoletniości nie zna rzeczywistości na tyle, aby w pełni w niej 

uczestniczyć. Do tego czasu potrzebuje przewodnika, a jest nią osoba starsza 

wiekiem, czyli pełnoletnia. 

Relacja pomiędzy dwiema osobami (wychowawca-wychowanek), aby mogła 

być trwała, potrzebuje wypracowania klimatu zaufania. Wychowanie powinno 

przebiegać w dialogu osób mających pełne możliwości, aby ujawniać samego 

siebie, aby dzielić się swoim życiem z drugą osobą, także światem wartości.   

Wychowanie powinno być twórcze. Taylor wymienił siedem obszarów 

twórczego działania wychowawcy i wychowanka: twórcza osobowość; twórcze 

formułowanie problemów; twórczy klimat; twórczy proces; twórczość a zdrowie 

psychiczne; twórczość a inteligencja; twórczy wybór (Szmidt, 2005, s. 23). 

Twórczy wychowawca stawia sobie za cel „ukształtowanie jednostki posiadającej 

kreatywną postawę w stosunku do życia” (tamże, s. 28), także w sferze kreowania 

własnej hierarchii wartości.           

 Wychowanie staje się fikcją, gdy „rzekomy wychowawca i rzekomy 
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wychowanek w swych interakcjach nie potrafią zharmonizować swego 

<<współdziałania-współdoznawania>>” (Gara, 2012, s. 216; Filek, 2001, s. 104).    

 Nadrzędnym celem wychowania jest moment, gdy wychowanek jest 

„osadzony” w konkretnej hierarchii wartości (z własnej woli), a wychowawca 

jedynie przedstawia alternatywne systemy wartości. Wychowawca niesie 

człowiekowi pomoc w dotarciu, przeorientowaniu  świata wartości (zwłaszcza w 

przypadku osób niedostosowanych społecznie), w odnalezieniu własnej tożsamości 

(Nowak, 2008, s. 274).          

 Każdy człowiek dąży do odkrycia wartości i poszukiwania własnej 

tożsamości (Dąbrowska, Litawska, 2010, s. 129). Nieukształtowana tożsamość 

objawia się w obawach przed przyszłością, trudnościami w podejmowaniu decyzji, 

zatem pomoc wychowawcy jest bardzo istotna (tamże, s. 130).    

 Kulminacyjnym momentem jest zdolność wychowanka do 

samowychowania, samorozwoju, „tworzenia siebie”, samorealizacji, autokreacji 

(Śliwerski, 2010, s. 83).  To nie oznacza końca uczenia się od innych ludzi, także 

na zasadach wychowywania, a jedynie stanowi objaw samodzielności. Nowe 

dostrzeżone wartości będą wpływać na kierunek samowychowania, a też 

samowychowanie będzie prowadzić do nowych wartości (Gurycka, 1963, s. 30; 

Śliwerski, 2010, s. 109). Stały rozwój osobowy będzie przebiegać w relacji do 

wartości i w atmosferze wolności.  

Wychowawca otwarty i autentyczny pomaga kreować wartościowe osoby 

jako suwerenne, wewnątrzesterowne osoby, kompetentne, zdolne do dokonywania 

wyborów; wierzące w tkwiące w nich możliwości; pozytywnie ustosunkowane do 

otaczającej ich rzeczywistości, a także zdolne do jej oceny, tworzenia oraz 

realizowania projektów czyniących rzeczywistość bardziej doskonałą i bardziej 

przyjazną człowiekowi. Wtedy wychowanie staje się grą obopólnej wyobraźni 

(Śliwerski, 2010, s. 139) za pośrednictwem osobowościowo-ludzkich spotkań 

(Legowicz, 1975, s. 142).  

   

4. Korzyści z formowania systemu wartości 

 

Świat wartości nie przenosi nas w sferę marzeń, ani do świata 

wyimaginowanego bądź wirtualnego. Wartości znajdują się w centrum istoty 

człowieka. Są „pochodnią, która oświetla” drogę przez życie. Jerzy Mellibruda 

wskazuje na zależność występującą pomiędzy systemem wartości, zdolnością do 

życia zgodnego z nim a zdrowiem psychicznym człowieka. Profesor i zarazem 

psychoterapeuta podkreśla: „W psychoterapii bardzo często okazuje się, że 

problemy związane z wartościami są ważnym aspektem doświadczeń życiowych 



WARTOŚCI  I ICH ZNACZENIE 

 

 ISSN 2082-7067 1(17)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

pacjenta, a dążenie do ich realizacji w życiu może stanowić poważne wyzwanie, 

także psychoterapeutyczne, szczególnie gdy uwzględniamy duchowy aspekt 

zdrowia psychicznego. Psychoterapeuci są osobami, których osobisty stosunek do 

określonych systemów wartości i świadomość ich funkcjonowania, mogą być 

istotne w sytuacji pomagania. Bycie etycznym w pomaganiu nabiera  wtedy 

specjalnego znaczenia1”. 

W psychologii (nurt egzystencjalny) i tym bardziej w pedagogice człowieka 

nie można oddzielić od wyznawanych przez niego wartości. Jerzy Mellibruda 

podkreśla (za nurtem egzystencjalnym), że „skoro wartości są dla ludzi ważne, a 

psychologia ma pomagać ludziom, to znaczy, że powinna pomagać ludziom w 

realizacji wartości” (tamże).  

Budowanie koncepcji osoby ludzkiej opiera się na potrzebach i wartościach, 

które są treścią celów do których człowiek dąży (Sobczak, 2011, s. 13; 

Bałandynowicz, 2008, s. 93). Jeżeli osoba dąży do integralności osobowej, 

powinna uwzględniać systemy wartości i dążyć do jedności życia z wyznawanymi 

wartościami. Wtedy człowiek zachowuje równowagę emocjonalną, wewnętrzną 

(duchową), a co za tym idzie zdrowie psychiczne i fizyczne (podłożem wielu chorób 

jest brak zdrowia psychicznego i dezintegracja osobowa). Wychowanie do wartości 

staje się celem samym w sobie, ale też prowadzi do innego celu, jakim jest 

człowiek zintegrowany. Taki człowiek spontanicznie nabiera trwałych orientacji 

wartościujących, „względnie stabilnych kompetencji do działania, czyli postaw 

spójnych i specyficznych dla danej osoby, właściwości zachowania się w zmien-

nych sytuacjach w różnych okresach życia, czyli charakteru i tożsamości” 

(Kwieciński, 2011, s. 11). 

W etyce wymienia się cztery wartości cząstkowe: wolność wewnętrzną; 

prawo do wyboru; odpowiedzialność jednostki; prawo do zaciągania zobowiązań 

(Balandynowicz, 2011, s. 43). Osoba zintegrowana posiada owe cztery wartości  

w swoim życiu.  

Jest szeroka gama umiejętności, które powinien posiąść człowiek 

zintegrowany: umiejętność interpersonalną, umiejętność budowania 

samoświadomości, umiejętność budowania własnego systemu wartości, 

umiejętność podejmowania decyzji; umiejętność radzenia sobie ze stresem i 

kierowania stresem (Jakuta, 2012, s. 407).  

Przyjęcie systemu wartości i podjęcie trudu samowychowania i nabycia 

umiejętności życiowych prowadzi do „aktywności na rzecz dobra własnego i 

wspólnego we wszystkich sferach życia społecznego” (tamże). Przyjęcie 

                                                 
1 Mellibruda [18.02.2014], http://www.psychologia.edu.pl/dziupla-jurka/teksty/1378-

psychoterapia-i-wartosci.html 
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pożytecznej dla narodu hierarchii wartości pozwala w najtrudniejszych 

momentach zachować wiarę w lepszą przyszłość narodu i państwa (Śliwerski, 

2010, s. 118). 

*** 

Wychowanie do wartości polega na pomocy wychowankowi w osiągnięciu 

niezależności, wewnątrzesterowności i zdolności do życia według uznanej przez 

niego hierarchii wartości. Przyjęcie pozytywnych wartości tj. uczciwość, prawość, 

sumienność, ofiarność, twórcze zaangażowanie i inne, pomaga w funkcjonowaniu 

w społeczeństwie jako kreatywna jednostka zdolna do wysiłku na rzecz dobra 

wspólnego. Człowiek nie może funkcjonować poza wartościami. Gdy nie 

poszukuje prawdy, wtedy staje się niewrażliwy, skonfliktowany z samym sobą  

i mało pożyteczny dla innych ludzi. Zasadnicze znaczenie ma dążenie do jedności 

życia, czyli zgodności postępowania z uznawaną przez jednostkę hierarchią 

wartości, co koreluje ze zdrowiem psychicznym i wpływa pozytywnie na 

codzienne funkcjonowanie człowieka.  
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Znaczenie postaw wobec małżeństwa i rodziny  

w budowaniu relacji interpersonalnych 

 

 

Miłość to wzajemna odpowiedzialność za siebie, bliskich (szczególnie 

małżeńska i wobec własnych dzieci) oraz w stosunku do wszystkich ludzi i ota-

czającego świata. Jej wzorem jest Bóg, który jest najczystszą Miłością, Dobrem 

i Pięknem. 

Miłość w relacjach małżeńskich i rodzicielskich to wzajemne dawanie  

i branie, pomoc, wsparcie, współczucie, rozwój, wychowanie, wzmacnianie relacji  

i uczuć, współpraca. Prawdziwa miłość jest bezinteresowna i nic w zamian nie 

oczekuje. Każdy przejaw życia i czyn ma sens i celowość tylko wówczas, gdy jest 

przepełniony miłością. 

Miłość oczyszcza, uszlachetnia i wysubtelnia człowieka, utwierdza go  

w dążeniu do nieustannego poznania Prawdy i zastosowania zasad etycznych  

w życiu. Szczera i prawdziwa miłość ma charakter uzdrawiający na poziomie 

fizycznym, duchownym i psychicznym. Wychowanie w duchu miłości to 

utwierdzenie dzieciom przez rodziców najważniejszych wartości postępowania. 

 

1.  Miłość kategorią aksjologiczną 

1.1.  Definicje miłości 

Miłość jest emocjonalną postawą wobec ludzi i świata; to głębokie uczucie 

motywowane namiętnością lub przyjaźnią albo przywiązaniem, które skłania 

partnerów do troski o drugą osobę, wyzbywanie się egoizmu i działań 

powodujących szkody moralne. Istotę miłości i jej wyznaczników w odniesieniu do 

człowieka upatruje się w afirmacji osoby, zdolności współodczuwania (empatii)  

i dobru podmiotu miłości. Są to trzy podstawowe komponenty każdej formy 

miłości. 

Miłość od łacińskiego affirmatio oznacza potwierdzenie, jest podstawowym 

wyznacznikiem. Afirmacja jest czynnikiem miłości, ponieważ polega na tym, że  

z ufnością oddajemy siebie ukochanej osobie, chcemy przez to do niej przynależeć. 

Pierwszym stadium afirmacji jest sympatia, a następnie aprobata osoby. 
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Czujemy wówczas potrzebę kontaktu, bliskości ukochanej osoby. Afirmacja 

drugiego człowieka w każdej miłości oznacza pełną akceptację podmiotu uczuć 

(Gajda, 2007). 

Prawdziwa głęboka miłość jest związana z uczuciem empatycznym. 

Powoduje, że człowiek zaczyna myśleć i czuć kategoriami osoby kochanej. 

Następuje proces głębokiego współodczuwania. Strona kochana próbuje postawić 

się w roli osoby kochanej, patrzeć jej oczyma. Dobro podmiotu to trzeci 

komponent wszystkich form miłości. Zakłada ono troskę, poznanie, poczucie 

odpowiedzialności i poszanowanie godności. Troska przejawia się opieką i zainte-

resowaniem życiem obiektu kochanego. Kogo kochamy chętnie słuchamy. 

 

1.2.  Miłość jako zjawisko 

Miłość to najpiękniejsze zjawisko w życiu każdego człowieka, to szczególna 

potrzeba, uczucie i postawa znana wszystkim kryjąca wiele tajemnic. Jego 

specyfika sprawia, iż jest ono trudne do opisu i analizy naukowej. Jest to główna 

wartość w życiu każdego człowieka, która potrafi dać radość i szczęście, zranić  

i zabić, tworzy i niszczy. Nie potrafimy odpowiedzieć jednoznacznie na pytania: 

czym jest miłość i dlaczego ma tyle twarzy. Czasem trwa długo, czasem krótko, 

prędko umiera, traci swoją moc. Bez niej żyć nie potrafimy,   życie nasze byłoby 

martwe. 

Miłość jest zjawiskiem towarzyszącym człowiekowi w każdej epoce i pod 

każdą szerokością geograficzną. Pojęciowo jest zjawiskiem bardzo różnorodnym, 

bo przedmioty miłości mogą być rozmaite. Można mówić o miłości pomiędzy 

mężczyzną a kobietą, macierzyńskiej, ojcowskiej, do rodziców, ojczyzny, 

ojcowizny, idei, kultury, przedmiotów stanowiących wartość subiektywnie 

szczególną (materialną lub niematerialną), przyrody, fauny i flory. Miłość może 

oznaczać głębokie przywiązanie do kogoś lub czegoś. Bliskie jest wówczas uczuciu 

wielkiej sympatii (Laskowski, 2004). 

Miłość w wymiarze osobowym jest celem życia, szczęściem, przeżyciem 

czegoś wielkiego i niezwykłego, poświęceniem się dla wybranego człowieka, 

ludzki, idei możliwością nawiązania bliskich kontaktów, podstawą stabilizacji 

życiowej w małżeństwie i zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa wielką 

namiętnością niosącą rozczarowania i dramaty. Kto chce kochać cierpieć musi. 

Kto pokocha ten poszlocha. Miłość jest procesem egzystencjalnym, trwającym całe 

życie człowieka i zmieniającym się.  Formuje się w całym procesie rozwoju uczuć 

począwszy od narodzin aż do śmierci. Miłość jest jednym z wymiarów 

człowieczeństwa. 
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Wokół tego pojęcia narosło wiele sprzecznych sądów, ponieważ jawi się ono 

każdemu człowiekowi inaczej w zależności od jego doświadczeń, wiedzy, 

wyznawanego systemu wartości, poziomu dojrzałości emocjonalnej i rozwoju 

osobowości. Miłość jest traktowana jako uczucie wszechogarniające i postawa 

wobec życia. Określa ona wzajemne relacje międzyludzkie i stosunek człowieka 

do świata i samego siebie. 

W hierarchii wartości miłość zajmuje pierwsze miejsce. Nadaje barwy 

egzystencji, determinuje los poszczególnych osób, łączy się ściśle z sensem życia 

człowieka jako istoty kochającej i potrzebującej miłości. Miłość sprawia, że 

odnajdujemy sens życia. Przeciwdziała świadomości przemijania i łagodzi lęk 

przed śmiercią. 

Miłość może uszczęśliwiać dziecko i dorosłego. Kochanie jest jak śmierć, 

nikogo nie ominie, człowieka prostego i wykształconego, może jej towarzyszyć 

bardzo rozległa wiedza, ale także ta bardzo skromna. Pomaga ona odczytać 

drugiego człowieka, niekoniecznie za pomocą wysoko rozwiniętego intelektu, gdyż 

istnieje bezsłowny język uczuć. Istnieje też swoisty język miłości: gesty, uśmiechy. 

Miłosne koleje losu człowieka zaczyna się kształtować od pierwszych chwili po 

jego urodzeniu, a nawet wcześniej. Miłości uczymy się w rodzinie od małego 

dziecka i do miłości dorastamy przez cale swoje życie. Nauczycielami jej są 

rodzice, członkowie rodziny, my sami, koledzy i przyjaciele (Poręba, 2001). 

Przywiązanie, przyjaźń, dobroć, koleżeństwo, uprzejmość, pomaganie 

innym, to wszystko uczucia i wartości ściśle powiązane z miłością. Wskazują one 

różne formy postępowań: wrażliwości i uczucia, wzajemna pomoc, wybaczanie i 

kochanie się. 

 

1.3.  Próby psychologicznej interpretacji miłości 

Wokół miłości narosło wiele sprzecznych sądów, opinii i prób teoretycznej 

interpretacji tego szczególnego zjawiska. Wielu filozofów, etyków, psychologów, 

socjologów, teologów podejmowało próby wyjaśnień tego fenomenu. Miłość 

człowieka wzbogaca, fascynuje, nadaje sens życiu, niejedno ma imię, wiedzie do 

ekstazy, ale także do cierpienia a nawet tragedii.  Miłość od zamierzchłych 

czasów była także przedmiotem wierzeń i systemów religijnych, dlatego jest 

interpretowana w dwóch płaszczyznach: jako obraz życia erotycznego bogów, co 

tworzy wzór do naśladowania przez wyznawców oraz w formie konkretnej 

systemów nakazów i zakazów moralności. 

Kochamy danego człowieka jakim on jest, ze wszystkimi jego przywarami, 

albo go nie kochamy. Istota miłości i jej wyznaczników upatrywana jest w 



WARTOŚCI  I ICH ZNACZENIE 

 

 ISSN 2082-7067 1(17)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

afirmacji osoby, w jej zdolności do współodczuwania oraz w poszanowaniu 

godności i dobra przedmiotu miłości. Prawdziwie głęboka miłość powoduje, że 

człowiek zaczyna myśleć i czuć kategoriami osoby kochanej. Następuje wówczas 

proces głębokiego wnikania w motywy zachowania podmiotu miłości. Strona 

kochająca stara się go dobrze zrozumieć, wytłumaczyć niejasne dla siebie 

sytuacje, postawić w roli partnera i widzieć rzeczywistość tak, jak osoba kochana. 

Zdolność do miłości człowieka, wyrażana kontaktem emocjonalnym ma 

wrodzony charakter. Uwarunkowana jest czynnikami dziedzicznymi. Zdolności 

potencjalnie tkwiące w człowieku ujawniają się i rozwijają w różnym stopniu  

w ciągu życia. Ich dynamika zależy od czynników zewnętrznych. Formy 

przejawiania się miłości człowieka są wytworem społecznym, powstałym  

w historii rozwoju są nabyte, wyuczone i tak jak wszelkie formy kontaktów  

i więzi międzyludzkich idei czy postępowań w zamieniających się sytuacjach. 

Przejawianie się miłości człowieka jest wyrazem stopnia rozbudzenia 

zdolności tkwiącym w człowieku. Dziecko uczy się chodzenia, mowy, myślenia 

wyrażania uczuć, afirmacji, wrażliwości na swoją osobę i osoby inne (empatii), 

rozpoznawania dobra i zła. To wszystko odnajduje się w syndromie komponentów 

i ujawnia się w miłości. Szczególną formą jest miłość dzieci do rodziców. Rozwój 

miłości do matki jest modelem kształtującym zdolność do miłości w ogólności.  

Z tego powodu możliwości wzrastania w atmosferze miłości i ciepła rodzinnego, w 

której rodzice wykazują dla siebie wiele zrozumienia, czułości i delikatności jest 

systemem wzorców postępowań w miłości dla obserwujących ich dzieci. Jeżeli 

rodzice należycie troszczą się o dziecko i mają wiele umiejętności, które 

wzbudzają w dziecku podziw i szacunek, wzmacnia to miłość do niego (Wojtyła, 

1986). 

Silne uczuciowe więzi między samymi rodzicami, rodzicami a dziećmi 

sprawiają, że przyswaja ono sobie poprawne normy współżycia społecznego. 

Procesy uczenia się miłości przez dzieci oparte na dążeniu do niej mają 

zasadnicze dla późniejszego postępowania człowieka w życiu dorosłym. Potrzeba 

miłości, kochania i bycia kochanym a zarazem budowania więzi z innymi ludźmi 

utrzymuje się przez całe życie. W zależności od faz rozwojowych i konkretnych 

sytuacji życiowych zmieniają się jedynie obiekty z którymi człowiek utrzymuje 

więzi uczuciowe. Gdy uda mu się stworzyć silną więź z innym człowiekiem, znika 

poczucie izolacji, osamotnienia i indywidualnej odrębności. Pojawia się poczucie 

wspólnoty, bezpieczeństwa a nawet uzupełnienia przez drugiego człowieka.  

Z potrzeby kontaktu emocjonalnego oraz z postaw życzliwości wobec innych ludzi 

wzrasta miłość charakteryzująca się pragnieniem tworzenia wspólnoty z drugim 



WARTOŚCI I ICH ZNACZENIE 

 

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

 
Strona 39 

człowiekiem i poczucie odpowiedzialności za niego. Miłość staje się przeciwwagą 

dla ogarniającego poczucia osamotnienia i lęku. 

 

1.4.  Nienawiść - antywartość miłości 

Przeciwstawieństwem miłości jest nienawiść, która kojarzy się z nega-

tywnym uczuciem skierowanym do konkretnej osoby lub grupy, zawiera w sobie 

złość, odrazę, chęć niszczenia lub unicestwienia. Przedmiot nienawiści jest odarty 

z wszelkich pozytywnych wartości, jest spostrzegany jako zasługujący na 

unicestwienie. Nienawiść jest efektem łańcucha doświadczeń emocjonalnych lub 

otrzymanej wiedzy na temat innej osoby. Nienawiść do swoich ofiar u młodo-

cianych przestępców może mieć korzenie w podobnym uczuciu kierowanym  

w dzieciństwie do rodziców, czego sobie nie uświadamiają. Dziecko 

doświadczające deprawacji nie uzasadnionej z jego i obiektywnego punktu 

widzenia, maltretowane i niekochane może nie mieć do wyboru innego stosunku 

do rodziców jak nienawiść. 

Trójczynnikowa koncepcja Roberta Sternberga (Sternberg, Karin, 2007) 

funkcjonującą na gruncie psychologii społecznej zakłada, że „miłość jest stanem 

składającym z trzech podstawowych elementów: uczucia bliskości, namiętności 

oraz zaangażowania W psychologii opisuje się miłość także w ramach 

problematyki motywacji i wyróżnia się ją jako chwilowe uczucie lub trwała 

postawę. Zawdzięczamy jej dokładniejsze opisy powstawania, utrzymywania się  

i przekształcania miłości. R. Sternberg autor trójczynnikowej koncepcji  

przyjmuje bliskość (intymność) uczucie silnego związku z drugą osobą, 

namiętność najbardziej gorący czynnik miłości (wyraża się stopniem pobudzenia 

wobec partnera), zaangażowanie (zobowiązanie) ukierunkowanie decyzji, myśli, 

uczuć i działań na przekształcanie relacji miłosnej w trwały związek oraz na 

utrzymanie pomimo występujących przeszkód (Aronson, Wilson, Akert 2002). 

 

1.5.  Odcienie miłości 

 

Miłość ma wiele odcieni, sposobów odbierania sygnałów, przejawów 

tworzenia dobra osobie kochanej a wszystkim tym włada serce. Miłość niejedno 

ma imię, to stwierdzenie wskazuje, że pojęciem tym oznaczmy różne jakościowo 

procesy, erotyczną i platoniczną, zrodzoną z potrzeby wspólnoty, pozbawioną 

składników seksualnych, małżeńskich i rodzinną. 

Pojęcie miłości stało się uniwersalne, bo funkcjonuje potocznie oraz  

w religii, nauce i sztuce. Serce używamy jako symbol miłości. Konsekwencją 
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miłości jest dążenie do poznania ludzi i świata. Chcemy poznawać obiekt miłości, 

ukochanego człowieka, być przy nim razem i z nim. Miłość jest uniwersalną  

i ponadczasową wartością nadającą sens każdemu ludzkiemu istnieniu. Bez niej 

wiele osób nie może normalnie egzystować. Łączy ona ludzi ponad wszystkimi 

różnicami. Być wychowanym w miłości oznacza być wrażliwym na dobro i zło w 

każdym zjawisku i kontakcie z rzeczywistością. Szkoda powinna wychowanków 

otwierać na innych ludzi, świat i krzywdę innego człowieka. 

Pragnienie miłości i zjednoczenia się z drugim człowiekiem jest siła 

cementującą cały ludzki rodzaj, rodzinę i społeczeństwo. Bez miłości ludzkość nie 

mogłaby istnieć. Człowiek nie może unikać kontaktów z innymi ludźmi. Wszystko 

jest w człowieku nakierowane na spotkanie (cielesność, płciowość, świadomość, 

wolność). Próby unikania spotkań z drugim człowiekiem są znakiem poważnych 

zaburzeń psychospołecznych.  Spotkania z drugim człowiekiem oparte na miłości 

sprawiają, że kontakt ten staje się źródłem szczęścia, satysfakcji, rozwoju, 

umocnienia w dobru, prawdzie, poczuciu bezpieczeństwa. Człowiek najpełniej 

rozwija się, gdy kocha samego siebie i uczy się szczerze i dojrzale kochać innych 

ludzi. Człowiek, który kocha, staje się silny, niezależny, wolny od lęków i rozcza-

rowań. 

Największe szanse by być kochanymi mają ci, którzy sami kochają. Nikim 

nie cieszymy się tak bardzo jak osobami, które najbardziej kochamy. 

Jednocześnie nikt nie może nas bardziej zranić emocjonalnie, jak najbliższe nam 

osoby. Bardzo ważna jest także miłość do samego siebie. Jest ona czynnikiem 

osobowościowo twórczym. Wpływa na rozwijanie obrazu siebie i stosunku do 

innych ludzi a także sposób przeżywania pozostałych rodzajów miłości. Rozsądna 

miłość siebie powoduje otwarcie i wiarę w miłość innych ludzi i odwrotnie, 

szczęśliwie spełnione uczucia potwierdzają poczucie własnej wartości i godności, 

co wyklucza sytuacje poniżające siebie i innych.  Tak kochać innych potrafi tylko 

człowiek zdolny do miłowania siebie samego (Tyszka, 1993). 

 

1.6.  Miłość zjawiskiem pedagogicznym 

Znacznie miłości w życiu człowieka ujawnia się w jej mocy sprawczej i prze-

miany ludzi na patriotów, dobrych ojców czy matki, ludzi szczęśliwych, dobrych  

i współczujących. Miłość to wartość najważniejsza, której uczymy się w życiu. 

Ona także poucza i czyni bardziej ludzkimi. Miłość jest aktywną siłą w człowieku, 

przebijającą się przez mury oddzielające od jego bliźnich, jednoczącą go z innymi. 

Człowiek dzięki miłości pozostaje sobą chociaż jest zmieniony. W miłości realizuje 

się paradoks: dwie istoty stają się jedną, pozostając mimo to dwiema istotami.  
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Miłość to dawanie, a nie branie, działanie, a nie bierne doznawanie. 

Człowiek daje siebie i to, co jest w nim najcenniejsze, swoje życie, miłość, 

zainteresowania, zrozumienie, wiedzę i honor, radości i smutki – wszystko, co  

w nim jest żywe i ujawnia się w jego codziennej aktywności. W ten sposób dając 

ubogaca swoje życie, wzbogacając drugiego człowieka, wzmaga poczucie jego 

istnienia, wzmagając własną tożsamość i godność. Nie daje po to, aby 

otrzymywać, dawanie samo w sobie jest przyjemnością i radością. W tym akcie 

dwie zainteresowane strony odczuwają wdzięczność do życia, które zrodziło się 

dla nich obojga. Kochać drugiego człowieka oznacza także dążyć do zapewnienia 

mu szczęścia i prawidłowego rozwoju, pomagać mu w trosce o dobro, być 

odpowiedzialnym za własną postawę wobec niego. 

Miłość staje się siłą. Największym dobrem i prawdziwym źródłem 

bogactwa. Ten jest bogaty, kto daje innym. Ten kto obawia się, by nie zubożeć, 

nigdy nie jest dość bogaty by dać. Czynny charakter miłości, poza elementem 

obdarowywania, ujawnia się także w tym, że zawsze występują w niej składniki 

wspólne dla wszystkich jej form. Są to: troska o innego, poszanowanie, poznanie  

i odpowiedzialność. To, że miłość wiąże się z troską najwyraźniej uwidocznione 

jest w miłości matczynej do dziecka. Miłość jest czynnym zainteresowaniem 

życiem i rozwojem tego, kogo kochamy. Troska i zainteresowanie prowadzą do 

poczucia odpowiedzialności, która ma charakter dobrowolny. Być 

odpowiedzialnym znaczy być zdolnym i gotowym do ponoszenia konsekwencji 

czynów oraz na odpowiedź oczekiwaną przez innego człowieka (Ossowska, 2011). 

Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie z zachwytem czy pożądaniem, ale 

przed siebie, w przyszłość i kroczyć ku niej razem czerpiąc z miłości wolnej od  

nieuzasadnionych przeszkód i ograniczeń poza granice godności ludzkiej i posza-

nowanie cudzej osobowości, siły i wzbogacać życie własne i zbiorowości, w jakiej 

żyjemy. 

Miłość partnerska jest efektem mądrego wychowania, uświadamiania 

młodzieży praw rozwoju erotyzmu w perspektywie małżeństwa i rodziny, 

harmonii z ukochaną osobą,  układaniu sobie przyszłego życia we wzajemnym do 

siebie szacunku, trosce i odpowiedzialności. Istotne są mądre postępowanie  

w decydowaniu o wyborze partnerów, uwzględnianie ich walorów osobowych  

i duchowych, cierpliwość w oczekiwaniu na taką miłość. 

Miłość rodzicielska jest jedną z ważnych form. Ze względu na altruistyczny, 

pozbawiony egoizmu charakter uważana jest za najwyższy rodzaj uczuciową 

więź. Rodzice zapoczątkowują proces wychowania w duchu miłości. Celem jest 

altruizm czyli bezinteresowna troska o dobro innych ludzi. Wiąże się on 

nierozerwalnie z nakazem miłości bliźniego w znaczeniu ewangelicznym. 
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Współczesny człowiek potrzebuje drugiego człowieka. We współczesnym 

świecie jednostka żyje wspólnie z innymi ale obok nich. Spotykamy wiele 

mówiące określenie samotny tłum. Należy dbać o to by ludzie potrafili uszanować 

godność innych, przyjść im z pomocą w razie potrzeby. Człowiek realizuje się 

głównie przez innych ludzi, przynoszenie im ulgi w cierpieniu, znajdowanie dla 

nich czasu, bycie z nimi a nie obok ich, pomaganie im w rozwiązywaniu trudnych 

problemów. 

Mnogość faktów z zakresu ludzkich zachowań staje się podstawą do 

społecznie doniosłych syntez ujawniających wrodzoną gotowość i inicjatywy ludzi 

do nawiązywania przyjaznych kontaktów i miłości. Uświadomienie sobie tego  

i właściwa ocena ludzkiej natury oddaje w ręce rodziców i wychowawców 

możliwość świadomego rozwijania tych a nie agresywnych skłonności (Wojciszke, 

1997). 

Miłość stanowi podstawę każdej zdrowej rodziny. Następuje systematyczne 

wdrażanie dziecka w świat norm i wartości, stwarza się warunki dla normalnego 

rozwoju człowieka. Kształtowanie osobowości jest uwarunkowane miłością, której 

pierwsze lekcje dziecko otrzymuje w domu. Dziecko zrodzone z miłości jest 

kochane, otoczone troskliwą opieką bliskich mu osób. To sprawia, że otwiera się 

ono na świat i innych ludzi. Łatwo nawiązuje kontakty. W rodzinie następuje 

przekazywanie miłości, doświadczenia i wiedzy, optymizmu i zaufania do 

otoczenia. Ten wzrost duchowy obejmujący sferę emocjonalną i poznawczą jest 

najbardziej istotnym wymiarem rozwoju człowieka, Dziecko w rodzinie uczy się 

czułości wrażliwości, które są komponentem prawdziwej miłości, nie tylko brać 

ale i dawać. Z tego powodu miłości rodzicielskiej nic nie jest w stanie zastąpić. 

W rodzinie od matki i ojca dziecko uczy się czułości i miłości. Brak miłości 

w rodzinie, jej skłócenie sprzyja kształtowaniu się osobowości neurotycznej. 

Najpoważniejszym urazem i skrzywieniem spowodowanym brakiem miłości jest 

zabicie wiary w miłość. „Bo żeby umieć dawać miłość, trzeba ją skądś otrzymać” 

W zdrowej rodzinie są zaspokajane wszystkie potrzeby dziecka: miłość, 

przynależność, uznanie, szacunek i poczucie bezpieczeństwa.  Mądre rodzinne 

wychowanie sprawdza się nie tyle do zakazów i nakazów, ile do wyniesionych 

doświadczeń, własnych doznań, kształtowanych nawyków. Umiejętne wpajany 

system wartości potrafi skutecznie ochronić przed złymi wpływami z zewnątrz. 

Wychowanie przez miłość to oddziaływanie za pomocą przykładów. 

Podstawowym warunkiem udanego wychowania jest prawdziwa i inteligentna 

miłość w rodzinie. Fakt, że większość prostytutek, kryminalistów wywodzi się  

z rodzin rozbitych dowodzi, że prawdziwe porozumienie między rodzicami  
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a dziećmi ma większe znaczenie dla pomyślnego rozwoju miłości oraz 

wychowania tych dzieci niż metody i strategie wychowania. 

Badania reakcji młodzieży na warunki ich życia w zmieniającej się 

cywilizacji pokazują, że jest ona zagubiona i ciągle poszukuje własnych rozwiązań 

i stylu życia. Powstaje wówczas potrzeba nowej, odkłamanej uczuciowości. 

Przejawy zagubienia się, poszukiwań  i „odnajdowania się” mogą być bardzo 

różne. Najpierw pojawia się tęsknota za przeszłością, później dochodzi do głosu 

potrzeba porządku, przestrzegania zasad i prawd, a jeszcze później odradza się 

pragnienie przeżyć romantycznych, w których młodzież odnajduje drogie sobie 

wartości, takie jak miłość, szczerość, uczuciowość i poświęcenie. 

Wartości emocjonalne i duchowe stawiane są przez młodzież wyżej niż 

hedonistyczne czy materialne. To wiąże się także z akceptowaniem znaczenia 

miłości jako wartości. Uznać to należy za symptom przemian jakościowych w 

świecie wartości akceptowanych i preferowanych. Taka orientacja może w 

przyszłości zaowocować przemianą hierarchii całego systemu wartości. 

Wielowymiarowość miłości, jej fundamentalne znaczenie dla życia ludzi 

sprawia, iż słuszny jest postulat zgłoszony przez Pawła VI a rozwinięty przez 

Jana Pawła II – budowania cywilizacji miłości. Model powszechnej cywilizacji 

miłości jest propozycją dla wszystkich ludzi. Ma charakter wielowymiarowy, 

wieloreligijny i wieloświatopoglądowy. Istotnym aspektem jej powszechności jest 

to, że stanowi konstrukcję etyczną. Dla niej zaś najistotniejszą kwestią jest 

godność ludzka jako wartość nierozłącznie związana tylko z tego powodu, że jest 

osobą ludzką obdarzoną godnością. Idea cywilizacji miłości i charakter etyczny 

zasadza się na wskazaniu właściwej hierarchii wartości. W nauczaniu 

społecznym Jana Pawła II można wyróżnić priorytety. Są nimi: 1 - prymat osoby 

przed rzeczą, 2 -  ducha przed materią, 3 - BYĆ przed MIEĆ, 4 - praw osobowych 

przed państwowymi 5 - narodu przed państwem, 6 - miłosierdzia przed 

sprawiedliwością, 7 -  człowieka przed ideologią, 8 - etyki przed techniką, 9 - 

prawdy przed koniunkturą i sensacją, 10 - dialogu przed walką, 11 -  ubóstwa 

przed bogactwem, 12 - pracy przed kapitałem, 13 - człowieka przed ekonomią. 

 Każda cywilizacja, która nie opiera się na miłości i jej nie uczy, 

buduje królestwo przemocy i rozpaczy. Jest skazana na to, by stać się cywilizacją 

śmierci, która w istocie swojej jest antycywilizacją. 

 



WARTOŚCI  I ICH ZNACZENIE 

 

 ISSN 2082-7067 1(17)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

2.  Miłość małżeńska i rodzicielska w systemie aksjologicznym rodziny 

2.1. Istota zagadnienia  

 

W każdym człowieku drzemie pragnienie miłości i ma on własną wizje 

miłości na różnych etapach swojego życia. Istnieje miłość małżeńska, rodzicielska 

(ojcowska, matczyna) do Boga. Miłość towarzyszy przez całe życie w zróżni-

cowanym wymiarze. 

U podstaw rodziny leży małżeństwo małżeństwa a potem rodzicielstwo. 

Każda miłość wieku dojrzewania ma charakter małżeńskiej, bo w każdej winna 

być perspektywa małżeństwa i rodzicielstwa. Jest ona dwuetapowa: przed 

małżeństwem, w czas narzeczeństwa (jako czynnik powstania małżeństwa)  

i w małżeństwie, jako czynnik szczęśliwego trwania małżeństwa i rodzicielstwa. 

Żeby mogła powstać miłość rodzicielska musi się spełnić miłość małżeńska. 

Zwraca się uwagę na miłość małżeńską i rodzicielską jako wartości 

wychowawcze. Miłość jest wartością duchową i fizyczną, prowadzi do małżeństwa 

oraz rodzicielstwa. 

Małżeństwo jest czymś wyjątkowym, tworzy rodzinę, związek umiłowany 

przez Boga (sakrament). Pomimo wielu przemian w społeczeństwie, rodzinie oraz 

życiu pojedynczego człowieka (wzrasta liczba rozwodów i związków 

kohabitacyjnych), to w dalszym ciągu cenione jest życie w małżeństwie i rodzinie. 

Dlatego jest to zagadnienie, któremu należy nadać szczególną rangę, ponieważ  

w relatywizmie wartości ważne jest ukazanie znaczenia miłości małżeńskiej  

i rodzicielskiej. 

 

2.2  Małżeństwo i miłość małżeńska 

 

Małżeństwo według Z. Tyszki jest legalnym, względnie trwałym związkiem 

kobiety i mężczyzny, powołanym w celu wspólnego pożycia, współpracy dla dobra 

rodziny, głównie wychowania dzieci, prowadzenie wspólnego gospodarstwa 

domowego i wszelkiej współpracy dla dobra rodziny (Tyszka, 1974). 

M. Ziemska przedstawia małżeństwo jako szczególną grupę społeczną tzw. 

diadę składająca się z dwóch osób niekrewnych płci odmiennej, należących do 

tego samego pokolenia, pozostających w trwałej, bezpośredniej styczności i połą-

czonych osobistą więzią uczuciową. Małżeństwo tworzy jedność dwóch różnych 

indywidualności, które decydują się spędzić wspólnie dalsze życie (Ziemska, 

1977). 



WARTOŚCI I ICH ZNACZENIE 

 

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

 
Strona 45 

Dobre małżeństwo jest podstawą szczęśliwego życia rodzinnego i jedną  

z dróg w ogóle, jest także szkołą miłości i porozumienia interpersonalnego. 

Współpartner, który naprawdę kocha, z radością przyjmuje najdrobniejsze 

przejawy życzliwości i oddania, współczuje, dzieli się bezinteresownie 

wartościami najbardziej osobistymi. Utrzymanie trwałej, nasyconej ciepłem  

i miłością więzi małżeńskiej zależy od osobowości współmałżonków. Rzeczywistą 

wspólnotę życia zdolni są stworzyć partnerzy o dojrzalej osobowości (Laskowski, 

1985). W każdej z definicji małżeństwa podstawową wartością tego związku jest 

miłość. 

Miłość jest najważniejszym wydarzeniem między narodzinami a śmiercią 

człowieka (Wojciszke 1994). O miłości napisano i pisze się wiele. W literaturze, 

poezji, piosenkach, życiu codziennym i aspekcie naukowym. Jest czymś tak 

oczywistym, że trudno byłoby precyzyjnie ją zdefiniować, ponieważ dla każdego 

człowieka jest inna i ma inną wartość. Wypowiadali się o niej poeci, filozofowie, 

socjologowie, psychologowie, teologowie. Człowiek przyznaje miłości właściwe 

miejsce i zasadniczo staje się ona podstawową motywacją decyzji o małżeństwie. 

Losy małżeństwa zawartego z miłości wskazują na to, że człowiek współczesny 

nie umie kochać i miłość nie ma mocy trwania (Poręba 1988). Dziś wstydliwie 

mówi się o miłości małżeńskiej, nie jest trendy. W miłości małżeńskiej musi 

nastąpić przewaga duchowości (światło duszy), nad fizycznością, co daje trwałość 

związku. 

Warto dorastać równolegle: miłością, szczęściem fizyczności się 

obdarowywać. Cud miłości małżeńskiej polega na darze miłowania, którego 

małżonkowie fizycznością nie wyprzedzili i nie zdominowali, a wpletli w swoje 

życie w wychowaniu dzieci odnaleźć miłość rodzicielską. W miłości małżeńskiej 

jest zamysł na trwanie razem, wychowywanie dzieci (miłość rodzicielska), 

wspieranie się u schyłku życia, szacunek za szczęście, oparcie o miłość 

opiekuńczą. Miłość ma do wykonania określone zadania prokreacyjne (dawanie 

życia), wychowawcze, opiekuńcze, zróżnicowane etapami życia człowieka, rodziny 

i małżeństwa. Zawsze jest zróżnicowana intensywnością, zakresem, mocą 

trwania. „Miłość małżeńska bez oparcia w życzliwości, bliźniego nie ma mocy 

trwania, trwałość w miłości nie zależy od układu seksualnego, ale 

międzyosobowego i tego należy się uczyć”(Półtawska 1988, s.43). 

 

2.3. Rodzina i miłość rodzicielska 

 

Według F. Adamskiego rodzinę można zdefiniować jako grupę społeczną 

stanowiącą duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, skupionych we 
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wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki, oparte na 

zalegalizowanym prawnie lub religijnie związku małżeńskim, wierze w prawdzi-

wą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję rodzinną i społeczną 

(Adamski, 1984). Rodzinę charakteryzują podstawowe cechy jako wspólnotę 

naturalną, bazującą na miłości i wolnym wyborze dwóch osób pragnących dawać 

początek życia i uzupełniać się we wzajemnej miłości, związek wyłączny i trwały 

(Adamski, 1988). 

 

2.4. Miłość małżeńska i rodzicielska jako wartość wychowawcza 

 

Analizując wykładnię pojęcia wartości wychowawczych należy skłaniać się 

ku koncepcji rozumienia jako taki stan, który w momencie jego przyjęcia 

(akceptacji)  wychowuje, uruchomiając indywidualny proces socjalizacyjny 

jednostki (samowychowanie) zmierzające do pełnego zrealizowania treści. 

Przyjęcie określonych wartości wychowawczych pobudza do działalności 

jednostkę, grupę lub społeczeństwo, informuje i zobowiązuje jak człowiek (grupa), 

w momencie ich przyjęcia postąpić powinien. Wartość jest wychowawcza, jeżeli  

w momencie jej akceptacji pobudza do działania, a tym samym wpływa na życie 

człowieka. Do momentu przyjęcia wartości wychowawczych, proces socjalizacyjny 

ma charakter świadomej działalności (pojmowanej zgodnie z zasadami nurtów 

humanistycznych) mającej na celu zaakceptowanie poszczególnych wartości lub 

ich systemu, natomiast w momencie ich przyjęcia, zmienia się jego charakter na 

wychowanie samoregulowane za pośrednictwem wartości poprzez wypełnianie 

treści zmieniających osobowość człowieka. Dochodzenie do wybranej wartości 

wychowawczej oraz jej realizacja wpływają na kształtowanie osobowości 

człowieka. Wartość wychowawcza to taka, która kształtuje pozytywne cechy 

osobowości. Jest stanem a wychowanie procesem, natomiast wartość 

wychowawcza raz stanem a raz procesem. Działalność człowieka jest 

zdeterminowana przyjętym systemem wartości wychowawczych i jest samo-

regulowana za ich pośrednictwem (Skrzypniak 1999). 

Miłość małżeńska i rodzicielska jest wartością wychowawczą, bo zmienia 

człowieka, ma wpływ na innych. W rodzinie w dwojakim aspekcie, jako z pocho-

dzenia, w której się wychowywali i własnej, którą stworzyli uznając ją za 

najlepsze środowiska samorealizacji uczuciowej. Utożsamiają życie z udanym  

i szczęśliwym związkiem małżeńskim, upatrują  wartość nadrzędną, której 

powinny być podporządkowane wszystkie pozostałe. 

Szczęśliwe małżeństwo i rodzina stanowi jedno z marzeń człowieka. Samo 

marzenie nie jest gwarancją szczęścia, potrzebne jest odpowiednie przygotowanie, 
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dojrzałość i odpowiedzialność związana z zawarciem małżeństwa i założenia 

rodziny. Współcześnie większość decyzji o zawarciu związku małżeńskiego 

motywuje się względami uczuciowymi. Miłość (nie zawsze poprawnie pojęta) jest 

najczęstszym powodem, dla którego ludzie postanawiają wiązać się „ślubem”,  

a nie seksem. Pełna miłość realizuje się w związku małżeńskim, a zwłaszcza w 

największym jego przejawie - rodzinie. Dopiero małżeństwo i miłość małżeńska, 

rodzina i miłość rodzicielska, potrafią uczynić człowieka pełnego  szczęścia. 

Podstawowym motywem zawarcia związku małżeńskiego jest: miłość, chęć 

uregulowania sobie życia, posiadania własnej rodziny, ucieczka od samotności, 

pragnienie  dzieci, presji środowiska, fascynacja seksem (Tyszka, 1974). 

Szczególne znaczenie dla małżeństwa mają czynniki wpływające na jego trwanie 

(tabela 1). 

 

Tabela 1. Czynniki warunkujące trwałość małżeństwa 

Pokolenie I – dziadkowie Pokolenie II - rodzice 
Pokolenie III – dzieci 

(deklaracja) 

Miłość, odpowiedzialność 

za losy rodziny – dzieci, 

wierność, 

bezpieczeństwo, 

uwarunkowania 

środowiskowe, szacunek 

i przyjaźń 

Miłość, odpowiedzialność 

za losy rodziny – dzieci, 

wierność, presja 

środowiska, przyjaźń, 

przyzwyczajenie, 

wygodne życie 

Miłość, udane pożycie 

seksualne, dobrobyt, 

wygoda, zgodność 

osobowa 

 

Tabela 2. Miłość w systemie aksjologicznym rodziny 

Pokolenie I – dziadkowie Pokolenie II - rodzice 
Pokolenie III – dzieci 

(deklaracja) 

Rodzina, dzieci, miłość, 

zdrowie, szczęśliwe 

życie, praca, mądrość, 

wykształcenie, ojczyzna, 

przyjaźń 

Rodzina, dzieci, miłość, 

szczęśliwe życie, 

wykształcenie, praca, 

ojczyzna 

Praca, wykształcenie, 

dobrobyt, miłość, 

szczęśliwe życie, rodzina, 

dzieci 

 

Bez względu na pokolenie, wśród czynników warunkujących trwałość 

małżeństwa, pierwszoplanowe miejsce zajmuje miłość (tabela 2). W systemie 

wartości człowieka rodzina zajmuje centralne miejsce, a miłość  podstawowe . 
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Istotne znaczenie ma miłość rodzicielska jako podstawowa wartość procesu 

wychowania. 

 

Tabela 3. Miłość w systemie aksjologicznym rodziny 

Pokolenie I – dziadkowie Pokolenie II - rodzice 
Pokolenie III – dzieci 

(deklaracja) 

Miłość rodzicielska, 

wychowanie poprzez 

system wychowawczy, 

przykład osobisty 

Miłość rodzicielska, 

wychowanie poprzez 

system wychowawczy, 

przykład osobisty 

Miłość rodzicielska, 

wychowanie poprzez 

system wychowawczy, 

przykład osobisty, 

swoboda wychowawcza 

 

Wymieniano po kilka koncepcji, dominowała miłość rodzicielska, która jest 

podstawową wartością procesu wychowania. Wartością najbardziej cenioną wśród 

współpartnerów w małżeństwie, rodzinie (pokolenie I i II), oraz deklarowaną w 

pokoleniu III to miłość. Jakie wartości cenisz u męża? (pokolenie I i II): 

kochający, dobry ojciec (miłość rodzicielska) pracowity, zaradny, opiekuńczy, 

troskliwy, odpowiedzialny, mądry. Jakie wartości cenisz u żony? (pokolenie I i II):  

kochająca (miłość małżeńska), dobra matka (miłość rodzicielska), atrakcyjna, 

wierna, mądra. Jakie u przyszłego męża? (pokolenie III): kochający wykształcony, 

człowiek sukcesu, atrakcyjny. Jakie u przyszłej żony? (pokolenie III): kochająca, 

wykształcona, atrakcyjna, pracowita. 

Należy mieć nadzieję, że w ostatnich wypowiedzianych wśród pokolenia III 

zabrakło wyobraźni ponieważ nie podkreślono miłości rodzicielskiej – dobry 

ojciec, dobra matka. Z badań wynika, że w systemie aksjologicznym człowieka 

małżeństwo i rodzina oraz miłość małżeńska i rodzicielska są centralnymi 

wartościami wychowawczymi. W systemie aksjologicznym rodzin, miłość 

małżeńska i rodzicielska są podstawowymi wartościami wychowawczym. Miłość 

małżeńska jest podstawą zawarcia związku małżeńskiego, wpływa na przebieg i 

jego szczęśliwe trwanie, a miłość rodzicielska podstawą dobrego wychowania 

dzieci. Wartość najbardziej ceniona wśród współpartnerów w małżeństwie i 

rodzinie (pokolenie I i II) oraz deklarowane w pokoleniu III – to miłość. W wyniku 

badań stwierdzono, że podstawowym motywem zawarcia związku małżeńskiego 

była miłość (pokolenie I i II), natomiast pokolenie III deklaruje też, że miłość. 

Miłość która jest podstawowym stanem (narzeczeństwa, małżeństwa i 

rodzicielstwa) w ustalaniu systemu wartości rodziny. Miłość małżeńska 

zmieniała się w trakcie trwania małżeństwa, oscylując od głębokiego uczucia 
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emocjonalnego początku, kończąc na tej o głębokim uczuciu przyjaźni, szacunku, 

opiekuńczości, troskliwości w długoletnim związku współrealizowanym w miłości 

rodzicielskiej. 

 

Zakończenie 

 

Najważniejszą wartością w życiu, która powinna zajmować przewodnie 

miejsce dla człowieka, małżeństwa i rodziny jest miłość. Rzeczywistym 

odzwierciedleniem relacji międzyludzkich w najważniejszej komórce społecznej 

jaką jest rodzina a w jej obrębie małżeństwo i dzieci są następujące skutki: 

 „dzisiejsze” nieśmiałe dziecko to takie, z którego „wczoraj” się śmialiśmy;  

 „dzisiejsze” okrutne dziecko to takie, które „wczoraj” biliśmy;  

 „dzisiejsze” oszukujące dziecko to takie, któremu „wczoraj” nie 

wierzyliśmy;  

 „dzisiejsze” zbuntowane dziecko to takie, nad którym „wczoraj” się 

znęcaliśmy;  

 „dzisiejsze” zakochane dziecko to takie, które „wczoraj” pieściliśmy;  

 „dzisiejsze” roztropne dziecko to takie, któremu „wczoraj” dodawaliśmy 

otuchy;  

 „dzisiejsze” serdeczne dziecko to takie, któremu „wczoraj” okazywaliśmy 

miłość;  

 „dzisiejsze” mądre dziecko to takie, które „wczoraj” prawidłowo 

wychowaliśmy;  

 „dzisiejsze” wyrozumiale dziecko to takie, któremu „wczoraj” 

wybaczyliśmy. 

„Dzisiejszy” człowiek, który żyje miłością i pięknem to dziecko, które 

„wczoraj” żyło radością.  
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Wartości w życiu człowieka 

– wartość macierzyństwa 

 

 

1. Pytanie o wartości 

 

Pytanie o wartości – to pytanie o to, co robimy, do czego dążymy, jak 

powinnyśmy postępować. Jest to przede wszystkim pytanie o człowieka, o kieru-

nek w którym ma podążać, o „kompas”, według którego człowiek ma szukać drogi 

w swoim życiu. „Kompas” ten w różnych religiach i światopoglądach przybierał 

różne imiona: wola Boża, szczęście, sens (Heisenberg, 1987, s. 269-270).   

Wartości wyznaczają nam kierunki postępowania w życiu, mówią o tym, co 

uważamy za dobre, a co za złe. Określenia dobry i zły stanowią podstawę naszych 

wartościowań.  

Oczywiście ludzie różnią się między sobą, mają różne poglądy polityczne, 

inny światopogląd stąd różnice w wartościowaniach. Ale są pewne kulturowe 

normy,  

w których, jednostki przynależne do danej kultury jednakowo cenią sobie pewne 

wartości, są to między innymi: zdrowie, bezpieczeństwo, pokój. W wielowiekowej 

tradycji również macierzyństwo było traktowane jako wartość. Obecne czasy 

przyniosły wyraźny kryzys wartości, w tym też wartości macierzyństwa.  

 

2. Próba definicji – wartości 

 

Zanim przejdę do głównego tematu wartości macierzyństwa, chciałabym 

zdefiniować ogólnie pojęcie „wartości”, gdyż brak jednoznacznej definicji bardzo 

utrudnia analizę zjawiska. Precyzyjniejsze określenie wartości jest sprawą dość 

złożoną i nie ma w tym względzie całkowitej zgodności wśród poszczególnych 

autorów. Spróbujmy zatem określić w różny sposób interpretowane słowo 

„wartość”.  

Wśród wartości podstawowych można wyodrębnić transcendentne 

(sakralne, religijne) i tradycyjne: wartości estetyczne, moralne, poznawcze i wital-

ne; nietradycyjne: wartości społeczno – obyczajowe, oraz wartości odczuć 
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psychicznych i fizjologicznych. „Wartość” w sensie ekonomicznym: oznacza sumę 

pieniędzy lub ilość dóbr, w sensie aksjologicznym oznacza „to, że coś jest dobre 

lub czy i w jakim stopniu coś jest dobre” (Puzynina, 2013, s. 58,68).  

W uproszczonej definicji profesor Jadwigi Puzyniny: „dobre jest to, co jest takie 

jakie chcemy żeby było”, „złe jest to, co jest takie jakie nie chcemy, żeby było” 

(Puzynina, 2014, s. 25).   

Według Kluckhohna wartość to „wyobrażenie jawne lub ukryte tego, co 

powinno być preferowane, to wyobrażenie, które wywiera wpływ na wybór 

spośród możliwych sposobów postępowania czy środków w celu działania” (za: 

Marody, 1978, s. 178).    

Według W. Tatarkiewicza (1978, s. 61) "zdefiniowanie wartości jest trudne, 

jeśli w ogóle możliwe (...). To, co wygląda na definicję wartości, jest raczej 

zastąpieniem wyrazu przez inny wyraz mniej więcej to samo znaczący albo jest 

jego omówieniem”.    

Określa się tym terminem: to, co cenne; co zgodne z naturą (działające lub 

wartościujące); czego chcemy, cel, przedmiot (aktualnego lub potencjalnego) 

dążenia; czego pożądamy; co zaspokaja potrzeby, zainteresowania; co dostarcza 

zadowolenia, przyjemności; co powinno być; co lepiej, żeby było niż nie było; co 

zobowiązuje, apeluje do odbiorcy; co domaga się istnienia (realizacji) (Stępień, 

2001, s. 3).   

Wartość to wzorzec domagający się urzeczywistnienia w ludzkim czynie, 

tłumaczy krótko A. Szołtysek  (2003, s. 285).  

 

3. Wychowanie ku wartościom 

 

Potrzeba wychowania ku wartościom wynika z faktu, że odkrycie i respek-

towanie wartości przez człowieka nie jest ani spontaniczne, ani łatwe. 

Doświadczenie pedagogiczne w sposób oczywisty potwierdza, że człowiek, 

zwłaszcza w wieku rozwojowym, potrafi krzywdzić samego siebie i zaburzać 

własny rozwój, dlatego potrzebuje określonego systemu norm i zasad 

postępowania, zwanych wartościami. Aby wzorzec mógł być zrealizowany przez 

człowieka, należy go wychować do wyboru wartości, znaczy pomóc mu w odkryciu 

własnych "możliwości", pomóc w zrozumieniu, kim człowiek powinien "być", aby 

naprawdę umiał zrealizować swoje powołanie (Dziewiecki, 2014). 

Jan Paweł II stwierdza, że wychowanie do wyboru wartości ma "(...) 

kształtować osobę ze względu na jej najwyższy cel i najwznioślejsze dążenia 

społeczeństwa, w których będzie ona żyła jako człowiek dorosły; harmonijnie 

rozwijać wszystkie jej zdolności, zdolność do wysiłku i poczucie odpowiedzialności; 
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pomóc jej w osiągnięciu panowania nad własną wolnością (Jan Paweł II, 1990,  

s. 192-193).  1 Papież podkreśla fakt, iż "wartości są podstawą, która nie tylko 

decyduje o życiu, ale także określa linie postępowania i strategie, które budują 

życie w społeczeństwie. Nie można oddzielać od siebie wartości osobistych i 

wartości społecznych" (Jan Paweł II,, 1985, s. 144).  

 

4. Macierzyństwo  

 

Niezależnie od tego jak wiele istotnych ról może pełnić kobieta, to wszystko 

w jej osobie, cała konstytucja wewnętrzna: jej fizjologia, psychika, naturalna 

obyczajowość, poczucie moralne, religijne, a nawet estetyczne ujawnia i pod-

kreśla jej postawę, zdolność i misję wydania na świat nowego istnienia. Cały 

ustrój kobiety ze stwórczą precyzją służy poczęciu i zrodzeniu  człowieka za 

sprawą mężczyzny. Kobieta jest stworzona i powołana do macierzyństwa, które 

ma dwa wymiary: naturalny (rodzinny) i duchowy (Jan Paweł II, 1994).  

Macierzyństwo naturalne może się spełniać tylko wtedy, gdy kobieta 

potrafi dostrzec wartość macierzyństwa duchowego. Tylko wtedy macierzyństwo 

naturalne ma sens.  

„Geniusz” w osobie kobiety o którym pisał Jan Paweł II, ujawnia się za 

sprawą specjalnej wrażliwości kobiety na człowieka i na wszystko, co składa się 

na jego prawdziwe dobro, zwłaszcza na życie, które jest podstawową wartością 

(Jan Paweł II, 1988).  

Macierzyństwo duchowe pozwala poznać pełną prawdę o kobiecie i w spo-

sób wszechstronny ukazać „geniusz kobiet” zwyczajnych, prostych, które 

wykorzystują swe kobiece talenty dla dobra innych w życiu codziennym. 

Macierzyństwo duchowe sprawia, że kobieta bardziej jeszcze niż mężczyzna 

docenia wartość człowieka, ponieważ „widzi go sercem”, niezależnie od różnych 

układów ideologicznych czy politycznych. Kobieta widzi człowieka w jego 

wielkości, i w jego ograniczeniach, i stara się wyjść mu naprzeciw oraz przyjść mu 

z pomocą (Jan Paweł II, 1995). 

Macierzyństwo to ciągłe rodzenie człowieka w człowieku, to ciągłe dawanie 

siebie, to chęć usłużenia powołaniu, które Bóg włożył w serce kobiety.  

                                                 
1 Por. Jan Paweł II, Aby wychowanek nauczył się ”być”, a nie tylko „wiedzieć”, w: Rodzina  

w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, J. Żukowicz (red.), Kraków 1990, s. 192-193; 
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5. Macierzyństwo -  wartość dla kobiety 

 

Macierzyństwo jest wpisane głęboko w strukturę psychofizyczną kobiety. 

Już w fazie prenatalnej, przyczynia się ono do osobistego rozwoju kobiety. 

Podczas tego pierwszego psychofizycznego zjednoczenia kobiety z dzieckiem, staje 

się ona bardziej wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka. Wyostrza się jej 

intuicja i empatia, pojawia się zdolność do pochylenia się nad tym, co słabe i bez-

bronne. Szczególna więź z dzieckiem w fazie prenatalnej uwrażliwia kobietę na 

wartości serca, rozwija jej zdolność do obdarowania sobą, uczy okazywania 

miłosierdzia, dobroci, i czułości. Poprzez ten wyjątkowy sposób obcowania kobiety 

z dzieckiem rozwija się jej osobowość oraz dyspozycja szczególnej wrażliwości na 

potrzeby konkretnego człowieka, przyjęcia go i miłowania (Kornas-Biela, 2009,  

s. 382-386).  

Pod względem biologicznym kobieta w tym czasie odżywa. Niestety 

zmedykalizowane podejście do niej nadmiernie podkreśla pojawianie się procesów 

chorobowych w ciąży przemilczając fakt, że prawidłowa ciąża rozwija organizm 

kobiety. Kobieta rozkwita, w macierzyństwie staje się inna, zmienia się, 

dojrzewa. Okres noszenia dziecka może stać się dla kobiety okresem wzrostu 

prawdziwej ludzkiej miłości do ojca dziecka (Półtawska, 2012).  

Macierzyństwo jako proces stawania się i bycia matką bezspornie jest 

wartością ponadczasową, jest istotnym procesem rozwoju w życiu kobiety, 

dziecka, mężczyzny – w życiu całej rodziny. Macierzyństwo jest ważnym 

czynnikiem w kształtowaniu się osobowości wszystkich jej członków.   

Wielkość macierzyństwa, nawet jeżeli nie jest uświadomiona, jeżeli opinie 

społeczne ją zaniżają – jak to się to dzisiaj zdarza – ma swoją szczególną wartość, 

której nie można umniejszać.  

 

6. Macierzyństwo – wartość dla dziecka 

 

Od poczęcia w łonie matki rozpoczyna się historia każdego człowieka. 

Dziecko od samego początku jest członkiem rodziny i na swój sposób uczestniczy 

w jej życiu. Jego rozwój zależy od tego, na ile matka użyczy mu swego ciała i du-

cha, na ile symbioza z jej ciałem  nie będzie tylko natury fizycznej, na ile również 

umożliwi ona tej kruchej  istocie nawiązanie pierwszego dialogu ze światem, 

który przyczynia się do harmonijnego, psychofizycznego rozwoju dziecka w tym 

okresie (Kornas-Biela, 1999, s. 23).  

Okres prenatalny w życiu każdego człowieka jest bardzo ważny. Właśnie 

wtedy kształtuje się osobowość człowieka. Dziecko będąc „we wnętrzu” matki jest 
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jednocześnie odrębną od niej istotą, o w pełni autonomicznej osobowości, stąd 

może rozwijać się zgodnie z niepowtarzalnym i jedynym planem swojego życia. 

Jednak symbioza dziecka w fazie prenatalnej z matką sprawia, że „nasiąka” ono 

tym co przeżywa matka. Będąc w łonie matki nieświadomie uczestniczy w jej 

przeżyciach, „uczy się” od niej jaki jest świat, wrogi czy przyjazny. Jeśli matka 

często doświadcza określonych stanów psychicznych (np. strachu, radości), 

kształtuje określoną „orientację emocjonalną” swojego dziecka. Jego układ 

neurohormonalny przyzwyczaja się funkcjonować tak, jak mu to sygnalizuje 

organizm matki. „Pamiętane” przez organizm dziecka emocje mają cechy 

względnej trwałości i mogą decydować o wrodzonej predyspozycji do lękowego, 

agresywnego lub radosnego wkroczenia w świat poza łonem matki (Kornas-Biela, 

2002, s. 39). Dlatego nie jest obojętne w jakim stanie psychicznym kobieta 

przeżywa czas swojej brzemienności.  

 

7. Macierzyństwo – wartość dla mężczyzny 

 

Ojcostwo subiektywnie nie mobilizuje żadnych sił w mężczyźnie. Radość 

ojcostwa sprowadza się do radości przeżycia seksualnego. Biologicznie organizm 

ojca jest w ojcostwo zupełnie niezaangażowany. W męskim organizmie nie dzieje 

się nic, co by sugerowało że staje się ojcem poczętego dziecka. Kobieta biologicznie 

nosi skutki brzemienności, tak biologicznie ojcostwo nie daje żadnego skutku  

w organizmie mężczyzny. Mężczyzna musi swoją postawę ojca osobiście 

wypracować, jego biologia bowiem nie pomaga mu, nie stymuluje do 

wypracowania postawy opiekuńczej, postawy służenia drugiemu człowiekowi 

(Półtawska, 2009, s. 245-246).   

Macierzyństwo kobiety w sensie biofizycznym ujawnia pozorną bierność 

mężczyzny, gdyż proces kształtowania się nowego życia „dokonuje się” w niej,  

w jej organizmie. Jednak rola ojca jest nie do zastąpienia, ponieważ mężczyzna 

współpracuje z kobietą w całym procesie rodzenia się i wychowania nowego 

człowieka (Przybyłowski, 2013, s. 99).    

Macierzyństwa nie da się zrealizować bez dobrego ojcostwa. Jeśli dzisiaj 

mówi się o kryzysie ojcostwa czy macierzyństwa to dlatego, że żona nie wyzwala 

w mężu godności bycia ojcem, a ojciec nie pomaga matce być matką, nie kocha jej 

za macierzyństwo (Michalik, 2009). Mężczyzna, pozostając biologicznie oddalony 

od procesu brzemienności i rodzenia, właśnie od kobiety uczy się ojcostwa. Jeśli 

kobieta „zaprosi” go do swojego intymnego kontaktu z dzieckiem, które już w 

prenatalnej fazie życia nosi pod swoim sercem, wówczas mężczyzna znajdzie 

wyraz i potwierdzenie swojego ojcostwa. Dla cywilizacji miłości jest sprawą 
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zasadniczą, by mężczyzna czuł się obdarzony macierzyństwem kobiety - swojej 

żony (Jan Paweł II, 1994).   

 

Podsumowanie 

 

Tylko biologicznie człowiek staje się matką lub ojcem w jednym momencie. 

Do rodzicielstwa w wymiarze serca i ducha dojrzewa się przez całe życie. Dlatego 

oczywista jest potrzeba wychowania ku wartościom, czyli potrzeba udzielania 

takiej pomocy wychowawczej młodzieży, by wychowankowie mogli odkryć 

wartości i za nimi podążać (Dziewiecki, 2014).  

Macierzyństwo urzeczywistnia się dzięki ojcostwu, a ojcostwo dzięki 

macierzyństwu. W tym wspólnym rodzicielstwie kobiecie przypada jednak 

znacznie większy udział, gdyż to ona „rodzi” dziecko fizycznie i psychicznie. 

Macierzyństwo jest najbezpieczniejszym sposobem życia kobiety, bo w swo-

jej najgłębszej istocie jest współdziałaniem kobiety z samym Bogiem. I to jest 

niejako najgłębszy rdzeń kobiecości: zdolność do przyjęcia i zrodzenia człowieka.  

I choć nie każda kobieta ma możność zrealizowania macierzyństwa fizycznie, to 

każda może rozwinąć w sobie dojrzałą postawę matki, serdecznością i miłością 

ogarniając tych, których spotka w swoim życiu.  

Kobieta współczesna, nierzadko zagubiona i rozdarta w swojej kobiecości, 

zapomina, że nie może siebie odnaleźć inaczej, jak tylko poprzez obdarowanie 

innych sobą, swoją obecnością, serdecznością i miłością. W bezrefleksyjnym 

pędzie życia może w ogóle nie odnaleźć w sobie tego, co najcenniejsze - swej 

królewskiej roli „noszenia w sobie życia”. Macierzyństwo jest rzeczywistością, w 

której kobieta może się rozwinąć, może pomóc mężowi w procesie stawania się 

ojcem. 

Na zakończenie warto przytoczyć słowa Jana Pawła II, które są oddaniem 

hołdu macierzyństwu:  

„Pragnę w imię tej naszej wspólnej Matki - Ojczyzny, jeszcze raz oddać hołd 

każdej polskiej matce, mojej własnej matce, każdej polskiej kobiecie, każdej 

polskiej dziewczynie, oddać hołd macierzyństwu. Oddać hołd kobiecości, oddać 

hołd dziewictwu! Gdyby nie było tego macierzyństwa fizycznego czy duchowego, 

nie byłoby gniazda, nie byłoby kolebki, nie byłoby rodziny, nie byłoby narodu! 

Uczyńmy wszystko, ażeby w najwyższym poszanowaniu była kobieta na ziemi 

polskiej, ażeby w najwyższym poszanowaniu było macierzyństwo na ziemi 

polskiej (…)”(Jan Paweł II, 1979). 
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Wprowadzenie 

 

 System wartości jednostki i proces wartościowania ma ogromny wpływ na 

podstawowe aspekty funkcjonowania człowieka. Można założyć, że ich związek  

z postawami wobec jednej z najważniejszych sfer życia człowieka, czyli sfery 

relacji płciowych związanych z budowaniem związków intymnych, będzie 

znaczący. Okres dorosłości to czas podejmowania wielu zadań życiowych, przy 

czym tworzenie związków z innymi to zadanie fundamentalne. Współczesny 

obraz trwałości związków małżeńskich jest niepokojący. Wiele z nich rozpada się, 

w wielu ujawnia się niska ich jakość powodująca wysoki poziom niezadowolenia  

i konfliktowości małżonków. Coraz większa grupa młodych ludzi podejmuje 

doświadczenie kohabitacji nie uświadamiając sobie ryzyka jej nietrwałości (zob. 

Janicka, 2006; Slany 2008). Powszechność przedmałżeńskich, niejednokrotnie 

bardzo wczesnych, doświadczeń seksualnych wiąże się z wieloma 

konsekwencjami zdrowotnymi i psychospołecznymi oddziałującymi na jakość 

związków intymnych, które później osoby z takimi doświadczeniami tworzą (por. 

Komorowska-Pudło, 2013). Niejednokrotnie mają one postać kolejnych, opartych 

na relacjach seksualnych związków, znanych pod nazwą seryjnej monogamii. 

 Na dojrzały lub niedojrzały charakter wykonywania zadań związanych z 

nawiązywaniem intymnych relacji w dorosłości wpływ ma wiele czynników. 

Jednym z nich jest system wartości, jaki posiadają jednostki. W literaturze 

rzadko można spotkać szczegółową analizę związku pomiędzy jakością 

wartościowania a postawami dorosłych wobec funkcjonowania w relacjach 

heteroseksualnych w związkach intymnych. Poniższa analiza może dostarczyć 

odpowiedzi na pytania, w jaki sposób wartościowanie hedonistyczne, witalne, 

estetyczne, prawdy, moralne, świeckie i religijne wiąże się z tak ważnym dla 

większości dorosłych obszarami funkcjonowania w sferze płciowości, małżeństwa 

i rodziny. W artykule zostaną przedstawione podstawowe aspekty dotyczące roli 

wartości w życiu człowieka oraz szczegółowa analiza związku pomiędzy 
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wartościowaniem w zakresie wartości zaproponowanych w modelu Schele-

rowskim a przejawianiem przez dorosłe kobiety i mężczyzn postaw wobec różnych 

aspektów funkcjonowania w relacjach płciowych w heteroseksualnym związku. 

Analiza ta obejmie m.in. postawy wobec miłości, narzeczeństwa, 

przedmałżeńskiej aktywności płciowej, małżeństwa, rodzicielstwa i medialnej 

wizji seksualności. 

 

1. Rola wartości w życiu człowieka  

 

Wartość w słowniku języka polskiego to „cecha lub zespół cech właściwych 

danej osobie lub rzeczy, stanowiących o jej walorach cennych dla ludzi, mogących 

zaspokoić jakieś ich potrzeby” (Szymczak, 1992, s. 660). W psychologii to 

„własność bądź jakość rzeczy czyniąca ją użyteczną, pożądaną bądź wysoko 

ocenianą” (Reber, 2000, s. 810) lub „ogólna, abstrakcyjna zasada wyznaczająca 

wzorce zachowania w danej kulturze lub społeczeństwie, którą (…) członkowie 

danego społeczeństwa skłonni są wysoko cenić” (tamże). 

Autorzy rozważający znaczenie wartości dla funkcjonowania człowieka 

podkreślają ich ścisły związek z celami życiowymi, z potrzebami, pragnieniami  

i dążeniami (Ingarden, za: Jusiak 2001, s. 32). A. Tomkiewicz i E. 

Popławska (1997, s. 53) podkreślają, że „wartości wyznaczają kryteria oceny, 

wpływają na decyzje, są podstawą formułowania celów oraz sposobów działania. 

Wyznaczają światopogląd konkretnego człowieka, są istotnym warunkiem 

integracji osobowości”. K. Ostrowska (1998, s. 5) także wskazuje, że „jednostkowy 

system wartości, jako osobisty zestaw odniesień do świata wartości wyższych, 

motywuje, ukierunkowuje, organizuje i modyfikuje ludzkie wybory i działania”. 

Można, więc uznać, że uznane przez jednostkę konkretne osobowe lub społeczne 

zjawiska, przez to, że stają się szczególnie ważne wyznaczają kierunek jego 

wyborów życiowych i są fundamentem jakości jego relacji ze sobą i z innymi. 

 Wartości są zaliczane do struktury osobowości (Siek, 1986, s. 16). Stanowią 

w związku z tym jeden z fundamentalnych przejawów funkcjonowania jednostki. 

Wiążą się one z uaktywnianiem procesów poznawczych i emocjonalnych, 

ukierunkowujących motywację do działania, a w ich wyniku zachodzą procesy 

wolitywne, warunkujące podejmowanie konkretnych zachowań. Nie można ich 

poddać bezpośredniej obserwacji, a o ich treści świadczą inne przejawy 

osobowości człowieka (por. Tomkiewicz, Popławska, 1997, s. 55; Świda, 1979, s. 

18; Oleś, 1989, s. 7-19; Brzozowski, 1995, s. 7; Ingarden, za: Jusiak 2001, s. 32).  

Znaczenie wartości dla funkcjonowania jednostki podkreśla się wiążąc je z 

konstruktem własnego „Ja”. Potwierdzał to M. Rokeach wskazując, że „przeko-
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nania dotyczące wartości traktowane są jako centralne, to znaczy ważne i blisko 

związane z koncepcją siebie jednostki” (za: Oleś, 2002, s. 53). M. Fiske i D.A. 

Chriboga dodają, że „wchodzą one w zakres tożsamości, dając poczucie stabilności 

i ciągłości, pomimo zmian, jakie zachodzą w życiu” (za: Oleś, 2002, s. 53). 

Wartości, które człowiek uznaje za ważne dla siebie są ściśle związane z 

jego postawami wobec różnych, istotnych dla niego sfer funkcjonowania. Biorąc 

pod uwagą komponenty postaw: poznawczy, emocjonalno-motywacyjny oraz 

behawioralny oraz wyżej wymienione obszary powiązań osobowościowych i 

wartości uznawanych przez jednostkę, łatwo zauważyć ich ścisły związek. Jak 

twierdzi H. Świda (1979, s. 38) wartości określają postawy wobec różnych 

obiektów i wpływają na to, jak ważny jest obiekt postawy.  

M. Rokeach umiejscawiał wartości w centralnym miejscu struktury 

osobowości. Twierdził, że ich komponenty poznawcze, emocjonalne i behawioralne 

są podobne, jak w postawach, jednakże są one od postaw ważniejsze. Są bardziej 

dynamiczne, warunkują postawy i zachowania, pełnią wobec nich rolę nadrzędną. 

Jeśli zmienia się u jednostki hierarchia wartości jednocześnie zmienia się u niej 

cały system poznawczy oraz postawy i zachowania (za: Tomkiewicz, Popławska, 

1997, s. 55). Podobnie o związku postaw z wartościami pisał G.W. Allport (za: 

tamże). 

G.W. Allport wskazywał, że wartości stanowią podstawę rozwoju 

osobowości. Są one idealnymi wzorcami warunkującymi stawianie sobie przez 

jednostkę celów oraz wybór określonych form zachowania. Ściśle wiążą się przez 

to z budowaniem idealnego obrazu siebie, ze spostrzeganiem rzeczywistości 

wewnętrznej i zewnętrznej, z procesem myślenia, podejmowania decyzji, czy 

kształtowania nawyków. System wartości jednostki jest dla niej swoistą filozofią 

życia (za: Oleś, 1989, s. 32). 

P. Brzozowski (2005, s. 261) zwraca uwagę na zmienność systemów 

hierarchii wartości, zależną w pewnym stopniu m.in. od specyfiki społecznej, 

kulturowej, historycznej, w której przyszło jednostce żyć, a także na 

subiektywizm i relatywizm wartości, powodujący różny stosunek jednostek do 

poszczególnych wartości (Brzozowski, 1995, s. 7; por. Tomkiewicz, Popławska, 

1997, s. 48). Według M. Schelera wartości mogą mieć także charakter 

obiektywny, co wiąże się z ich trwałością i całościowością funkcjonowania 

jednostki (za: Brzozowski, 1995, s. 8). Wszystkie te elementy składają się na 

budowanie indywidualnych hierarchii wartości, ukierunkowujących tak jakość 

życia poszczególnych jednostek, jak i całych grup społecznych.  

Różni autorzy proponują podobne, choć odmienne w szczegółach, typy 

wartości. Platon wyodrębnił trzy wartości, tożsame według niego z ideami. Były 
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to prawda, piękno i dobro (za: Brzozowski, 2005, s. 262). M. Scheler zbudował 

hierarchię wartości, w której w skali rosnącej umiejscowił kolejno wartości 

hedonistyczne (przyjemnościowe), utylitarne (cywilizacyjne), witalne, duchowe 

(estetyczne, porządku prawnego, poznawcze, prawdy) i religijne (Węgrzecki za: 

Brzozowski, 2005, s. 262). A. Maslow utożsamiał wartości z potrzebami. 

Wskazywał on na wartości braku i wartości istnienia. Pierwsze obejmują 

potrzeby podstawowe: fizjologiczne, bezpieczeństwa, szacunku, przynależności i 

miłości, natomiast drugie: potrzeby wyższe: samoaktualizacji, poznawcze i 

estetyczne (za: Oleś, 1997, s. 34-35). E. Spranger wymieniał wartości fizyczne 

(piękno cielesne, siłę i zdrowie), ekonomiczne (bogactwo i dobra materialne), 

społeczne (prawo i ład oraz sprawiedliwość i postęp), estetyczne (sztukę, 

literaturę i muzykę), intelektualne (umiłowanie do nauki, odkrywanie i 

zdobywanie prawdy), moralne (dobro, miłość, cnotę, postępowanie zgodne z 

sumieniem, poświęcenie dla innych) oraz religijne (zjednoczenie z Bogiem) (za: 

Walewander, 1998, s. 6). M. Rokeach wyróżnił wartości instrumentalne, które 

związane są z określonymi sposobami zachowania się i wartości ostateczne, 

związane z własnymi przekonaniami o ostatecznych celach egzystencji.  W 

pierwszej grupie znajdują się wartości moralne (skoncentrowane na stosunkach 

interpersonalnych, np. miłość, wrażliwość, uczciwość, grzeczność) i kompe-

tencyjne (odnoszące się do samoaktualizacji, np. twórcza wyobraźnia, ambicja),  

a w drugiej wartości społeczne (pokój na świecie, bezpieczeństwo rodziny, 

równość) i indywidualne (m.in. harmonia wewnętrzna, mądrość). (za: 

Tomkiewicz, Popławska, 1997, s. 52). 

Dla potrzeb niniejszego artykułu przyjęto poniżej opisaną koncepcję 

wartości Schelerowskich w opracowaniu P. Brzozowskiego (1995).  

 

2. Podstawy metodologiczne badań własnych 

 

Badania zostały przeprowadzone wśród studentów niestacjonarnych 

różnych kierunków humanistycznych Uniwersytetu Szczecińskiego, mieszkańców 

województwa zachodniopomorskiego. W badaniach wzięło udział 106 mężczyzn i 

149 kobiet. Wiek badanych: 20-50 lat. Respondenci stanowili grupę osób żyjących 

zarówno w związkach małżeńskich, jak i kohabitacyjnych, a także osób 

tworzących przedmałżeński związek heteroseksualny bez wspólnego 

zamieszkiwania.  
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Celem przeprowadzonych badań było zdiagnozowanie procesu 

wartościowania2 wśród studentów oraz określenie związku ich nastawienia do 

poszczególnych wartości z różnymi aspektami postaw związanych z funkcjo-

nowaniem kobiet i mężczyzn w relacjach intymnych. Analiza statystyczna została 

przeprowadzona z wykorzystaniem współczynnika korelacji ρ – Spearmana. 

Kierunek korelacji odpowiadał takiej konstrukcji narzędzia badawczego, aby 

określić poziom dojrzałości w przejawianych przez respondentów postawach. 

Przyjęto hipotezę, że najbardziej dojrzałe postawy wobec wybranych 

aspektów relacji w heteroseksualnym związku intymnym będą przejawiały osoby 

wysoko ceniące wartości religijne, moralne, świeckie i prawdy, natomiast 

najmniej dojrzałe – osoby wysoko ceniące wartości hedonistyczne, witalne i este-

tyczne. Pierwsza grupa wartości wiąże się z nastawieniem na dojrzałość 

wewnętrzną, która z dużym prawdopodobieństwem powinna przełożyć się na 

dojrzałe relacje z drugim człowiekiem (przykładowe elementy tych wartości: 

mądrość, obiektywność, rozumienie, otwartość umysłowa, dobroć, miłość 

bliźniego, pomaganie innym, uprzejmość, życzliwość, Bóg, wiara, życie wieczne, 

naród, patriotyzm). Druga grupa wartości koncentruje się na zaspokajaniu 

potrzeb egocentrycznych, związanych z dostatkiem, posiadaniem, wygodą, 

sprawnością i atrakcyjnością fizyczną, co może nie sprzyjać nastawieniu na 

głęboką relację interpersonalną.  

Zastosowane metody badawcze: Skala wartości Schelerowskich – SWS, 

Piotra Brzozowskiego (Brzozowski, 1995), Kwestionariusz Dobranego 

Małżeństwa – KDM, Mieczysława Plopy (Plopa, 2006), Inwentarz Osobowości 

NEO-FFI P.T. Costy i R.R. McCrae, Skala Postaw wobec Relacji Kobiet i 

Mężczyzn w Heteroseksualnym Związku Intymnym  własnego autorstwa oraz 

kwestionariusz ankiety.  

W Skali wartości Schelerowskich – SWS wśród wartości hedonistycznych 

P. Brzozowski wymienia dostatnie życie, miłość erotyczną, posiadanie, 

przyjemność, radość życia, wygodę, wypoczęcie, życie pełne wrażeń. Skala 

wartości witalnych obejmuje odporność na zmęczenie, siłę fizyczną, sprawność, 

sprężystość ciała, umiejętność znoszenia chłodu i głodu. Do skali wartości 

estetycznych zaliczono elegancję, gustowność, harmonię, ład rzeczy, 

proporcjonalność kształtów, regularność rysów i uporządkowanie.  W grupie 

wartości prawdy znalazły się: inteligencja, logiczność, mądrość, obiektywność, 

                                                 
2 „Wartościowanie polega z jednej strony na podkreślaniu, w jakim stopniu coś jest dobre albo złe  

i pod względem jakich własności, a z drugiej strony na przypisywaniu wartości przedmiotom, czyli 

traktowaniu ich jako posiadających określoną cenność. Ze względu na tę właściwość (cenność) 

podmiot podejmuje działania, których treść uzależniona jest od jego potrzeb (…)” (Oleś, 1989,  

s. 42). 
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otwarty umysł, rozumienie, szerokie horyzonty umysłowe, wiedza. Wartości 

moralne obejmowały: dobroć, honor, miłość bliźniego, pomaganie innym, 

prawdomówność, rzetelność, szczerość, uczciwość, uprzejmość, życzliwość. 

Wartości święte podzielone zostały na dwie grupy: świeckie i religijne. Świętości 

świeckie obejmują takie wartości, jak: honor, kraj, naród, niepodległość, ojczyzna, 

państwo, patriotyzm, a świętości religijne wartości: Bóg, wiara, zbawienie i życie 

wieczne. W materiale źródłowym wartości witalne zostały podzielone dodatkowo 

na dwie grupy: sprawność i siła fizyczna oraz wytrzymałość, jednakże dla celów 

badawczych wykorzystano ich uogólniony obraz (Brzozowski, 1995, s. 14; 

Brzozowski, 2005, s. 275). W tabeli 1 zaprezentowano w układzie hierarchicznym 

wybór poszczególnych wartości przez respondentów, a w tabeli 2 procentowy 

rozkład wartości w poszczególnych grupach według modelu wartości 

Schelerowskich. 

 

Tabela 1a. Płeć respondentów a hierarchia wartości szczegółowych (w kolejności 

malejącej) 

 

Lp 
Wartość  

szczegółowa 

M K R 
Lp 

Wartość  

szczegółowa 

M K R 

Mediana Mediana 

1 Uczciwość 85,2 89,8 87,5 26 Sprawność 68,6 63,1 65,8 

2 Radość życia 82,5 86,0 84,2 27 Przyjemność 63,3 66,3 64,8 

3 Prawdomówność 79,4 87,2 83,3 28 Zbawienie 60,9 65,7 63,3 

4 Miłość bliźniego 77,6 88,1 82,8 29 Życie pełne wrażeń 63,3 58,7 61,0 

5 Szczerość 79,2 86,3 82,7 30 Ojczyzna 64,0 56,4 60,2 

6 Dobroć 78,7 86,1 82,4 31 Dostatnie życie 61,8 58,4 60,1 

7 Pokój 81,7 82,7 82,2 32 Życie wieczne 58,7 61,3 60,0 

8 Mądrość 80,1 83,3 81,7 33 Uporządkowanie 58,5 59,2 58,8 

9 Inteligencja 77,7 79,2 78,4 34 
Odporność na 

zmęczenie 
56,9 60,8 58,8 

10 Wiedza 75,6 80,7 78,1 35 Patriotyzm 60,9 53,8 57,3 

11 Pomaganie innym 74,2 80,8 77,5 36 Logiczność 61,3 51,8 56,5 

12 Życzliwość 75,9 78,6 77,2 37 Wygoda 54,1 56,5 55,3 

13 Otwarty umysł 77,6 73,0 75,3 38 Ład rzeczy 55,6 54,6 55,1 

14 Rzetelność 74,6 75,8 75,2 39 Posiadanie 56,8 51,7 54,2 

15 

Szerokie 

horyzonty 

umysłowe 

75,3 75,1 75,2 40 Sprężystość ciała 54,9 48,8 51,8 

16 Rozumienie 73,7 76,5 75,1 41 Państwo 52,8 50,5 51,6 

17 Uprzejmość 74,6 74,8 74,7 42 Siła fizyczna 52,5 50,2 51,3 

18 Honor 76,9 72,4 74,6 43 Kraj 54,0 48,1 51,0 
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Tabela 1b. Płeć respondentów a hierarchia wartości szczegółowych (w kolejności 

malejącej) Cd. 

19 Wiara 68,1 73,3 70,7 44 Elegancja 53,9 47,9 50,9 

20 Obiektywność 71,6 69,5 70,5 45 Naród 51,5 48,9 50,2 

21 Bóg 69,4 71,8 70,6 46 Gustowność 48,8 45,1 46,9 

22 Harmonia 66,5 71,0 68,7 47 
Umiejętność 

znoszenia głodu 
45,8 46,9 46,3 

23 Miłość erotyczna 67,7 67,9 67,8 48 
Umiejętność 

znoszenia chłodu 
45,5 43,4 44,4 

24 Niepodległość 71,2 63,8 67,5 49 
Proporcjonalność 

kształtów 
45,0 43,3 44,1 

25 Wypoczęcie 64,9 68,2 66,5 50 Regularność rysów 37,4 39,8 38,6 

 

Z danych wynika, że największą popularnością cieszyły się wśród 

respondentów wartości hedonistyczne, następnie w kolejności malejącej jako 

bardzo cenne wymieniono wartości moralne, witalne, prawdy, estetyczne, 

świętości religijne i świeckie. W badaniach nie uzyskano istotnego statystycznie 

związku pomiędzy wysoką oceną określonych wartości a typem związku, jaki 

tworzyli respondenci, jednakże wartości witalne, estetyczne, hedonistyczne i 

prawdy były bardziej cenione przez osoby tworzące związki nieformalne, zarówno 

zamieszkujące, jak i niezamieszkujące ze sobą. W przypadku pozostałych 

wartości różnic w ocenie nie stwierdzono. 

 

Tabela 2. Skala wyboru wartości przez badanych mężczyzn i kobiety 

Obraz cenionych wartości Mężczyźni Kobiety Razem 

Wartości 
Cenność 

wartości 
N % N % N % 

Hedonistyczne 

(dostatnie życie, miłość erotyczna, 

posiadanie, przyjemność, radość życia, 

wygoda, wypoczęcie, życie pełne 

wrażeń) 

Wysoka 34 34,3 73 50,3 107 43,9 

Przeciętna 42 42,4 42 29 84 34,4 

Niska 23 23,2 30 20,7 53 21,7 

Istotność p=0,04 

Witalne 

(odporność na zmęczenie, siła fizyczna, 

sprawność, sprężystość ciała, 

umiejętność znoszenia chłodu i głodu) 

Wysoka 35 35,4 51 35,2 86 35,2 

Przeciętna 31 31,3 66 45,5 97 39,8 

Niska 33 33,3 28 19,3 61 25 

Istotność n.i. 

Sprawność i siła fizyczna 

(siła fizyczna, sprawność, sprężystość 

ciała) 

Wysoka 31 31,3 38 26,2 69 28,3 

Przeciętna 38 38,4 72 49,7 110 45,1 

Niska 30 30,3 35 24,1 65 26,6 

Istotność n.i. 
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Wytrzymałość 

(odporność na zmęczenie, umiejętność 

znoszenia chłodu i głodu) 

Wysoka 31 31,3 45 31 76 31,3 

Przeciętna 36 36,4 72 49,7 108 44,2 

Niska 32 32,3 28 19,3 60 24,5 

Istotność n.i. 

Estetyczne 

(elegancja, gustowność, harmonia, ład 

rzeczy, proporcjonalność kształtów, 

regularność rysów i uporządkowanie) 

Wysoka 33 33,3 45 31 78 32 

Przeciętna 33 33,3 51 35,2 84 34,4 

Niska 33 33,3 49 33,8 82 33,6 

Istotność n.i. 

Prawdy 

(inteligencja, logiczność, mądrość, 

obiektywność, otwarty umysł, 

rozumienie, szerokie horyzonty 

umysłowe, wiedza) 

Wysoka 27 27,2 54 37,2 81 33,2 

Przeciętna 47 47,5 50 34,5 97 39,8 

Niska 25 25,3 41 28,3 66 27 

Istotność n.i. 

Moralne 

(dobroć, honor, miłość bliźniego, 

pomaganie innym, prawdomówność, 

rzetelność, szczerość, uczciwość, 

uprzejmość, życzliwość) 

Wysoka 36 36,4 54 37,2 90 36,9 

Przeciętna 37 37,4 54 37,2 91 37,3 

Niska 26 26,3 37 25,5 63 25,8 

Istotność n.i. 

Święte 

(Bóg, kraj, naród, niepodległość, 

ojczyzna, państwo, patriotyzm, wiara, 

zbawienie, życie wieczne) 

Wysoka 20 20,2 23 15,9 43 17,6 

Przeciętna 30 30,3 48 33,1 78 32 

Niska 49 49,5 74 51 123 50,4 

Istotność n.i. 

Świętości świeckie 

(kraj, naród, niepodległość, ojczyzna, 

państwo, patriotyzm) 

Wysoka 19 19,2 19 13,1 38 15,6 

Przeciętna 36 36,4 47 32,4 83 34 

Niska 44 44,4 79 54,5 123 50,4 

Istotność p=0,09 

Świętości religijne 

(Bóg, wiara, zbawienie, życie wieczne) 

Wysoka 24 24,3 29 20 53 21,7 

Przeciętna 41 41,4 60 41,4 101 41,4 

Niska 34 34,3 56 38,6 90 36,9 

Istotność n.i. 

 

 W Kwestionariuszu Dobranego Małżeństwa poddano analizie cztery 

wymiary jakości małżeństwa (związku)3: intymność, samorealizację, 

podobieństwo i rozczarowanie. Uzyskane wyniki zostały podzielone na trzy 

poziomy: wysoki, średni i niski. Wysoki poziom intymności wiąże się z wysokim 

poziomem satysfakcji ze związku opartym na miłości, zaufaniu, bliskości, 

                                                 
3 Ponieważ w badaniach brały udział, poza osobami żyjącymi w małżeństwach, także osoby 

tworzące nieformalne związki heteroseksualne mieszkające i niemieszkające razem użyto dla nich 

tego samego kwestionariusza z  modyfikacją dotyczącą formy związku. Zamiast pojęcia 

małżeństwo użyto pojęcia: związek. 
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otwartości, gotowości do pracy na rzecz związku. Wysoki poziom samorealizacji 

wiąże się z możliwością realizowania zgodnych z własnym wyborem i systemem 

wartości działań, które łączą się bezpośrednio z pełnionymi rolami małżeńskimi  

i rodzinnymi. Wysoki poziom podobieństwa wskazuje na zgodność celów między 

małżonkami i sposobów ich realizacji w małżeństwie i rodzinie, tak w zakresie 

poznawczym, jak emocjonalnym i behawioralnym. Wysoki poziom rozczarowania 

świadczy o poczuciu 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 tabeli 3 ukazano ocenę jakości małżeństwa lub związku tworzonego przez 

respondentów. 

 

Tabela 3. Jakość tworzonych przez respondentów związków w percepcji kobiet i 

mężczyzn 

Jakość tworzonych 

związków 
Mężczyźni Kobiety 

 
Poziom w % 

Intymność 

Wysoki 25,3 44,3 

Średni 37,9 34,4 

Niski 36,8 21,3 

Istotność p=0,00 

Rozczarowanie 

Wysoki 39 28,7 

Średni 36,8 28,7 

Niski 24,2 42,6 

Istotność p=0,01 

Samorealizacja 

Wysoki 22,1 13,9 

Średni 34,7 59,8 

Niski 43,2 26,2 

Istotność n.i. 

Jakość tworzonych 

związków 
Mężczyźni Kobiety 

 
Poziom w % 

Podobieństwo 

Wysoki 21,1 47,5 

Średni 28,4 31,2 

Niski 50,5 21,3 

Istotność p=0,00 
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Z danych wynika, że większe zadowolenie z jakości własnego związku 

częściej odczuwają kobiety niż mężczyźni. Dotyczy to wszystkich wyżej 

wymienionych wymiarów.  

Dla dodatkowej charakterystyki badanej populacji wykorzystano 

Inwentarz Osobowości NEO-FFI P.T. Costy i R.R. McCrae. Z danych wynika, że 

wśród badanych mężczyźni znaleźli się w porównaniu do kobiet w większej grupie 

osób neurotycznych, o mniejszej otwartości na doświadczenie i niższym poziomie 

ugodowości. Mimo, że odsetek osób introwertywnych i o niskim poziomie 

sumienności był nieco wyższy także u mężczyzn, dane dla tych dwóch wymiarów 

okazały się nieistotne statystycznie. 

 

Tabela 4. Obraz cech osobowości respondentów 

 

Obraz cech osobowości respondentów Mężczyźni Kobiety 

Cechy osobowości Poziom w % 

Neurotyczność 

Wysoki 25,5 13,5 

Średni 37,7 33,1 

Niski 36,8 53,4 

Istotność p=0,00 

Ekstrawersja 

Wysoki 46,2 50,7 

Średni 31,1 37,2 

Niski 22,6 12,1 

Istotność n.i. 

Otwartość na doświadczenie 

Wysoki 22,6 26,3 

Średni 34 47,3 

Niski 43,4 26,3 

Istotność p=0,00 

Obraz cech osobowości respondentów Mężczyźni Kobiety 

Cechy osobowości Poziom w % 

Ugodowość 

Wysoki 38,7 61,9 

Średni 40,6 23,1 

Niski 20,7 15 

Istotność p=0,00 

Sumienność 

Wysoki 56,6 63,5 

Średni 31,1 29,1 

Niski 12,3 7,4 

Istotność n.i. 
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W Skali Postaw wobec Relacji Kobiet i Mężczyzn w Heteroseksualnym 

Związku Intymnym mierzono szczegółowo postawy wobec miłości, małżeństwa, 

kohabitacji, relacji kobieta-mężczyzna w związku, współżycia płciowego, 

rodzicielstwa oraz medialnej wizji seksualności i pornografii. Określano ich 

charakter za pomocą trzech poziomów: postawy dojrzałe, nieokreślone i 

niedojrzałe. Postawy dojrzałe były związane m.in. z gotowością do budowania 

związków intymnych, których głównymi cechami była trwałość, wierność, 

dojrzała miłość, praca nad rozwojem relacji małżeńskich, nastawienie na 

formalizację związków, wysokie wartościowanie współżycia płciowego w związku, 

odpowiedzialne rodzicielstwo, krytycyzm wobec medialnej wizji seksualności i 

pornografii. Postawy niedojrzałe charakteryzuje m.in. nastawienie 

hedonistyczne, koncentrujące się na bieżących potrzebach, na seksualizacji 

relacji, na niskim wartościowaniu trwałości związku i jego formalizacji, 

odsuwanie rodzicielstwa i stosowanie rozwiązań szkodzących zdrowiu lub życiu 

podczas planowania rodziny, akceptowanie i korzystanie z materiałów o 

charakterze seksualnym i pornograficznym jako źródeł informacji o tej sferze 

życia. 

 

Tabela 5. Postawy wobec relacji kobiet i mężczyzn w heteroseksualnym związku 

intymnym  

Skala postaw  Mężczyźni Kobiety 

Postawy: Poziom w % 

Wobec miłości 

Dojrzałe 24,5 24,2 

Nieokreślone 39,6 36,9 

Niedojrzałe 36,9 38,9 

Skala postaw  Mężczyźni Kobiety 

Postawy: Poziom w % 

Wobec małżeństwa 

Dojrzałe 31,1 31,5 

Nieokreślone 42,5 39,6 

Niedojrzałe 26,4 28,9 

Wobec relacji: 

kobieta-mężczyzna 

w związku 

Dojrzałe 34,9 30,9 

Nieokreślone 37,7 49 

Niedojrzałe 27,4 20,1 

Wobec współżycia 

płciowego 

Dojrzałe 34 33,6 

Nieokreślone 35,8 40,9 

Niedojrzałe 30,2 25,5 
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Tabela 5b. Postawy wobec relacji kobiet i mężczyzn w heteroseksualnym związku 

intymnym 

Skala postaw  Mężczyźni Kobiety 

Postawy: Poziom w % 

Wobec 

rodzicielstwa 

Dojrzałe 34,9 32,2 

Nieokreślone 37,7 39,6 

Niedojrzałe 27,4 28,2 

Wobec kohabitacji 

Dojrzałe 32,1 32,9 

Nieokreślone 40,6 41,6 

Niedojrzałe 27,4 25,5 

Wobec medialnej 

wizji seksualności  

i pornografii 

Dojrzałe 31,1 31,5 

Nieokreślone 39,6 39,6 

Niedojrzałe 29,3 28,9 

 

3. System wartości a postawy dorosłych wobec wybranych aspektów relacji  

w heteroseksualnych związkach intymnych. Analiza wyników badań 

 

3.1. Świętości religijne a postawy respondentów wobec wybranych 

aspektów relacji w związkach intymnych 

 

Analiza związku pomiędzy subiektywnym określeniem postawy wobec 

religijności badanych4 a wartościowaniem przez nich świętości religijnych 

wykazała wysoki poziom korelacji pozytywnej (tabela 7). Grupa tych wartości 

cechuje się największą liczbą związków istotnych statystycznie ze zmiennymi 

określającymi wybrane aspekty postaw dorosłych respondentów wobec relacji  

w heteroseksualnych związkach intymnych, w porównaniu do pozostałych 

wartości mieszczących się w omawianej klasyfikacji.  Poziom subiektywnie 

określonej przez respondentów własnej religijności korelował pozytywnie w zna-

czącym stopniu ze wskazanym przez nich stosunkiem do religii ich własnych 

matek i ojców. Więcej osób w grupie  wierzących praktykujących i ceniących 

wartości religijne cechowało się wyższym poziomem ugodowości i niższym 

poziomem otwartości na doświadczenie w porównaniu do osób mniej 

zaangażowanych religijnie. Analiza systemu wartości według modelu wartości 

Schelerowskich wykazała u części respondentów korelację pozytywną świętości 

religijnych z takimi wartościami, jak świętości świeckie oraz wartości moralne,  

                                                 
4 Respondenci wskazywali na skali, jak oceniają swój stosunek do religijności: deklarują się jako 

wierzący praktykujący, wierzący niepraktykujący, niewierzący. 
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a korelację negatywną z wartościami prawdy. Wykazano brak związku świętości 

religijnych z pozostałymi wartościami omawianego modelu. 

 

Tabela 7. Indywidualne cechy respondentów ceniących wartości religijne 

 

Porównanie subiektywnie określonego poziomu własnej religijności  

z wartościowaniem świętości religijnych 

Indywidualne cechy 

respondentów ceniących wartości 

religijne 

Kobiety Mężczyźni 

Subiektywna 

religijność 

Świętości 

religijne 

Subiektywna 

religijność 

Świętości 

religijne 

ρ  

Spear

mana 

p 

ρ  

Spear

mana 

p 

ρ  

Spear

mana 

p 

ρ  

Spear

mana 

p 

Religijność badanych x x 0,47 0,00 x x 0,56 0,00 

Religijność matek respondentów 0,50 0,00 0,25 0,00 0,48 0,00 0,43 0,00 

Religijność ojców respondentów 0,43 0,00 0,31 0,00 0,48 0,00 0,30 0,00 

Otwartość na doświadczenie -0,33 0,00 0,14 0,10 -0,26 0,01 0,15 0,15 

Ugodowość 0,04 0,60 0,20 0,02 0,33 0,00 0,24 0,02 

Świętości świeckie 0,16 0,05 0,38 0,00 0,1 0,35 0,27 0,01 

Świętości religijne 0,47 0,00 x x 0,56 0,00 x x 

Wartości prawdy -0,17 0,04 0,15 0,07 -0,34 0,00 -0,02 0,82 

Wartości moralne 0,00 0,99 0,32 0,00 0,03 0,76 0,34 0,00 

 

Z danych zawartych w tabeli 8 wynika, że respondenci o większym 

zaangażowaniu religijnym i wysoko ceniący świętości religijne stanowili mniejszą 

grupę osób, w porównaniu do grupy przeciwnej, posiadających przedmałżeńskie 

doświadczenia seksualne. Częściej też negatywnie oceniali podejmowanie takich 

doświadczeń przed zawarciem małżeństwa, a pozytywnie odkładanie decyzji  

o inicjacji seksualnej do momentu ślubu. Osoby te zdecydowanie rzadziej 

podejmowały przygodne doświadczenia seksualne tworząc, w momencie 

popełnianej zdrady, trwałe związki heteroseksualne5. Zdecydowanie bardziej 

negatywnie odnosili się do przedstawiania przez media hedonistycznej wizji 

miłości oraz nastoletniej seksualności, a także do zjawiska aborcji. Osoby 

wierzące praktykujące i wysoko ceniące wartości religijne preferowały tradycyjny 

model małżeństwa, w którym mężczyzna pracuje, a kobieta zajmuje się domem  

                                                 
5 Do zdrady aktualnego partnera przyznało się 45,5% mężczyzn i 23,3% kobiet. Dotyczy to 

zarówno osób żyjących w małżeństwie, jak w związkach nieformalnych zamieszkujących  

i niezamieszkujących ze sobą, choć częściej do zdrad dochodziło w związkach niemałżeńskich. 
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i zdecydowanie częściej przeciwstawiały się odwróceniu tradycyjnych ról 

płciowych, w których kobieta zamiast realizowania się w domu, realizowała by się 

zawodowo i finansowo. Wśród form wspólnego życia z osobą płci odmiennej 

zdecydowanie częściej niż osoby z grupy mniej zaangażowanych religijnie 

wybierano małżeństwo, choć mniej niż połowa wierzących praktykujących 

wybrało związek małżeński bez wcześniejszego zamieszkiwania ze sobą.   

W ocenie naturalnych metod planowania rodziny zdecydowanie częściej niż 

respondenci z drugiej grupy stwierdzali, że ich stosowanie wpływa na 

wzmocnienie więzi małżeńskich, natomiast stosowanie antykoncepcji nie ma 

takiego działania. 

We własnych małżeństwach lub tworzonych w momencie badań związkach 

przedmałżeńskich przejawiali wyższy poziom intymności i samorealizacji oraz 

podobieństwa.  

Osoby wysoko wartościujące świętości religijne przejawiały postawy wobec 

miłości, małżeństwa, relacji między kobietami i mężczyznami w intymnym 

związku,  wartości współżycia płciowego, rodzicielstwa i pornografii, które 

wskazywały na bardziej dojrzały charakter, wiążący się z budowaniem trwałych 

związków heteroseksualnych.  

 

Tabela 8. Związek postaw respondentów wobec wybranych aspektów relacji  

w związku intymnym z ich wartościami religijnymi 

Postawy wobec wybranych aspektów relacji 

kobiet i mężczyzn w związku intymnym  

Ocena wartości religijnych 

Kobiety Mężczyźni 

Subiektywn

a religijność 

Świętości 

religijne 

Subiektywn

a religijność 

Świętości 

religijne 

ρ 

Spear

mana 

p 

ρ 

Spear

mana 

p 

ρ 

Spear

mana 

p 

ρ 

Spear

mana 

p 

Podejmowanie przedmałżeńskiej aktywności 

seksualnej 
0,29 0,00 0,22 0,01 0,12 0,25 0,09 0,38 

Ocena przedmałżeńskiej aktywności 

seksualnej 
0,32 0,00 0,34 0,00 0,25 0,01 0,27 0,01 

Ocena przedmałżeńskiej wstrzemięźliwości 

seksualnej 
0,43 0,00 0,34 0,00 0,35 0,00 0,29 0,00 

Ocena podejmowania aktywności seksualnej 

jedynie w małżeństwie 
0,37 0,00 0,27 0,00 0,42 0,00 0,27 0,01 

Ocena medialnej wizji seksualności o 

charakterze hedonistycznym 
0,20 0,01 0,22 0,01 0,20 0,04 0,26 0,01 
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Tabela 8b. Związek postaw respondentów wobec wybranych aspektów relacji w 

związku intymnym z ich wartościami religijnymi Cd.  

Postawy wobec wybranych aspektów relacji 

kobiet i mężczyzn w związku intymnym  

Ocena wartości religijnych 

Kobiety Mężczyźni 

Subiektywn

a religijność 

Świętości 

religijne 

Subiektywn

a religijność 

Świętości 

religijne 

ρ 

Spear

mana 

p 

ρ 

Spear

mana 

p 

ρ 

Spear

mana 

p 

ρ 

Spear

mana 

p 

Ocena hedonistycznej wizji nastoletniej 

seksualności w mass mediach 
0,09 0,27 0,17 0,04 0,24 0,01 0,32 0,00 

Postawy wobec aborcji 0,13 0,11 0,30 0,00 0,53 0,00 0,58 0,00 

Ocena odwrócenia tradycyjnych ról płciowych 

kobiety i mężczyzny w małżeństwie 
-0,18 0,03 -0,13 0,12 -0,17 0,08 -0,33 0,00 

Preferowanie małżeństwa jako formy 

wspólnego życia kobiety i mężczyzny 
0,28 0,00 0,27 0,00 0,30 0,00 0,31 0,00 

Ocena naturalnego planowania rodziny jako 

metody umacniającej więzi małżeńskie 
0,32 0,00 0,40 0,00 0,22 0,03 0,29 0,00 

Ocena antykoncepcji hormonalnej jako 

metody umacniającej więzi małżeńskie 
-0,19 0,02 -0,14 0,09 -0,20 0,04 -0,20 0,05 

Podejmowanie przypadkowych kontaktów 

seksualnych poza trwałym związkiem 
-0,36 0,00 -0,14 0,10 -0,23 0,02 -0,04 0,73 

Postawy wobec pornografii 0,17 0,04 0,23 0,00 0,25 0,01 0,18 0,08 

Preferowanie tradycyjnego modelu 

małżeństwa  
0,33 0,00 0,34 0,00 0,28 0,00 0,26 0,01 

Poziom intymności we własnym związku 0,07 0,44 0,12 0,19 0,26 0,01 0,26 0,01 

Poziom samorealizacji we własnym związku 0,03 0,77 0,22 0,01 0,22 0,03 0,20 0,06 

Poziom podobieństwa z współmałżonkiem 

(partnerem) we własnym związku 
0,05 0,59 0,06 0,50 0,27 0,01 0,39 0,00 

Postawy wobec miłości 0,00 0,98 0,20 0,01 0,23 0,02 0,18 0,17 

Postawy wobec małżeństwa 0,04 0,61 0,15 0,08 0,22 0,02 0,25 0,01 

Postawy wobec relacji między kobietą i 

mężczyzną w związku 
0,15 0,06 0,22 0,01 0,30 0,00 0,28 0,00 

Postawy wobec współżycia seksualnego 0,25 0,00 0,30 0,00 0,4 0,00 0,29 0,00 

Postawy wobec rodzicielstwa 0,16 0,05 0,33 0,00 0,55 0,00 0,54 0,00 

Postawy wobec kohabitacji 0,38 0,00 0,39 0,00 0,41 0,00 0,38 0,00 

 

Szczegółowa analiza skali postaw wskazuje, że osoby wysoko wartościujące 

świętości religijne częściej stwierdzały, iż dojrzała miłość szanuje wolność drugiej 

osoby (kobiety p=0,02, mężczyźni p=0,09) i angażuje całego człowieka w 

budowanie „jedności” psychicznej, cielesnej i duchowej (kobiety p=0,06, mężczyźni 

p=0,01). Częściej wyrażały przekonanie o trwałości uczuć do jednego partnera w 

monogamicznym związku (kobiety p=0,00, mężczyźni p=0,07), nawet jeśli 

małżonkowie nie odczuwają już pożądania seksualnego (kobiety p=0,00). 

Respondenci ci zwracali większą uwagę na nieutożsamianie pojęć seksu i miłości 
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(kobiety p=0,01, mężczyźni p=0,03) oraz na uwzględnianie różnic płciowych w 

przeżywaniu i ujawnianiu uczuć wobec współmałżonka (lub partnera, jeśli jeszcze 

nie tworzą związku małżeńskiego) (kobiety p=0,04). Zdecydowanie częściej 

wskazywali, że małżeństwo i rodzina nie są przeżytkiem (kobiety p=0,05, 

mężczyźni p=0,01) oraz, że są najważniejszymi wartościami i celami życia 

człowieka i jednocześnie źródłem wzbogacania osobowości człowieka (kobiety 

p=0,00, mężczyźni p=0,04). Podkreślali także znaczenie tradycji narzeczeństwa 

(kobiety p=0,05, mężczyźni p=0,00). Częściej wyrażali przekonanie o możliwości 

poronnego działania niektórych środków antykoncepcyjnych (kobiety p=0,03, 

mężczyźni p=0,00) oraz wartości stosowania w małżeństwie naturalnego 

planowania rodziny (kobiety p=0,00, mężczyźni p=0,05).  

Respondenci z drugiej grupy, czyli ci, których charakteryzowało mniejsze 

zaangażowanie religijne lub brak takich doświadczeń oraz ci, którzy nisko 

oceniali świętości religijne w większym stopniu opowiadali się za tym, że 

małżeństwo i rodzina to przeżytek lub utrata niezależności mężczyzn i kobiet 

(kobiety p=0,06, mężczyźni p=0,08) albo też ryzyko „końca miłości” (kobiety 

p=0,06, mężczyźni p=0,08). Częściej opowiadali się za wartością różnorodności 

doświadczeń seksualnych z wieloma partnerami (kobiety p=0,00, mężczyźni 

p=0,01), za hedonistycznym i konsumpcyjnym  modelem zachowań seksualnych 

kobiet i mężczyzn (kobiety p=0,02, mężczyźni p=0,05). W większym stopniu 

preferowali rolę poznania się i dopasowania w przedmałżeńskich 

doświadczeniach seksualnych (kobiety p=0,00), dezawuowali wartość dziewictwa 

(kobiety p=0,00, mężczyźni p=0,08) oraz wymóg miłości i małżeństwa dla 

podejmowania aktywności płciowej (kobiety p=0,00, mężczyźni p=0,02). 

Zdecydowanie częściej niż osoby wysoko wartościujące świętości religijne 

respondenci nisko ceniący te wartości opowiadali się za powszechną dostępnością 

środków antykoncepcyjnych i poronnych (kobiety i mężczyźni p=0,00) oraz 

podkreślali wartość ich stosowania (kobiety p=0,00, mężczyźni p=0,03). Częściej 

też opowiadali się za możliwością korzystania z aborcji w sytuacji nieplanowanej 

ciąży (kobiety p=0,00, mężczyźni p=0,01). Jednocześnie kobiety znajdujące się w 

tej grupie badanych przejawiały zdecydowanie bardziej negatywne postawy 

wobec dzieci, stwierdzając, że ich posiadanie ogranicza swobodę rodzicom 

(p=0,01), utrudnia wolność erotyczną (p=0,03) i wiąże się z koniecznością 

ponoszenia dużych kosztów psychicznych i materialnych (p=0,03). 
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3.2. Wartości hedonistyczne a postawy respondentów wobec wybranych 

aspektów relacji w związkach intymnych 

 

Badani wysoko ceniący wartości hedonistyczne jednocześnie wysoko cenili 

świętości świeckie, wartości estetyczne, witalne,  prawdy i moralne. Mężczyzn 

ceniących wartości hedonistyczne cechował niski poziom ugodowości oraz niski 

poziom sumienności (tabela 9).  

 

Tabela 9. Indywidualne cechy respondentów ceniących wartości hedonistyczne 

Indywidualne cechy respondentów 

ceniących wartości hedonistyczne 

Kobiety Mężczyźni 

ρ 

Spearmana 
p 

ρ 

Spearmana 
p 

Ugodowość 0,00 0,97 -0,19 0,06 

Sumienność -0,01 0,94 -0,24 0,02 

Wartości: sprawność i siła fizyczna 0,60 0,00 0,60 0,00 

Wartość wytrzymałości 0,53 0,00 0,56 0,00 

Świętości świeckie 0,27 0,00 0,23 0,02 

Wartości witalne 0,63 0,00 0,68 0,00 

Wartości estetyczne 0,68 0,00 0,63 0,00 

Wartości prawdy 0,46 0,00 0,41 0,00 

Wartości moralne 0,31 0,00 0,30 0,00 

 

W związkach, które respondenci tworzyli w trakcie badań częściej 

występował u osób obojga płci wysoki poziom rozczarowania, a w przypadku 

mężczyzn także niski poziom samorealizacji (tabela 10). 

Im bardziej badani mężczyźni cenili wartości hedonistyczne, tym ich 

postawy wobec małżeństwa, relacji partnerskich między kobietą i mężczyzną, 

postawy wobec wartościowania współżycia płciowego oraz wobec rodzicielstwa 

cechowały elementy wskazujące na podejście niedojrzałe. Mężczyźni ci wyrażali 

jednocześnie akceptujące nastawienie wobec kohabitacji. W populacji kobiet 

takich zależności nie stwierdzono. 

Wysoka ocena wartości hedonistycznych koreluje z pozytywną oceną 

podejmowania przedmałżeńskich kontaktów seksualnych, z negatywnym 

nastawieniem do osób odkładających decyzję o aktywności seksualnej do czasu 

zawarcia małżeństwa, a w przypadku kobiet korelacja ta dotyczyła także 

podejmowania tego rodzaju doświadczeń w okresie przedmałżeńskim. One też 

częściej sprzeciwiały się, by podejmowanie życia seksualnego miało miejsce 
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jedynie w małżeństwie. Wysoka ocena wartości hedonistycznych u osób obojga 

płci sprzyjała akceptującej ocenie medialnej wizji seksualności o charakterze 

odpowiadającym tym wartościom oraz akceptacji pornografii. Kobiety z tej grupy 

w większym stopniu niż pozostałe sprzeciwiały się tradycyjności ról płciowych 

związanych z funkcjonowaniem w małżeństwie i rodzinie. Częściej też 

stwierdzały, że zarówno naturalne planowanie rodziny i antykoncepcja 

umacniają więzi małżeńskie, jeśli metody te są akceptowane przez obojga, 

jednakże więcej zalet widziały w drugim rodzaju metod. Naturalne metody 

planowania rodziny powodują, według nich, więcej trudności między małżonkami 

w sytuacji okresu płodnego i wymagają wielu wyrzeczeń, natomiast środki 

antykoncepcyjne są łatwe w stosowaniu, pozwalają na swobodę seksualną  

i umożliwiają, według nich życie w zdrowiu i w zgodzie z naturą.  

 

Tabela 10. Związek postaw respondentów wobec wybranych aspektów relacji w 

związku intymnym z ich wartościami hedonistycznymi 

 

Postawy wobec wybranych aspektów relacji kobiet i mężczyzn w 

związku intymnym 

Ocena wartości hedonistycznych 

Kobiety Mężczyźni 

ρ 

Spearmana 
p 

ρ 

Spearmana 
p 

Podejmowanie przedmałżeńskiej aktywności seksualnej -0,29 0,00 -0,11 0,28 

Ocena przedmałżeńskiej aktywności seksualnej -0,35 0,00 -0,18 0,08 

Ocena przedmałżeńskiej wstrzemięźliwości seksualnej -0,28 0,00 -0,16 0,12 

Ocena podejmowania aktywności seksualnej jedynie w 

małżeństwie 
-0,22 0,01 -0,14 0,17 

Ocena medialnej wizji seksualności o charakterze liberalnym -0,09 0,27 -0,24 0,02 

Ocena hedonistycznej wizji nastoletniej seksualności w mass 

mediach 
-0,17 0,05 -0,27 0,01 

Ocena odwrócenia tradycyjnych ról płciowych kobiety i 

mężczyzny w małżeństwie 
-0,21 0,01 0,06 0,56 

Preferowanie małżeństwa jako formy wspólnego życia kobiety i 

mężczyzny 
-0,31 0,00 -0,19 0,05 

Ocena naturalnego planowania rodziny jako metody 

umacniającej więzi małżeńskie 
-0,24 0,00 0,05 0,63 

Ocena naturalnego planowania rodziny jako metody utrudnień 

relacji seksualnych w okresie płodnym kobiety 
0,18 0,03 0,17 0,10 

Ocena naturalnego planowania rodziny jako metody 

pomagającej odnaleźć inne, pozaseksualne, sfery pogłębiające 

miłość małżeńską 

-0,26 0,00 -0,18 0,09 

Ocena antykoncepcji hormonalnej jako metody umożliwiającej 

dużą swobodę seksualną 
-0,24 0,00 -0,05 0,61 

Ocena antykoncepcji hormonalnej jako metody umacniającej 

więzi małżeńskie 
0,27 0,00 0,09 0,36 

Ocena antykoncepcji hormonalnej jako metody sprawiającej 

trudności w relacjach między kobietą i mężczyzną z powodu 

podporządkowania się farmakologii 

-0,32 0,00 0,02 0,84 

Postawy wobec pornografii -0,24 0,00 -0,18 0,08 
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Tabela 10b. Związek postaw respondentów wobec wybranych aspektów relacji w 

związku intymnym z ich wartościami hedonistycznymi 

 

Postawy wobec wybranych aspektów relacji kobiet i mężczyzn w 

związku intymnym 

Ocena wartości hedonistycznych 

Kobiety Mężczyźni 
ρ 

Spearmana 
p 

ρ 

Spearmana 
p 

Poziom rozczarowania we własnym związku 0,19 0,04 0,25 0,02 

Poziom samorealizacji we własnym związku -0,00 0,97 -0,22 0,04 

Postawy wobec małżeństwa -0,08 0,34 -0,24 0,02 

Postawy wobec relacji między kobietą i mężczyzną w związku -0,08 0,31 -0,30 0,00 

Postawy wobec współżycia seksualnego -0,11 0,17 -0,27 0,01 

Postawy wobec rodzicielstwa -0,15 0,07 -0,26 0,01 

Postawy wobec kohabitacji -0,15 0,08 -0,32 0,00 

 

Szczegółowa analiza skal postaw pozwala na stwierdzenie, że kobiety 

wysoko oceniające wartości hedonistyczne zdecydowanie rzadziej wierzyły w 

trwałą, wierną i dozgonną miłość (p=0,08), prawdziwą miłość częściej kojarzyły z 

gwałtownym i zniewalającym porywem uczuciowym (p=0,00), choć rozumiały 

większe natężenie odczuwania i okazywania uczuciowości u kobiet w porównaniu 

do mężczyzn (p=0,02). Respondentki z tej grupy dużo częściej stwierdzały, że w 

sytuacji pojawienia się trudności między małżonkami najlepszym rozwiązaniem 

jest rozstanie i próba budowania więzi z inną osobą (p=0,01). Częściej też 

utożsamiały małżeństwo z „końcem” miłości (p=0,04). W większym stopniu 

akceptowały model „wyzwolonej” kobiety, prowokującej seksualnie i nastawionej 

hedonistycznie w relacjach z mężczyzną (p=0,04). W większości były też 

przekonane, że współżycie przedmałżeńskie pozwala na poznanie się wzajemne 

partnerów i dopasowanie seksualne (p=0,00). Sprzeciwiały się wartościowaniu 

wstrzemięźliwości płciowej wśród młodzieży (p=0,00) i stwierdzały, że wczesne 

rozpoczynanie życia płciowego jest zjawiskiem pożądanym (p=0,01). Były 

zwolenniczkami zarówno przed- i pozamałżeńskich doświadczeń seksualnych 

(p=0,00). Nie uważały, że nastawienie hedonistyczne (zaspokajanie jedynie 

popędu seksualnego) we współżyciu płciowym obniża godność człowieka (p=0,02). 

Opowiadały się za powszechnością  i dostępnością środków antykoncepcyjnych 

(p=0,01), nie wiązały stosowania pigułek antykoncepcyjnych i wkładek 

wewnątrzmacicznych z możliwością działania poronnego (p=0,01), negowały 

stosowanie w małżeństwie naturalnego planowania rodziny (p=0,01), preferując 

antykoncepcję (p=0,00). Wyrażały zdecydowanie bardziej liberalne poglądy na 

temat kohabitacji niż respondentki nisko oceniające wartości hedonistyczne. 

Twierdziły, że związki nieformalne powinny być typowymi związkami 
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długoterminowymi w okresie narzeczeństwa (p=0,01), gdyż stanowią idealny 

wstęp do małżeństwa (p=0,00) umożliwiając „sprawdzenie się” („dopasowanie”) 

przed ślubem (p=0,00). Kohabitacja jest według nich wartościowym 

doświadczeniem (p=0,00). Jej zaletą jest możliwość łatwiejszej decyzji o rozstaniu, 

jeśli partnerzy nie chcą dalej być razem (p=0,00). Sprzeciwiały się stwierdzeniu, 

że kohabitacja jest moralnie niedopuszczalna (p=0,01), podkreślając, że jest to 

zjawisko jak najbardziej właściwe (p=0,00) i równowartościowe z małżeństwem 

(p=0,05). Wiele było wśród nich także zwolenniczek pornografii oglądanej w celu 

poznawania i uczenia się różnych zachowań seksualnych (p=0,00). 

W przypadku mężczyzn wysoka ocena wartości hedonistycznych 

korelowała ze zdecydowanie mniejszą ilością twierdzeń zawartych w skali 

postaw, w porównaniu do kobiet. Mężczyźni z tej grupy częściej niż pozostali 

oponowali przeciwko stwierdzeniu, że małżeństwo bardziej niż kohabitacja daje 

poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji (p=0,03) i uważali, że związek nieformalny 

powinien być typowym związkiem długoterminowym w okresie narzeczeństwa 

(p=0,00). 

 

3.3. Wartości witalne a postawy respondentów wobec wybranych 

aspektów relacji w związkach intymnych  

 

Respondenci wysoko oceniający wartości witalne wysoko ocenili także 

wartości hedonistyczne, prawdy i moralne. Preferowanie wartości witalnych 

cechowało respondentów młodych, głównie w populacji kobiet (tabela 11).  

 

Tabela 11. Indywidualne cechy respondentów ceniących wartości witalne 

Indywidualne cechy respondentów 

ceniących wartości witalne 

Kobiety Mężczyźni 

ρ 

Spearmana 
p 

ρ 

Spearmana 
p 

Wiek respondentów -0,22 0,01 -0,13 0,21 

Wartość: sprawność i siła fizyczna 0,84 0,00 0,84 0,00 

Wartość: wytrzymałość 0,69 0,00 0,78 0,00 

Świętości świeckie 0,25 0,00 0,19 0,07 

Wartości estetyczne 0,65 0,00 0,61 0,00 

Wartości hedonistyczne 0,63 0,00 0,68 0,00 

Wartości prawdy 0,50 0,00 0,37 0,00 

Wartości moralne 0,43 0,00 0,36 0,00 
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Wysoka ocena wartości witalnych koreluje z poglądami wskazującymi na 

wysokie wartościowanie zjawiska kohabitacji, a w przypadku mężczyzn na mniej 

dojrzałe postawy wobec relacji mężczyzna-kobieta, przy czym w aktualnie 

tworzonych związkach partnerskich lub małżeńskich wyrażali oni mniejsze 

podobieństwo z partnerką oraz wyższy poziom rozczarowania relacją w tym 

związku (tabela 12). 

Kobiety wysoko ceniące wartości witalne akceptowały podejmowanie 

przedmałżeńskiej aktywności seksualnej, negatywnie odnosiły się do 

wstrzemięźliwości seksualnej przed zawarciem małżeństwa i sprzeciwiały się 

podejmowaniu życia płciowego jedynie w małżeństwie. Kobiety te pozytywnie 

oceniały zjawisko odwrócenia ról płciowych, w których mogłyby realizować się 

głównie zawodowo i finansowo, a nie rodzinnie. Wśród różnych form wspólnego 

życia w związku preferowały małżeństwo, ale poprzedzone kohabitacją lub życie 

w trwałym związku, ale bez ślubu. Medialną, hedonistyczną wizję seksualności w 

mediach, także prezentowaną nastolatkom zdecydowanie bardzie negatywnie 

ocenili mężczyźni nisko ceniący wartości witalne. Kobiety wysoko ceniące 

omawiane wartości w większym stopniu niż pozostałe odrzucają poglądy, że 

stosowanie naturalnych metod planowania rodziny umacnia więzi małżeńskie 

oraz pomaga odnaleźć inne, pozaseksualne, sfery pogłębiające miłość małżonków. 

Rolę umacniającą więzi małżeńskie kobiety z tej grupy przypisują stosowaniu 

środków antykoncepcyjnych. 

 

Tabela 12. Związek postaw respondentów wobec wybranych aspektów relacji w 

związku intymnym z ich wartościami witalnymi 

Postawy wobec wybranych aspektów relacji kobiet i 

mężczyzn w związku intymnym 

Ocena wartości witalnych 

Kobiety Mężczyźni 

ρ 

Spearma

na 

p 

ρ 

Spearm

ana 

p 

Ocena przedmałżeńskiej aktywności seksualnej -0,29 0 -0,11 0,27 

Ocena podejmowania aktywności seksualnej jedynie w 

małżeństwie 
-0,22 0,01 -0,13 0,21 

Ocena hedonistycznej wizji nastoletniej seksualności w 

mass mediach 
-0,05 0,54 -0,31 0,00 

Ocena odwrócenia tradycyjnych ról płciowych kobiety i 

mężczyzny w małżeństwie 
-0,21 0,01 0,10 0,32 

Preferowanie małżeństwa jako formy wspólnego życia 

kobiety i mężczyzny 
-0,38 0,00 -0,14 0,16 

Ocena naturalnego planowania rodziny jako metody 

umacniającej więzi małżeńskie 
-0,26 0,00 -0,06 0,58 

Ocena antykoncepcji hormonalnej jako metody umacniającej 

więzi małżeńskie 
-0,21 0,01 -0,23 0,02 
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Tabela 12b. Związek postaw respondentów wobec wybranych aspektów relacji w 

związku intymnym z ich wartościami witalnymi Cd. 

 

Postawy wobec wybranych aspektów relacji kobiet i 

mężczyzn w związku intymnym 

Ocena wartości witalnych 

Kobiety Mężczyźni 

ρ 

Spearma

na 

p 

ρ 

Spearm

ana 

p 

Poziom podobieństwa we własnym związku 0,01 0,97 -0,19 0,07 

Poziom rozczarowania we własnym związku 0,13 0,16 0,27 0,01 

Postawy wobec relacji między kobietą i mężczyzną w 

związku 
-0,02 0,83 -0,25 0,01 

Postawy wobec kohabitacji -0,27 0,00 -0,3 0,00 

 

Z analizy szczegółowej skali postaw wynika, że kobiety, które wysoko 

ceniły wartości witalne kojarzyły doświadczenie prawdziwej miłości z 

gwałtownym i zaślepiającym uczuciem (p=0,04). Uświadamiały sobie różnice 

między kobietami i mężczyznami w przeżywaniu i przejawianiu emocjonalnej 

strony miłości (p=0,00). Większej grupie tych respondentek, w porównaniu do 

pozostałych,  małżeństwo kojarzyło się z utratą niezależności i swego rodzaju 

zniewoleniem (p=0,01). Nie widziały w tym związku możliwości wspólnego 

rozwoju ze współmałżonkiem (p=0,00). Wyrażały też większą otwartość na 

możliwość rozwiązania małżeństwa w sytuacji nieporozumień między 

małżonkami (p=0,07). Opowiadały się częściej za wizją kobiety aktywnej w 

inicjowaniu relacji o charakterze heteroseksualnym, sprzeciwiając się 

jednocześnie dominacji mężczyzn w tej sferze (p=0,00). Wyrażały większą 

otwartość na styl życia oparty na swobodzie seksualnej oraz na konsumpcyjne 

nastawienie w tej sferze (p=0,05). Uważały, że współżycie seksualne przed 

zawarciem małżeństwa pozwala na poznanie się wzajemne partnerów i 

dopasowanie seksualne (p=0,02). Negatywnie odnosiły się do wstrzemięźliwości 

seksualnej wśród młodzieży (p=0,00) oraz do podejmowania aktywności płciowej 

jedynie w małżeństwie (p=0,00). Częściej opowiadały się za powszechnością i 

dostępnością środków antykoncepcyjnych (p=0,05) i częściej sprzeciwiały się, że 

jedną z konsekwencji działania antykoncepcyjnych pigułek hormonalnych i 

wkładek wewnątrzmacicznych mogą być działania poronne (p=0,00). Były też 

bardziej przeciwne stosowaniu naturalnych metod planowania rodziny (p=0,00), 

wybierając środki antykoncepcyjne (p=0,01). Kohabitacja jest dla kobiet 

preferujących wartości witalne zjawiskiem właściwym (p=0,00), idealnym 

wstępem do małżeństwa (p=0,00), gdyż stanowi dobry „okres sprawdzania się 

pary” („dopasowania”) przed ślubem (p=0,00) i umożliwia łatwiejszą decyzję o 
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rozstaniu, jeśli partnerzy nie chcą dalej być razem (p=0,00). Nie widziały 

moralnych sprzeciwów dotyczących tego doświadczenia (p=0,00). Nie zgodziły się 

z ryzykiem nietrwałości małżeństwa zawartego po kohabitacji (p=0,04), nie 

obawiały się braku wierności w sytuacji doświadczania wielokrotnych kohabitacji 

przed małżeństwem (p=0,05). 

Mężczyźni preferujący wartości witalne wyrażali podobne do kobiet 

poglądy na temat kohabitacji. Częściej stwierdzali, że jest gwarancją miłości 

trwałej (p=0,04), że powinna być typową formą życia w okresie narzeczeńskim 

(p=0,00), że daje poczucie bezpieczeństwa, podobnie jak małżeństwo (p=0,02). 

Nieco różniły się ich poglądy w innych obszarach, choć ich związek z cenionymi 

wartościami witalnymi miał charakter tendencji. Wyrażali bardziej, niż pozostali 

mężczyźni, pozytywny stosunek do poważnego traktowania relacji w okresie 

przedmałżeńskim (p=0,06), częściej wysoko wartościowali pojęcie narzeczeństwa 

(p=0,09), częściej pozytywnie odnosili się naturalnego planowania rodziny 

(p=0,04) oraz uświadamiali sobie ryzyko poronień w wyniku stosowania środków 

hormonalnych i wkładek wewnątrzmacicznych (p=0,07).  

 

3.4. Wartości estetyczne a postawy respondentów wobec wybranych 

aspektów relacji w związkach intymnych 

 

Respondenci wysoko oceniający wartości estetyczne wysoko ocenili również 

wartości witalne, hedonistyczne, prawdy i moralne oraz świętości świeckie 

(tabela 13). Mężczyźni stanowili jednocześnie większą grupę osób o niskim 

poziomie ugodowości (na poziomie tendencji). 

 

Tabela 13. Indywidualne cechy respondentów ceniących wartości estetyczne 

Indywidualne cechy respondentów 

ceniących wartości estetyczne 

Kobiety Mężczyźni 

ρ 

Spearmana 
p 

ρ 

Spearmana 
p 

Ugodowość 0,08 0,32 -0,18 0,07 

Wartość: sprawność i siła fizyczna 0,54 0,00 0,58 0,00 

Wartość: wytrzymałość 0,59 0,00 0,53 0,00 

Świętości świeckie 0,36 0,00 0,27 0,01 

Wartości witalne 0,65 0,00 0,61 0,00 

Wartości święte 0,34 0,00 0,30 0,00 

Wartości hedonistyczne 0,68 0,00 0,63 0,00 

Wartości prawdy 0,59 0,00 0,41 0,00 

Wartości moralne 0,45 0,00 0,26 0,01 
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Mężczyźni wysoko ceniący wartości estetyczne przejawiali mniej dojrzałe 

postawy wobec wartościowania współżycia płciowego oraz wobec kohabitacji, a 

także na poziomie tendencji – wobec miłości. Kobiety preferujące wartości 

estetyczne miały więcej doświadczeń w przedmałżeńskich kontaktach 

seksualnych, nie akceptowały jednocześnie wstrzemięźliwości seksualnej przed 

zawarciem małżeństwa. Odpowiadał im także model związku kohabitacyjnego 

oraz odwrócenia tradycyjnych ról płciowych, w których kobiety realizują się 

przede wszystkim zawodowo i finansowo. Mężczyźni preferujący tego rodzaju 

wartości akceptowali medialną wizję hedonistycznie prezentowanej seksualności 

(tabela 14). 

W związkach intymnych, tworzonych w okresie prowadzenia badań, 

mężczyźni wysoko ceniący wartości estetyczne odczuwali wysoki poziom 

rozczarowania i niski poziom samorealizacji. 

 

Tabela 14. Związek postaw respondentów wobec wybranych aspektów relacji w 

związku intymnym z ich wartościami estetycznymi 

Postawy wobec wybranych aspektów relacji kobiet i mężczyzn w 

związku intymnym 

  

Ocena wartości estetycznych 

Kobiety Mężczyźni 

ρ  

Spear

mana 

p 

ρ  

Spear

mana 

p 

Podejmowanie przedmałżeńskiej aktywności seksualnej -0,18 0,03 -0,11 0,3 

Ocena przedmałżeńskiej aktywności seksualnej -0,18 0,03 -0,25 0,01 

Ocena przedmałżeńskiej wstrzemięźliwości seksualnej -0,22 0,01 -0,18 0,07 

Ocena hedonistycznej wizji nastoletniej seksualności w mass 

mediach 
-0,05 0,56 -0,25 0,01 

Ocena odwrócenia tradycyjnych ról płciowych kobiety i mężczyzny 

w małżeństwie 
-0,23 0,01 0,01 0,96 

Preferowanie małżeństwa jako formy wspólnego życia kobiety i 

mężczyzny 
-0,27 0,00 -0,16 0,11 

Korzystanie z pornografii 0,03 0,68 -0,24 0,02 

Postawy wobec współżycia seksualnego -0,07 0,42 -0,20 0,05 

Postawy wobec kohabitacji -0,14 0,09 -0,21 0,03 

 

Szczegółowa analiza skali postaw wskazuje na wiele związków istotnych 

statystycznie z wysoką oceną wartości estetycznych u kobiet. Cechował je 

częstszy brak wiary w wierną i trwałą miłość (p=0,02), małżeństwo częściej 

kojarzyło im się z utratą niezależności i swoistym zniewoleniem (p=0,03), częściej 

wyrażały przekonanie, że zawarcie małżeństwa przyspieszy „koniec” miłości 

(p=0,03). Częściej stwierdzały, że warto podejmować przedmałżeńskie współżycie 

seksualne, umożliwiające poznanie się wzajemne partnerów i dopasowanie 

seksualne (p=0,03) i zdecydowanie bardziej sprzeciwiały się pozytywnemu 
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wartościowaniu wstrzemięźliwości seksualnej przed ślubem (p=0,03), szczególnie 

w odniesieniu do młodzieży (p=0,00). Kohabitację częściej traktowały jako idealny 

wstęp do małżeństwa (p=0,00) i traktowały ją jako wartościowe doświadczenie 

(p=0,01), porównywalne do małżeństwa (p=0,03). Mężczyźni wysoko ceniący 

wartości estetyczne rzadziej niż pozostali podkreślali różnice w uczuciowości 

między kobietami i mężczyznami (p=0,05), bardziej pozytywnie oceniali 

tradycyjność narzeczeństwa (p=0,03), wyrażali większe przekonanie o działaniach 

poronnych niektórych środków antykoncepcyjnych i wkładek 

wewnątrzmacicznych (p=0,00) i częściej pozytywnie nastawiali się do stosowania 

w małżeństwie naturalnych metod planowania rodziny (p=0,01). 

 

3.5. Wartości prawdy a postawy respondentów wobec wybranych 

aspektów relacji w związkach intymnych  

 

Wysoka ocena wartości prawdy korelowała pozytywnie z wysoką oceną 

wartości witalnych, estetycznych, hedonistycznych, moralnych oraz świętości 

świeckich. Osoby wysoko ceniące wartości prawdy cechował niski poziom 

religijności i wysoki poziom otwartości na doświadczenie. Kobiety cechował 

ponadto wysoki poziom ugodowości, a mężczyzn niski poziom ugodowości (na 

poziomie tendencji) (tabela 15). 

 

Tabela 15. Indywidualne cechy respondentów ceniących wartości prawdy 

 Indywidualne cechy 

respondentów ceniących 

wartości prawdy 

Kobiety Mężczyźni 

ρ 

Spearmana 
p 

ρ 

Spearmana 
p 

Religijność badanych -0,17 0,04 -0,34 0,00 

Otwartość na doświadczenie 0,23 0,01 0,29 0,00 

Ugodowość 0,20 0,02 -0,18 0,07 

Sumienność 0,08 0,34 -0,20 0,04 

Wartość: sprawność i siła fizyczna 0,41 0,00 0,30 0,00 

Wartość: wytrzymałość 0,44 0,00 0,37 0,00 

Świętości świeckie 0,36 0,00 0,33 0,00 

Wartości witalne 0,50 0,00 0,37 0,00 

Wartości estetyczne 0,59 0,00 0,41 0,00 

Wartości święte 0,30 0,00 0,16 0,12 

Wartości hedonistyczne 0,46 0,00 0,41 0,00 

Wartości moralne 0,64 0,00 0,43 0,00 

 

Respondenci preferujący wartości prawdy akceptowali przedmałżeńską 

aktywność seksualną i jednocześnie stanowili większą grupę aktywnych 

seksualnie przed zawarciem małżeństwa, w porównaniu do tych, dla których 
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wartości prawdy mają mniejsze znaczenie (tabela 16). Kobiety z tej grupy częściej 

popierały model odwrócony od tradycyjnych ról płciowych, co umożliwiło by im 

większą samorealizację zawodową i finansową, a nie powodowało by 

koncentrowanie się głównie na zadaniach rodzinnych. Respondenci wysoko 

cieniący wartości prawdy, z grup obu płci, przejawiali mniej dojrzałe postawy 

wobec kohabitacji i w większym stopniu wyrażali gotowość do tworzenia tego 

typu związków, które albo z czasem przerodzą się w małżeństwo, albo pozostaną 

nieformalne. Badani z tej grupy preferowali partnerski model funkcjonowania w 

związku oraz wspólne wychowywanie dzieci. Kobiety preferujące wartości prawdy 

negowały możliwość umacniania więzi małżeńskich poprzez stosowanie 

naturalnego planowania rodziny, a oddawały taką rolę środkom 

antykoncepcyjnym. 

Kobiety wysoko ceniące wartości prawdy cechował ponadto wysoki poziom 

samorealizacji w tworzonym związku małżeńskim lub partnerskim. 

 

Tabela 16. Związek postaw respondentów wobec wybranych aspektów relacji w 

związku intymnym z ich wartościami prawdy 

Postawy wobec wybranych aspektów relacji kobiet i 

mężczyzn w związku intymnym 

Ocena wartości prawdy 

Kobiety Mężczyźni 

ρ  

Spearman

a 

p 

ρ  

Spearma

na 

p 

Podejmowanie przedmałżeńskiej aktywności 

seksualnej 
-0,18 0,03 -0,19 0,06 

Ocena przedmałżeńskiej aktywności seksualnej -0,12 0,13 -0,2 0,05 

Ocena odwrócenia tradycyjnych ról płciowych 

kobiety i mężczyzny w małżeństwie 
-0,23 0,00 0,00 0,99 

Preferowanie małżeństwa jako formy wspólnego 

życia kobiety i mężczyzny 
-0,31 0,00 -0,25 0,01 

Ocena naturalnego planowania rodziny jako metody 

umacniającej więzi małżeńskie 
-0,17 0,05 -0,01 0,90 

Ocena antykoncepcji hormonalnej jako metody 

umacniającej więzi małżeńskie 
0,17 0,04 0,01 0,94 

Preferowanie partnerskiego modelu małżeństwa 0,13 0,13 0,21 0,04 

Poziom samorealizacji we własnym związku 0,26 0,00 0,07 0,50 

Postawy wobec kohabitacji -0,15 0,07 -0,24 0,02 

 

Szczegółowa analiza korelacji pomiędzy danymi zawartymi w skali postaw 

a poziomem oceny przez respondentów wartości prawdy wykazała, że im wyższa 

była ich ocena, tym częściej kobiety wskazywały na aktywność własnej płci w 

tworzeniu związków heteroseksualnych (p=0,03), na możliwość poznania się i 

dopasowania z parterem podejmując z nim przedmałżeńskie współżycie płciowe 

(p=0,02), sprzeciwiały się wstrzemięźliwości seksualnej wśród młodzieży (p=0,02) 
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i traktowały kohabitację jako idealny wstęp do małżeństwa (p=0,01). Kobiety z tej 

grupy krytycznie oceniały mass media o treściach seksualnych, które kierowane 

są do młodzieży (p=0,02) oraz hedonistyczną medialną wizję seksualności 

(p=0,05). Jednocześnie też wysoka ocena wartości prawdy korelowała u kobiet, na 

poziomie tendencji, z właściwym rozumieniem miłości (p=0,08) i szanowaniem 

wierności w związku (p=0,09), choć w sytuacji trudności między małżonkami były 

bardziej otwarte na możliwość ich rozstania (p=0,07). Zarówno kobiety, jak i 

mężczyźni wysoko ceniący wartości prawdy częściej stwierdzali, że kohabitacja to 

dobry „okres sprawdzania się pary” przed ślubem (kobiety i mężczyźni p=0,05) 

oraz, że jest to właściwe (kobiety p=0,02, mężczyźni p=0,04) i wartościowe 

doświadczenie (kobiety p=0,01, mężczyźni p=0,03). 

 

3.6. Wartości moralne a postawy respondentów wobec wybranych 

aspektów relacji w związkach intymnych  

 

Respondenci wysoko oceniający wartości moralne w podobny sposób ocenili 

także wartości witalne, święte, zarówno świeckie, jak i religijne, a także wartości 

estetyczne, hedonistyczne i prawdy. Osoby te cechował wysoki poziom ugodowości 

oraz wysoki poziom sumienności u kobiet, a niski u mężczyzn (tabela 17). 

 

Tabela 17. Indywidualne cechy respondentów ceniących wartości moralne 

Indywidualne cechy respondentów 

ceniących wartości moralne 

Kobiety Mężczyźni 

ρ 

Spearmana 
p 

ρ 

Spearmana 
p 

Ugodowość 0,24 0,00 0,20 0,05 

Sumienność 0,15 0,07 -0,20 0,05 

Wartość: sprawność i siła fizyczna 0,33 0,00 0,26 0,01 

Wartość: wytrzymałość 0,44 0,00 0,42 0,00 

Świętości świeckie 0,34 0,00 0,38 0,00 

Świętości religijne 0,32 0,00 0,34 0,00 

Wartości witalne 0,43 0,00 0,36 0,00 

Wartości estetyczne 0,45 0,00 0,26 0,01 

Wartości święte 0,37 0,00 0,37 0,00 

Wartości hedonistyczne 0,31 0,00 0,30 0,00 

Wartości prawdy 0,64 0,00 0,43 0,00 

 

Respondenci wysoko oceniający wartości moralne przejawiali bardziej 

dojrzałe postawy wobec miłości i rodzicielstwa. Mężczyźni z tej grupy sprzeciwiali 

się tradycyjnemu modelowi małżeństwa, wybierając model partnerski, i 
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jednocześnie, razem z kobietami, podkreślali gotowość współwychowywania 

własnych dzieci. Mężczyźni ci w większym stopniu niż pozostali wyrazili 

zdecydowany sprzeciw dotyczący możliwości stosowania aborcji.  W przypadku 

kobiet stwierdzono związek pomiędzy wysoka oceną wartości moralnych a 

wysokim poczuciem intymności, samorealizacji i podobieństwa w związku, który 

tworzyły w trakcie prowadzonych badań. 

 

Tabela 18. Związek postaw respondentów wobec wybranych aspektów relacji w 

związku intymnym z ich wartościami moralnymi 

Postawy wobec wybranych aspektów relacji kobiet i 

mężczyzn w związku intymnym 

Ocena wartości moralnych 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

ρ 

Spearmana 
p 

ρ 

Spearmana 
p 

Postawy wobec aborcji 0,07 0,37 0,24 0,02 

Preferowanie tradycyjnego modelu małżeństwa -0,07 0,42 -0,20 0,04 

Wspólne wychowywanie dzieci 0,23 0,01 0,19 0,06 

Poziom intymności we własnym związku 0,18 0,05 0,05 0,63 

Poziom samorealizacji we własnym związku 0,32 0,00 0,10 0,36 

Poziom podobieństwa z współmałżonkiem (partnerem) we 

własnym związku 
0,16 0,08 0,10 0,33 

Postawy wobec miłości 0,17 0,04 0,13 0,18 

Postawy wobec rodzicielstwa 0,18 0,03 0,27 0,01 

 

W szczegółowej analizie danych uzyskanych za pomocą skali postaw 

stwierdzono niewiele korelacji z preferowaniem przez badanych wartości 

moralnych. Uzyskane związki miały najczęściej charakter tendencji. Wynika z 

nich, że kobiety wysoko ceniące wartości moralne w większym stopniu niż 

pozostałe wierzyły w trwałość miłości (p=0,03) i wierność w związku (p=0,04), 

negując zdrady małżeńskie (p=0,06). Częściej pozytywnie odnosiły się do 

rodzicielstwa stwierdzając, że dziecko wnosi radość i spełnienie do małżeństwa 

(p=0,07) i nie można wiązać go jedynie z kosztami i niewygodą (p=0,04). 

Mężczyźni wysoko ceniący wartości moralne także częściej wierzyli w trwałą 

miłość (p=0,07), sprzeciwiali się poglądom, że małżeństwo i rodzina to przeżytek 

(p=0,03), podkreślali rolę miłości przy jego zawieraniu (p=0,03). Negatywnie 

odnosili się do hedonistycznych, w sferze seksualnej, zachowań kobiet (p=0,02), a 

pozytywnie wartościowali przedmałżeńską wstrzemięźliwość płciową (p=0,01). 

Sprzeciwiali się w większym stopniu niż pozostali powszechnej dostępności 

środków antykoncepcyjnych (p=0,03) i częściej wiązali stosowanie niektórych z 

nich z konsekwencjami poronnymi (p=0,00). Częściej też wskazywali na wartość 

stosowania przez małżonków naturalnych metod planowania rodziny (p=0,02). 

Podobnie, jak kobiety, dziecko stanowiło dla nich wartość (p=0,01), które wnosi 
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radość i spełnienie do małżeństwa (p=0,05) i można je pokochać, nawet jeśli nie 

planowało się jego poczęcia (p=0,07). Mężczyźni ci częściej też podkreślali, że 

cechą kohabitacji jest jej niestabilność (p=0,07). 

 

3.7. Świętości świeckie a postawy respondentów wobec wybranych 

aspektów relacji w związkach intymnych 

 

Wysoka ocena wartości świeckich korelowała pozytywnie z wysoką oceną 

wartości religijnych, estetycznych, moralnych, a także wartości witalnych i 

hedonistycznych. Świętości świeckie preferowane były częściej przez kobiety o 

wyższym zaangażowaniu religijnym, o wysokim poziomie otwartości na 

doświadczenie, o wysokim poziomie sumienności i na poziomie tendencji – 

wysokim poziomie ugodowości (tabela 19). 

 

Tabela 19. Indywidualne cechy respondentów ceniących świętości świeckie 

Indywidualne cechy respondentów ceniących 

świętości świeckie 

Kobiety Mężczyźni 

ρ 

Spearmana 
p 

ρ  

Spearmana 
p 

Religijność badanych 0,16 0,05 0,1 0,35 

Otwartość na doświadczenie 0,17 0,04 0,02 0,88 

Sumienność 0,20 0,02 -0,14 0,15 

Wartość: sprawność i siła fizyczna 0,22 0,01 0,14 0,18 

Wartość: wytrzymałość 0,30 0,00 0,22 0,03 

Świętości religijne 0,38 0,00 0,27 0,01 

Wartości witalne 0,25 0,00 0,19 0,07 

Wartości estetyczne 0,36 0,00 0,27 0,01 

Wartości święte 0,78 0,00 0,72 0,00 

Wartości hedonistyczne 0,27 0,00 0,23 0,02 

Wartości prawdy 0,36 0,00 0,33 0,00 

Wartości moralne 0,34 0,00 0,38 0,00 

 

Mężczyźni preferujący świętości świeckie przejawiali, bardziej od 

pozostałych, dojrzałe postawy wobec rodzicielstwa. W większym stopniu 

akceptowali naturalne planowanie rodziny, zwracając uwagę, że ich stosowanie 

umacnia więzi małżeńskie, pomaga odnaleźć inne, pozaseksualne, sfery 

pogłębiania miłości między partnerami oraz, że ich stosowanie umożliwia życie w 

zdrowiu i w zgodzie z naturą, czego nie można, według nich, powiedzieć o 

antykoncepcji. Kobiety preferujące wartości świeckie podkreślały utrudniający 

aspekt relacji małżeńskich w związku ze stosowaniem naturalnego planowania 

rodziny. One też w większym stopniu negowały medialną, hedonistyczną wizję 

seksualności. Mężczyźni preferujący wartości świeckie częściej niż ci, dla których 
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nie są one tak ważne częściej podejmowali zachowania seksualne, wskazujące na 

zdradę aktualnego partnera (tabela 20).  

 

Tabela 20. Związek postaw respondentów wobec wybranych aspektów relacji w 

związku intymnym z ich świętościami świeckimi 

Postawy wobec wybranych aspektów relacji kobiet i 

mężczyzn w związku intymnym 

Ocena świętości świeckich 

Kobiety Mężczyźni 

ρ 

Spearmana 
p 

ρ 

Spearmana 
p 

Ocena medialnej wizji seksualności o charakterze 

hedonistycznym 
0,17 0,04 -0,01 0,91 

Ocena naturalnego planowania rodziny jako metody 

umacniającej więzi małżeńskie 
0,11 0,2 0,22 0,03 

Podejmowanie przypadkowych kontaktów seksualnych 

poza trwałym związkiem 
0,09 0,28 -0,25 0,01 

Postawy wobec rodzicielstwa 0,12 0,17 0,28 0,01 

 

W szczegółowej analizie skali postaw stwierdzono pewne korelacje 

pomiędzy wybranymi aspektami relacji w związku heteroseksualnym a 

preferowaniem przez badanych świętości świeckich. Im wyższa cenność tych 

wartości dla badanych kobiet, tym częściej opowiadały się za wartością wierności 

w związku (p=0,01), sprzeciwiały się wielości partnerów seksualnych 

podkreślając wartość monogamii (p=0,00). Negowały także możliwość wyboru 

partnera na podstawie doświadczeń seksualnych z wieloma partnerami (p=0,02). 

Podkreślały też, że koncentracja jedynie na doznaniach zmysłowych w 

aktywności seksualnej obniża godność człowieka (p=0,05). W pewnym stopniu 

negowały też zjawisko kohabitacji (p=0,08) i uświadamiały sobie konsekwencje 

korzystania z pornografii (p=0,03). Mężczyźni wysoko ceniący świętości świeckie 

bardziej dojrzale definiowali pojęcie miłości prawdziwej (p=0,02), częściej 

sprzeciwiali się powszechności środków antykoncepcyjnych (p=0,00), wiążąc z 

nimi ryzyko poronne (p=0,02) i zdecydowanie częściej pozytywnie odnosili się do 

stosowania naturalnego planowania rodziny w małżeństwie (p=0,00). Częściej też 

negatywnie oceniali zjawisko aborcji (p=0,02). Zdecydowanie mniej wierzyli w 

trwałość związku nieformalnego (p=0,01), stwierdzając, że cechą takiego związku 

jest niestabilność (p=0,03), a konsekwencją brak wierności i ryzyko rozpadu 

zawartego później małżeństwa (p=0,05). W większym stopniu, niż ci mniej 

ceniący wartości świeckie zwracali uwagę na negatywne aspekty kontaktu z mass 

mediami o treściach seksualnych przedstawianych hedonistycznie (p=0,00) i 

kontaktu pornografią (p=0,05), podkreślając ryzyko jej powszechności (p=0,03). 

 



WARTOŚCI I ICH ZNACZENIE 

 

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

 
Strona 87 

Wnioski z badań  

 

 Uzyskane w badaniach dane wskazują na częściowe potwierdzenie 

postawionej przed podjęciem badań hipotezy. Postawy wskazujące na dojrzałe 

ustosunkowanie się do budowania relacji w heteroseksualnym związku 

intymnym przejawiali w największym stopniu respondenci wysoko wartościujący 

świętości religijne. Wszystkie uzyskane dane, istotne statystycznie, wskazują, że 

im wyższe wartościowanie świętości religijnych, tym większa świadomość i 

nastawienie na dojrzałe wartościowanie miłości, małżeństwa, seksualności i 

rodzicielstwa. Im niżej respondenci cenili świętości religijne, tym bardziej 

hedonistyczne ujawniali postawy wobec płciowości, tym bardziej negatywnie 

nastawiali się do instytucji małżeństwa i rodzicielstwa.  

Założenie, że wysokie wartościowanie moralne ma związek z postawami 

bardziej dojrzałymi nie zostało w pełni potwierdzone. Wyższa ocena wartości 

moralnych korelowała z bardziej dojrzałymi postawami wobec miłości, 

planowania rodziny i rodzicielstwa. Nie znaleziono związków istotnych 

statystycznie dotyczących poziomu wartościowania moralnego z innymi 

aspektami postaw wobec relacji płciowych w heteroseksualnym związku 

intymnym. 

 Wysoka ocena wartości prawdy w wielu aspektach korelowała z mniej 

dojrzałymi postawami respondentów, choć w części odpowiadała postawom 

dojrzałym. W tym przypadku hipoteza o jej związku z postawami dojrzałymi 

została przyjęta tylko częściowo. 

 Ocena pozostałych typów wartości: hedonistycznych witalnych i 

estetycznych wiązała się, zgodnie z założeniami badawczymi z mniej dojrzałymi 

postawami wobec wybranych aspektów relacji kobiet i mężczyzn w związku 

intymnym. Wartości hedonistyczne znalazły się wśród najczęściej wysoko 

ocenianych wartości i stwierdzono w ich przypadku najwięcej związków 

wskazujących na postawy nie służące trwałości związków i wysokiej ich jakości. 

Mimo, że w przypadku analizy związku wartości witalnych i estetycznych danych 

istotnych statystycznie było niewiele, większość wskazywała na charakter 

korelacji podobny, jak w przypadku związków postaw z wartościami 

hedonistycznymi. Jednocześnie też okazało się, że wśród mężczyzn wysoko 

ceniących wartości estetyczne i witalne znajdowały się pojedyncze elementy 

postaw wskazujących na dojrzałe nastawienie do niektórych z nich. 

 Najmniej korelacji stwierdzono podczas analizy związku omawianych 

postaw z preferowaniem świętości świeckich. Okazało się, że w większości 

przypadków wskazywały one na związek wysokiego wartościowania tych 
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świętości z bardziej dojrzałymi postawami wobec relacji płciowych w związku 

heteroseksualnym. 

 Analiza dotycząca jakości związków małżeńskich lub niemałżeńskich, które 

tworzyli respondenci wskazała, że wymiary świadczące o wysokiej jakości 

związku, czyli wysoki poziom intymności, samorealizacji i podobieństwa, a niski 

poziom rozczarowania korelowały częściej z wysokim wartościowaniem świętości 

religijnych, wartości moralnych i w pewnym stopniu także wartości prawdy. 

Natomiast wymiary wskazujące na niską jakość związku intymnego korelowały 

częściej z wysoką oceną wartości hedonistycznych, witalnych i estetycznych. 

 W pewnym stopniu z wartościowaniem poszczególnych wymiarów w 

modelu Schelerowskim związane były też cechy osobowości respondentów. Im 

wyższy był poziom ugodowości respondentów, tym wyższa była ich ocena wartości 

religijnych i moralnych (u osób obojga płci) oraz wartości prawdy u kobiet. 

Natomiast niższy poziom ugodowości korelował z wysoką oceną wartości 

hedonistycznych, estetycznych i prawdy w populacji mężczyzn. Niski poziom 

sumienności częściej występował u mężczyzn preferujących wartości 

hedonistyczne, prawdy i moralne, a wysoki u kobiet preferujących wartości 

moralne i świeckie. Wysoki poziom otwartości na doświadczenie częściej wiązał 

się z preferowaniem przez respondentów wartości prawdy oraz przez kobiety – 

świętości świeckich. Niski poziom otwartości częściej występował u respondentów 

ceniących świętości religijne. Butt i Mitchell wskazują, że „między cechami 

osobowości jednostki a akceptowanymi przez nią wartościami zachodzi pewien 

specyficzny rodzaj zgodności, która jest uwarunkowana rozwojowymi i 

przyczynowymi współzależnościami. (…) człowiek szczególnie ceni to, co jest 

bliskie jego osobowości” (Oleś, Płużek, 1990, s. 313), a ponadto „szczególnie silnie 

akceptowane są te wartości, które jednostce jest łatwiej realizować w związku z 

posiadanymi przez nią predyspozycjami osobowościowymi” (Oleś, Płużek, 1990, s. 

321).  

 

Zakończenie 

 

W podjętej analizie udało się z naleźć odpowiedź na postawione pytanie, 

jak przedstawia się obraz wartościowania w zakresie hedonizmu, witalności, 

estetyki, prawdy, moralności, świętości świeckich i religijnych wśród studentów 

studiów niestacjonarnych oraz jaki jest związek tego wartościowania z ich 

postawami wobec relacji płciowych w intymnym związku. Z badań wynika, że 

związek ten okazał się dość istotny, szczególnie w przypadku wartości religijnych 
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i hedonistycznych ukazując całkowicie odmienne obrazy postaw, w zależności od 

tego, która z tych grup wartości ceniona była wyżej przez respondentów. 

Ze względu na obserwowane od wielu lat przemiany społeczno-obyczajowe i 

normatywne, określane niejednokrotnie pojęciem kryzysu moralności, istnieje 

ryzyko, że coraz większa grupa społeczna będzie podejmowała wybory wartości 

coraz łatwiejszych i korzystniejszych dla siebie, a więc bliższe zaspokajaniu 

potrzeb przyjemnościowych (zob. Jasińska-Kania, 2009), tym bardziej, że jednym 

z najważniejszych źródeł wartościowania są nie zawsze uświadomione reakcje 

afektywne (Rutkowska, 2003). W konsekwencji będzie się to mogło przekładać na 

coraz mniej dojrzałe zachowania w relacjach międzyludzkich, w tym na postawy 

wobec relacji w bliskich związkach intymnych. Jeśli efektem tych przemian 

będzie dominacja tzw. wartości hollywoodzkich, kosztem wartości rodzinnych6, 

tradycyjne małżeństwo i rodzina oraz wysokie wartościowanie płciowości stanie 

się doświadczeniem coraz rzadziej preferowanym przez kobiety i mężczyzn, 

powodując nieodwracalne zmiany wartościowania w kolejnych pokoleniach. W 

związku z takim kierunkiem dokonujących się przeobrażeń należy postulować 

upowszechnienie badań i płynących z nich wniosków, umożliwiających 

uświadomienie społeczeństwu istniejących zagrożeń, a jednocześnie korzyści 

związanych z preferowaniem wartości tradycyjnych.  
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Vizium solitarium, czyli o masturbacji  

jako zagrożeniu wartości czystości 

 

„Wstydliwość”, „wstrzemięźliwość”, „czystość” są słowami, które zdają się 

znikać z codziennego języka. Podobnie zresztą zanika słowo „wychowanie”. Ale 

Znikają tylko słowa, czy co więcej zanika życiowa praktyka wstydliwości, 

wstrzemięźliwości i czystości. Podobnie zresztą zanika słowo „wychowanie” a sam 

proces wychowania zdaje się także odczuwać prawdziwy kryzys. Dziś mówi się 

nade wszystko o kształceniu kompetencyjnym, o edukacji, która pozwala radzić 

sobie w multikulturowej rzeczywistości. Prawdziwym celem wychowania jest 

integralny rozwój człowieka, który ma „na uwadze [jego] cel ostateczny i 

jednocześnie dobro społeczeństw, których członkiem jest człowiek i w których 

obowiązkach będzie on uczestniczył, gdy dorośnie” (Sobór Watykański II, 2002, nr 

1). Jan Paweł II mówił wyraźnie o relacji „teologii ciała” do antropologii i 

pedagogii chrześcijańskiej („pedagogii ciała”). 

Zadania związane z procesem wychowania domagają się współpracy 

rodziców, nauczycieli i duszpasterzy oraz odpowiednich władz państwowych  

i lokalnych. W takim procesie wychowawczym ważne miejsce zajmuje 

wychowanie do wartości (Kochel, 2011, s. 5). Czy jednak dzisiaj „czystość” - 

rozumiana jako umiejętność podporządkowania pragnienia seksualnej 

przyjemności dla ochrony prawdziwej miłości - jest jedną z tych wartości, którą 

promuje się w procesie wychowawczym?  

W niniejszym artykule zostanie omówione jedno zagrożeń praktykowania 

cnoty czystości. Zagrożenie, które w opinii wielu specjalistów bywa dziś 

trywializowane a nawet uważane za swoistą normę postępowania. Zagrożenie, 

które samo w sobie zaprzecza relacyjności, która jest wpisana w ludzką 

seksualność. Chodzi mianowicie o zachowania masturbacyjne – autoerotyczne.  

W artykule zostaną podjęte następujące zagadnienia: terminologia i historia  

w podejściu do masturbacji (1), typologia i występowanie zachowań (2), 

obiektywna (3) i subiektywna (4) ocena zjawiska oraz szczegółowa kwestia oceny 

masturbacji przy pobieraniu nasienia do badań klinicznych (5). 
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1. Masturbacja – terminologia i historia    

 

W starożytności podejmowanie aktów masturbacyjnych nie było 

przedmiotem dylematów natury etycznej czy nawet jakiejś formy zażenowania. 

Masturbacja, która określana jest także jako autoerotyzm (Ellis, 1896), ipsacja – 

samieństwo (Kurkiewicz, 1917), autoseksaualizm (Brouk, 1935), nie była 

działaniem potępianym ani przez Egipcjan (w świetle mitologii egipskiej to 

właśnie prabóg Atum, dokonując aktu masturbacji dał początek istotom żyjącym), 

ani przez Greków, a było tak i wtedy, gdy stanowiła naruszenie pewnych 

obowiązujących reguł społecznych, czy wyraźnym znakiem braku poczucia 

wstydu. Warto podać przykład Diogenesa z Synopy (390-325 przed Chr.), który to 

wspólnie z założoną przez siebie szkołą cyników, praktykował publiczną 

masturbację jako wyraz życia zgodnego z naturą i sprzeciwu wobec przyjętych 

konwencji społecznych. W pismach starożytnych nie brakuje także zapisków 

dotyczących masturbacji żeńskiej zwanej niejednokrotnie trybadyzmem 

(Faggioni, Bologna, 2010, s. 244). 

W nauczaniu biblijnym można odnaleźć jedynie nieliczne teksty, które 

pośrednio można by odnieść do aktów masturbacyjnych. W Starym Testamencie 

jednym z nich jest fragment Księgi Syracydesa (23,16-17), który mówi  

o człowieku, który „kala ciało nieczystością”. Z kolei epizod związany z postaciami 

Onana i wdowy Tamar opisany w Rdz 38 dotyczy zachowania przepisów prawa 

lewiratu, domagającego się między innymi wzbudzenia potomstwa zmarłemu 

bratu. Onan poprzez „wylewanie nasienia na ziemię” stosował w trakcie 

współżycia ze swoją bratową stosunek przerywany (coitus interruptus). Warto 

jednocześnie zauważyć, że Onan nie został potępiony z powodu niszczenia 

nasienia, ale z racji złamania prawa lewiratu. Tradycja judaistyczna odnosiła się 

jednak bardzo często do tego biblijnego wydarzenia, widząc w nim bezpośrednie 

zaprzeczenie funkcji prokreacyjnej (Adams, 1990, s. 209-211). W klasycznej 

łacinie na określenie masturbacji bardziej powszechnie stosowano terminy: frico, 

sollicito, contrecto, tero. W Talmudzie można między innymi odnaleźć przepis 

odnoszący się do przypadku mężczyzny, „którego ręka schodzi poniżej pępka”, 

ręka taka „powinna być odcięta”. Na kartach Starego Testamentu znajdują się 

równocześnie teksty, które odnoszą się do polucji spontanicznych czy też zmazy 

nocnej, które także czynią człowieka nieczystym w świetle Prawa (por. Kpł 15,16; 

Pwt 23,11-12). 

W Nowym Testamencie nie ma bezpośredniej mowy o masturbacji. 

Tradycyjna interpretacja słowa zawartego w 1 Kor 6,9 - malako\i [Vlg – molles] 
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jako „tych, którzy uprawiają masturbację” – malaki\a [Vlg – mollities] nie jest 

już powszechnie przyjmowana przez egzegetów. Termin grecki malako\j zawiera 

w sobie takie znaczenia semantyczne jak: miękkie, delikatne, słabe, podobne,  

a w znaczeniu bardziej ogólnym może oznaczać to, co niestałe lub niekon-

trolowane. Zawężając znaczenie tego terminu do greki koinh\ oznaczał on 

pasywny homoseksualizm a w grece bizantyjskiej masturbację. W klasycznej 

łacinie na określenie masturbacji bardziej powszechnie stosowano terminy: frico, 

sollicito, contrecto, tero. Właśnie to ostatnie ze znaczeń jest obecne w łacinie 

średniowiecznej jako mollities lub mollitia. Św. Tomasz z Akwinu w Sumie 

teologicznej [dalej: STh] termin mollities rozumie jako dobrowolną polucję („quam 

quidam mollitiem vocant”, STh II-II, q. 154, art. 1). 

Łacińskie określenie masturbatio występuje bodaj po raz pierwszy  

u Marcjona (I/II w. po Chr.). Etymologia tego słowa nie jest jednoznaczna, gdyż z 

jednej strony może być ono rozumiane jako manu-stuprare (zadanie gwałtu przy 

pomocy ręki), ale też jako manus-turbare (mieszanie ręką). Cechą wspólną obu 

interpretacji jest jednak pewien akt seksualny przy użyciu ręki. W tradycji 

teologicznomoralnej używa się także takich łacińskich określeń jak pollutio 

voluntaria (dobrowolna polucja), immunditia (nieczystość), czy vizium solitarium 

(wada samotna) (Wojciechowski 2009, s. 290-291). 

 

2. Występowanie i typologia zjawiska 

 

Warto na wstępie zaznaczyć, że bardziej znaczącą częstotliwość zachowań 

masturbacyjnych notuje się u mężczyzn niż u kobiet. Wprawdzie zachowania te 

mogą się pojawić już w pierwszych latach życia, niemniej jednak są 

charakterystyczne przede wszystkim dla skoku pokwitaniowego i okresu 

dojrzewania. Badania przeprowadzone przez Leitemberga, a dotyczące  

w bezpośredni sposób masturbacji wieku dojrzewania, wykazały, że aktywność ta 

rozpoczyna się najczęściej około 13 roku życia u 63% chłopców i 33% dziewcząt. 

To samo studium wykazało, że pomiędzy 18 a 24 rokiem życia do aktów 

masturbacyjnych przyznawało się 86% mężczyzn i 60 % kobiet (Leitenberg, 

Detzer, Srebnik, 1993, s. 87-93). 

Skala zjawiska wcale nie jest cechą, którą można by przypisać jedynie 

okresowi dojrzewania, gdyż jej znaczny odsetek występuje także wśród osób 

dorosłych i starszych. W opublikowanym w 2007 r. w Stanach Zjednoczonych 

obszernym studium na temat ludzkiej seksualności, wśród osób pomiędzy 18 a 60 

rokiem życia do masturbacji przyznało się 61% mężczyzn i 38% kobiet 

(Aniruddha 2007, s. 301-317). Z kolei w badaniach przeprowadzonych w 2008 r.  
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w Wielkiej Brytanii wśród populacji pomiędzy 16 a 44 rokiem życia do 

masturbacji w miesiącu poprzedzającym ankietę przyznało się 73% mężczyzn  

i 36,8% kobiet (Gerresu, Mercier, Graham 2008, s. 266-278). Badania te wykazały 

także, że po 35 roku życia występowanie aktów masturbacyjnych u mężczyzn 

nieznacznie się zmniejsza, z kolei u kobiet pozostaje na podobnym poziomie.  

W świetle badań przeprowadzonych na gruncie amerykańskim wśród osób 

starszych (57-85 lat) do aktywności masturbacyjnej w czasie ostatniego roku 

przyznawało się 52% mężczyzn i 23% kobiet. Badania te nie wykazały także 

istotnych różnic pomiędzy osobami żyjącymi w stałych relacjach partnerskich  

a żyjącymi samotnie (Tessler Lindau, Schumm, Laumann 2007, s. 762-774). 

Z punktu widzenia niniejszego opracowania istotna jest motywacja 

skłaniająca człowieka do podejmowania aktów autoerotycznych (Jeżyna 2005,  

s. 199-200). Pozwoli to w konsekwencji na sformułowanie właściwego osądu 

moralnego tego zjawiska w odniesieniu do poszczególnych przypadków oraz na 

ukazanie skutecznych działań edukacyjnych w środowiskach, w których objawia 

się ono w znaczący sposób. Z etycznego punktu widzenia wydaje się być bardzo 

użytecznym wyróżnienie pewnych szczególnych sytuacji życiowych człowieka. 

W masturbacji dziecięcej – częstej w wieku 8-10 lat – przeważa zwyczajne 

poszukiwanie czysto fizycznego zaspokojenia. Działaniu temu brakuje - z racji 

samej chociażby niedojrzałości psychofizycznej - pełnej świadomości co do jego 

seksualnego znaczenia oraz towarzyszących fantazji erotycznych. Doświadczenie 

fizyczne ogranicza się w tym przypadku do odkrywania mechanizmów 

funkcjonowania ciała i jego organów.  

Masturbacja u nastolatków jest z kolei powiązana z typową dla wieku 

pokwitania i dojrzewania dynamiką psychofizyczną. Działania autoerotyczne są 

w tym okresie bardzo silnie połączone z pojawiającymi się i towarzyszącymi im 

fantazjami erotycznymi. Jest to z pewnością wyraz przebudzonej - choć jeszcze 

nie w pełni dojrzałej – seksualności. Jest ona w tym okresie naznaczona 

nieustannymi wahaniami pomiędzy zachowaniami narcystycznymi 

(ukierunkowanymi tylko na siebie) a otwartością na dojrzałe i komplementarne 

(damsko-męskie) relacje międzyosobowe (Shapiro 2008). Następuje w tym okresie 

niejako powtórne - po okresie dziecięcym - odkrywanie własnego ciała, w którym 

zachodzą szybkie i bardzo widoczne zmiany. Ciało w przebudzonym wymiarze 

płciowym i seksualnym zostaje odkryte jako jedno ze źródeł przyjemności. Zdarza 

się, że adolescent podejmuje akty masturbacyjne jako swoistą kompensację - 

wyrażającą się na poziomie genitalnym – wobec różnego rodzaju konfliktów czy 

frustracji, które pojawiają się w jego życiu (niekoniecznie muszą one mieć 

charakter seksualny). Kompensacja jest jednym ze znanych w psychologii 
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mechanizmów obronnych i odmianą substytucji. Może być ona rozumiana jako 

wynagradzanie sobie tym działaniem pewnych braków lub defektów lub jako 

realizację pewnego mniejszego celu z racji na niemożność spełnienia większego. 

Jest ona swoistego rodzaju reakcją czy znakiem protestu wobec pojawiających się 

w życiu młodego człowieka frustracji. Warto dodać, że może pojawić się w tym 

okresie także masturbacja wzajemna (może przybierać formę pettingu), ale  

i masturbacja grupowa, która staje się niejednokrotnie wyrazem wejścia do 

grupy rówieśniczej czy też akceptacji w jej obrębie (Cornog 2001). 

Masturbacja o charakterze kompensacyjnym, która jest także jedną z cech 

wspólnych dla pewnych chorób (o podłożu seksualnym ale i pozaseksualnym), 

może być kontynuowana także w wieku dorosłym i starości oraz występować 

pomimo podjęcia regularnego współżycia seksualnego. U dorosłych obok 

masturbacji kompensacyjnej istnieje także masturbacja o podłożu czysto 

hedonistycznym i stanowi ona alternatywną czy wręcz paralelną względem 

współżycia małżeńskiego praktyką seksualną. Bywa ona podejmowana jako 

wyraz poczucia braku satysfakcji we współżyciu małżeńskim (Faggioni, Studia 

moralia 2010, s. 147). 

Warto wspomnieć jeszcze o tzw. masturbacji kompulsywnej, której cechą 

charakterystyczną jest jej wysoka częstotliwość i nieumiejętność jej 

pohamowania. Może ona być syndromem pewnej patologii o podłożu 

psychiatrycznym (np. schizofrenia), ale znacznie częściej jest bądź to jedyną, bądź 

to współtowarzyszącą oznaką uzależnienia, które dzisiaj określa się mianem sex 

addiction, czyli seksoholizmem. Czymś zgoła innym niż masturbacja będzie 

dotykanie czy drapanie się (w celu uniknięcia dolegliwości związanych chociażby 

ze swędzeniem) w okolicach intymnych, czego skutkiem może być także i orgazm, 

niemniej jednak zachowanie to związane jest z istniejącymi stanami 

chorobowymi czy zapalnymi okolic intymnych czy samych genitaliów. Warto w 

tym miejscu wspomnieć o masturbacji dokonującej się za wskazaniem lekarskim, 

która ordynowana jest np. w celu badania płodności czy jakości nasienia lub dla 

zdiagnozowania infekcji urologiczno-genitalnej. 

 

3. Masturbacja – obiektywna ocena moralna  

 

We współczesnej dyskusji teologiczno-moralnej dotyczącej zagadnienia 

masturbacji najczęściej przywołuje się definicję zawartą w Katechizmie Kościoła 

Katolickiego [dalej: KKK], która mówi, że masturbacja jest „dobrowolnym 

pobudzaniem narządów płciowych w celu uzyskania przyjemności cielesnej” 

(KKK, nr 2352). Na podstawie nauki Katechizmu dokonuje się także rozróżnienia 
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pomiędzy oceną obiektywną aktów masturbacyjnych a subiektywną oceną 

konkretnego czynu, co oznacza równocześnie rozróżnienie pomiędzy obiektywną 

ciężkością grzechu masturbacji a zaciągnięciem subiektywnie ciężkiej lub lekkiej 

winy moralnej w poszczególnych przypadkach. Mimo, iż te dwa aspekty są ze 

sobą ściśle powiązane, to jednak ze względów naukowych muszą być w tym 

miejscu rozpatrywane oddzielnie. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że: 

„«Zarówno Urząd Nauczycielski Kościoła wraz z niezmienną tradycją, jak i zmysł 

moralny chrześcijan stanowczo stwierdzają, że masturbacja jest aktem 

wewnętrznie i poważnie nieuporządkowanym». «Bez względu na świadomy  

i dobrowolny motyw użycie narządów płciowych poza prawidłowym współżyciem 

małżeńskim w sposób istotny sprzeciwia się ich celowości». Poszukuje się w niej 

przyjemności płciowej poza «relacją płciową, wymaganą przez porządek moralny, 

która urzeczywistnia «w kontekście prawdziwej miłości pełny sens wzajemnego 

oddawania się sobie i przekazywania życia ludzkiego». W celu sformułowania 

wyważonej oceny odpowiedzialności moralnej konkretnych osób i ukierunkowania 

działań duszpasterskich należy wziąć pod uwagę niedojrzałość uczuciową, nabyte 

nawyki, stany lękowe lub inne czynniki psychiczne czy społeczne, które mogą 

zmniejszyć, a nawet zredukować do minimum winę moralną” (KKK, nr 2352). 

W początkach XX w. pod wpływem nie tylko nauk humanistyczno- 

społecznych, ale i biologiczno-przyrodniczych, rozpoczęła się silna ofensywa 

propagująca ideę zmiany w podejściu do chociażby siedemnasto- czy 

osiemnastowiecznego potępiania grzechu masturbacji. W ten nurt myślenia 

wpisywał się między innymi Zygmunt Freud, który wskazywał na pozytywne 

aspekty masturbacji dziecięcej, widząc w niej nie tylko jeden z normalnych 

przejawów rozwoju ludzkiej seksualności, ale i działania wpływającego 

pozytywnie na rozwój osobowy człowieka, na zachowanie jego równowagi 

psychofizycznej i wypracowanie poczucia własnej godności (Makari 1998). Ten 

sposób myślenia pozostał w dalszym ciągu bardzo silnie obecny w niektórych 

nurtach psychologii. Świadczy o tym chociażby wydane w Nowym Jorku po raz 

pierwszy w 2002 r. i następnie wznawiane dzieło zbiorowe pod znamiennym 

tytułem: Masturbation as a Means of Achieving Sexual Health. We prowadzeniu 

redaktor książki prof. Coleman stwierdza, że dla współczesnych seksuologów 

„istnieje fundamentalne zadanie «znormalizowania» masturbacji” („There is the 

basic task of «normalizing» masturbation” – Coleman 2012, s. 8). 

Wpływ tego typu literatury spowodował, że wśród moralistów pojawiały się 

coraz częściej opinie, które poddawały w wątpliwość tradycyjne nauczanie 

Kościoła w tym względzie i podważały obiektywną ciężkość grzechu masturbacji. 

Coraz częstsze głosy o zniesieniu winy moralnej powiązanej z aktem masturbacji 
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szły w parze z opinią, że jeśli już mówić o „winie rzeczywistej i ciężkiej”, to tylko 

wtedy – jak opisuje to stanowisko w Deklaracji «Persona humana» [dalej: PH] 

Kongregacja Doktryny Wiary - „gdyby ktoś rozmyślnie oddawał się przyjemności 

zamkniętej w sobie («ipsatio»), ponieważ w takim przypadku czyn całkowicie 

przeciwstawia się wspólnocie miłości między osobami różnej płci, która jest 

właściwym miejscem użycia władz seksualnych” (PH, nr 9). 

W prezentowanym podejściu występują, co prawda, dwie bezsprzecznie 

słuszne przesłanki, a mianowicie wysoka częstotliwość zjawiska oraz element 

formalny wskazujący na ciężkość przewinienia, ale zostają one użyte dla podjęcia 

niewłaściwej konkluzji, jakoby masturbacja była fenomenem zupełnie normalnym 

i jako taka powinna być zwykle odczytywana. Staje się ona wykroczeniem ciężkim 

jedynie w pojedynczych i ściśle określonych przypadkach. Przeciwko takim 

opiniom wystąpiła cytowana uprzednio deklaracja Persona humana. Dokument 

podkreśla jasno, że „masturbacja stanowi poważne nieuporządkowanie moralne” 

(masturbatio gravem in re morali deordinationem constituit) (tamże). Zdanie to 

zostało potwierdzone w Katechizmie Kościoła Katolickiego, który naucza, że 

„zarówno Urząd Nauczycielski Kościoła wraz z niezmienną tradycją, jak i zmysł 

moralny chrześcijan stanowczo stwierdzają, że masturbacja jest aktem 

wewnętrznie i poważnie nieuporządkowanym" (KKK, nr 2352). 

Deklaracja Persona humana zaprzecza temu, jakoby wysoka częstotliwość 

statystyczna danego zjawiska (do której tak chętnie odwołują się zarówno nauki 

psychologiczne, jak i socjologiczne), mogła stać się podstawą osądu na 

płaszczyźnie etycznej lub, co więcej, podstawą do sformułowania nowej lub 

zmiany istniejącej normy moralnej. Dokument zwraca uwagę, że rozmiary 

zjawiska masturbacji trzeba raczej rozpatrywać w świetle wrodzonej człowiekowi 

słabości pochodzącej z grzechu pierworodnego, wzmocnionej coraz bardziej 

powszechną utratą wrażliwości na Boga, zepsuciem obyczajów, nieskrępowaną 

swobodą wielu przedstawień i publikacji, komercjalizacją sfery seksualnej, czy 

spotęgowaną utratą poczucia wstydu (por. PH, nr 9).  

W celu obrony sformułowanych tez przytoczony dokument odwołuje się do 

podwójnego argumentu, a mianowicie do argumentu z autorytetu i argumentu  

z rozumu. Wśród racji odwołujących się do autorytetu, Persona humana zwraca 

uwagę na nauczanie Pisma św. oraz na Tradycję Kościoła. Deklaracja z wielką 

starannością stosuje używaną przez starożytnych teologów drogę tzw. dicta 

probantia, konkludując, iż chociażby nie dało się ustalić jednoznacznie, „że Pismo 

święte wyraźnie potępia ten grzech, to słusznie jednak Tradycja Kościoła 

przyjęła, że w Nowym Testamencie odrzuca się go tam, gdzie jest mowa o 

«nieczystości» lub «niewstydliwości» czy innym postępowaniu przeciwnym 



WARTOŚCI  I ICH ZNACZENIE 

 

 ISSN 2082-7067 1(17)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

czystości i powściągliwości” (tamże). Zaleca się także odwołanie do pewnych 

tekstów Magisterium, które w jednoznaczny sposób odnoszą się do aktów 

masturbacji. I tak deklaracja odnosi się w przypisie do: Listu pochwalnego «Ad 

splendidum nitentis» z 1054 r. papieża Leona IX skierowanego do Piotra 

Damiana z racji wydania jego Liber Gomorrhianus (Leo IX 1054). Papież pisze w 

nim o potępieniu i degradacji kleru popełniającego w ponowny sposób grzech 

infamii. Do tej grupy osób zalicza się także tych, którzy «semetipsos polluunt». 

Ponadto w rzeczonym przypisie przywołany jest także Dekret Świętego Oficjum z 

1679 r., w którym został wyrażony głos sprzeciwu wobec laksystycznej propozycji 

Juana Caramuela negującego nauczanie o zakazie masturbacji i wyprowadzania 

go z prawa naturalnego (Hl. Offiziums 1679)). I w końcu Kongregacja Doktryny 

Wiary odwołuje się do dwóch wypowiedzi papieża Piusa XII, dotyczących poboru 

nasienia do badań medycznych, o czym będzie jeszcze mowa. 

Z kolei drugi ze sposobów argumentacji zaprezentowanych w deklaracji 

Persona humana odnosi się do argumentów z rozumu ze szczególnym 

uwzględnieniem filozofii człowieka. Ten typ argumentacji zawiera w sobie przede 

wszystkim antropologiczną wizję ludzkiej seksualności zbudowanej w nurcie 

filozofii personalistycznej. W moralności chrześcijańskiej ludzka seksualność jest 

uprzywilejowanym miejscem ukazywania prawdy o międzyludzkich relacjach, 

których autentyczność zależy od kontekstu ich przeżywania. Jedynym w pełni 

adekwatnym kontekstem realizacji ludzkiej seksualności jest relacja małżeńska, 

to tam właśnie seksualność może zostać podjęta i realizowana w całej swej pełni 

„początkowego” i „stwórczego” znaczenia. Masturbacja jako jedna z form 

wykorzystania ludzkiej seksualności poza relacją małżeńską i, co więcej, poza 

jakąkolwiek relacją interpersonalną, sprzeciwia się jednemu z podstawowych 

filarów chrześcijańskiego modelu etyki seksualnej, który zabrania praktykowania 

seksualności genitalnej w odłączeniu od miłości małżeńskiej. W świetle 

rozumnego namysłu w duchu personalizmu można stwierdzić, że masturbacja 

sprzeciwia się zarówno oznaczeniu jednoczącemu (ablacyjnemu, komunijnemu), 

jaki i oznaczeniu prokreacyjnemu aktu seksualnego (por. KKK, nr 2352). 

Kwestia obiektywnej ciężkości grzechu masturbacji podtrzymywana  

w najnowszym nauczaniu Kościoła wypływa z tradycji teologicznomoralnej,  

u podstaw której leży vexata questio parvitas materiae in re venerea nawet, jeśli 

historycznie to określenie nie odnosiło sie bezpośrednio do masturbacji, ale do 

kwestii nieczystych spojrzeń i dotyków. Św. Tomasz z Akwinu nauczał, że na 

płaszczyźnie seksualności nie można zakładać lekkości materii (parvitas 

materiae), z tej też racji w każdym poszczególnym przypadku wszystkie co do 

materii grzechy przeciwko czystości są obiektywnie grzechami ciężkimi. Motyw 
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tej surowości w ocenie był zrozumiały, gdyż kwestia ta odnosiła się do używania 

zdolności prokreacyjnej poza małżeństwem (STh II-II, q. 154, a. 2). 

Pod koniec XVI i na początku XVII w. pojawiła się opinia przeciwna, która 

przyznawała także in re venerea możliwość lekkości materii w odniesieniu do 

kwestii, które nie były pojmowane jako „ciężko nieuporządkowane” (np. myśl czy 

pocałunek). Papież Klemens VIII (1592-1605) i papież Paweł V (1605-1621) 

polecili jednak, aby denuncjować Inkwizycji tych, którzy twierdzili, że pocałunek, 

uścisk i dotyk wynikający z pożądliwości cielesnej, nie jest grzechem ciężkim 

(Giunchedi 1994, s. 49, przypis nr 5). W 1612 r. generał jezuitów Claudio 

Acquaviva zakazał profesorom Towarzystwa Jezusowego nauczania opinii  

o lekkości materii in re venerea. Warto podkreślić, że w wydaniu z 1607 r. dzieła 

Tomasza Sancheza Disputationum de sancto matrimonii sacramento wyrażono  

w bezpośredni sposób opinię o lekkości materii w kwestiach przyjemności 

seksualnej pochodzącej  wyłącznie z dotyku lub myśli. Według opinii Sancheza 

nie istnieją jednak wystarczające racje dla przyjęcia opinii o lekkości materii  

w innych przypadkach z zakresu szóstego przykazania. Warto zauważyć, że  

w kolejnym wydaniu dzieła (1614 r.) - już po śmierci autora - ta probabilistyczna 

opinia o lekkości materii w rzeczonych przypadkach zniknęła z traktatu 

(Faggioni, 2010, s. 176). 

W czasach papieża Aleksandra VII (1655-1667) Święte Oficjum 

odpowiadając na zgłoszone dubium odnośnie do grzechu solicytacji stwierdziło  

w 1661 r., że in rebus veneris non datur parvitas materiae (Hl. Offiziums 1661),  

a w 1666 r. potępiło opinię, która uznawała za probabile przekonanie, według 

którego przy wykluczeniu niebezpieczeństwa dobrowolnej polucji, sam pocałunek 

podjęty dla przyjemności cielesnej jest tylko grzechem lekkim (Hl. Offiziums, 

1666). 

Pomimo tych jednostkowych głosów opinią powszechną w nauczaniu 

Kościoła pozostaje ta, która nie zakłada lekkości materii w kwestiach szóstego 

przykazania. W naszych czasach nie brakuje jednak teologów moralistów, którzy 

raz po raz przywołują opinię przeciwną (na temat tej dyskusji istnieje bardzo 

obszerna literatura - por. np.: Orsenigo 1964, Kleber 1971, Boyle 1987). Należy 

jednak stwierdzić, że w świetle etyki seksualnej ujętej w duchu personalizmu 

ciężkość grzechu masturbacji jest potwierdzona poprzez tradycyjne ujęcie tej 

kwestii jako grzechu contra naturam. Masturbacja jest grzechem contra 

naturam, gdyż sprzeciwia się nieodłącznym elementom struktury ludzkiej 

seksualności (jej komunijnemu, międzyosobowemu i komplementarnemu 

wymiarowi). Ambrogio Valsecchi w swojej już niemal klasycznej pracy wyjaśnia, 

że także w nowej, tj. personalistycznej wizji ludzkiej seksualności pojmowanej 
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jako relacja międzypodmiotowa i siła ablacyjno-dialogiczno-społeczna „nie można 

nie odrzucać zachowań autoerotycznych, które same w sobie są solipsystyczne  

i pozbawione jakiegokolwiek otwarcia na wspólnotę” („La nuova visione della 

sessualità, come funzione intersoggettiva e potenza di oblatività e di dialogo 

sociale, non può non respingere il comportamento autoerotico che da se stesso 

appare solipsistico e privo di qualsisi apertura comunionale” – Valsecchi 1972,  

s. 162). 

Mówiąc o ciężkości materii nie można zaprzeczyć wewnętrznemu 

przekonaniu i podpowiedziom zmysłu moralnego, że stosunek seksualny z osobą 

uprawiającą nierząd czy też dopuszczenie się wobec drugiej osoby gwałtu o 

charakterze seksualnym są materią obiektywnie cięższą i zawierają w sobie 

bardziej ewidentne nieuporządkowanie moralne niż przedmiot aktu masturbacji. 

Z faktu, że masturbacja w porównaniu z innymi grzechami o podłożu seksualnym 

może być pojmowana jako obiektywnie mniejsze nieuporządkowanie, nie wynika, 

że jest to przewinienie lekkie. Sama niedojrzałość osoby (także niedojrzałość 

moralna) lub też same uwarunkowania środowiskowe, które mogą sprawiać 

trudności w wewnętrznym rozeznaniu nieautentyczności aktu masturbacyjnego 

nie sprawia, że jest to obiektywnie akt w ocenie moralnej odmienny. Pojedynczy 

akt masturbacji nie może być co prawda pojmowany jako totalne zaprzeczenie 

właściwego ukierunkowania seksualności osoby, ale z pewnością nie można 

przyjąć propozycji chociażby Ch. Currana (1968, s. 214), że masturbacja zawiera 

w sobie materia grave jedynie w określonych kontekstach intencjonalnych. Opinii 

tej sprzeciwia się w bezpośredni sposób nauczanie zawarte w encyklice bł. Jana 

Pawła II Veritatis splendor. Papież odrzuca tam oskarżenia o popełnienie w 

tradycyjnym nauczaniu Kościoła błędu tzw. fizycyzmu czy naturalizmu. Błędy te - 

pisze papież - „miałyby polegać na tym, że prawom biologicznym nadaje się rangę 

praw moralnych. Wskutek tego, zbyt pochopnie przypisano niektórym ludzkim 

zachowaniom charakter trwały i niezmienny, a na tej podstawie usiłowano 

sformułować normy powszechnie obowiązujące (…). To właśnie na podstawie tej 

rzekomo naturalistycznej koncepcji aktu płciowego uznano za moralnie 

niedopuszczalne takie praktyki jak: antykoncepcja, bezpośrednia sterylizacja, 

masturbacja, współżycie przedmałżeńskie, stosunki homoseksualne, a także 

sztuczne zapłodnienie” (Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, nr 47 [dalej 

VS]; por. Schultz 2010, s. 137-141). Negatywna ocena tych aktów nie uwzględnia 

rzekomo w należytej mierze rozumności i wolności człowieka, ani też pewnych 

uwarunkowań powiązanych z istniejącymi normami moralnymi. Człowiek jako 

istota rozumna nie tylko może, ale wręcz – zdaniem zwolenników tych oskarżeń - 

powinien swobodnie nadawać sens swoim zachowaniom. To «nadawanie sensu» 
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musi jednak „uwzględniać liczne ograniczenia, jakie nakłada na człowieka jego 

kondycja istoty cielesnej i historycznej” (VS, nr 47). 

 

4. Masturbacja – subiektywna ocena moralna 

 

Pozostając na mocnym stanowisku obiektywnej ciężkości materii aktów 

masturbacji należy jednak wziąć pod uwagę wielkie zróżnicowanie konkretnych 

sytuacji życiowych wielu osób. Dlatego z pewnością można przypuszczać, że 

subiektywnie - szczególnie jeśli chodzi o przypadki osób w okresie adolescencji, 

ale też i osób dorosłych, które znajdują się w sytuacjach pewnego małżeńskiego 

napięcia lub skrajnej samotności lub też u osób z zaburzeniami sfery psychicznej - 

może występować złagodzenie ciężkości winy moralnej związanej z popełnieniem 

grzechu masturbacji (Rodríguez-Luño, 2008, s. 372).  

Osoby posługujące w sferze pastoralnej muszą w roztropny sposób ocenić 

poszczególne przypadki i spróbować odnieść konkretne zachowania 

masturbacyjne do całościowego kontekstu życia moralnego człowieka. Nie można 

bowiem w jakikolwiek sposób izolować sfery seksualnej od całości życia człowieka. 

Nie można także skupiać się w przypadku popełnienia masturbacji na 

zaistniałym już i tak skutku, ale bardziej należy się skupić na jej przyczynach.  

Z pewnością wielką pomocą będzie tutaj umiejętność odwołania się do narzędzi 

wypracowanych na gruncie psychologii i pedagogiki, przy czym nie powinno się 

nigdy zakładać z góry, że wobec zachowań masturbacyjnych raczej należy 

zanegować nawet pewien wąski margines wolności. W cytowanej już deklaracji 

Persona humana czytamy: „Dzisiejsza psychologia dostarcza zagadnieniu 

masturbacji wielu ważnych i pożytecznych wskazówek, w oparciu o które należy 

wydawać bardziej właściwy sąd o odpowiedzialności moralnej i ukierunkować 

działalność duszpasterską. Psychologia może też pomóc w zrozumieniu, w jakiej 

mierze niedojrzałość wieku młodzieńczego - niekiedy przeciągająca się poza ten 

wiek - lub brak równowagi psychicznej, lub też nabyte przyzwyczajenie mogą 

zaważyć na sposobie działania człowieka, zmniejszając dobrowolność czynów  

i sprawiając, że subiektywnie nie zawsze zaciąga się ciężką winę” (PH, nr 9).  

W celu właściwego rozpoznania różnorodnych sytuacji egzystencjalnych  

i psychologicznych deklaracja stwierdza, że „w ogólności nie powinno się jednak 

domniemywać braku poważnej odpowiedzialności; jeśli ma to miejsce, to 

kwestionuje się możliwość działania człowieka w sposób moralny” (tamże). 

Konkluzja ta jest zdaniem wielu komentatorów bardzo nieszczęśliwa, gdyż 

wprowadza rzekomo pewne „uprzedzające” i „wielkie” poczucie winy względem 

każdego aktu masturbacji. Być może sformułowanie dokumentu nie jest 



WARTOŚCI  I ICH ZNACZENIE 

 

 ISSN 2082-7067 1(17)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

najszczęśliwszym, ale jest głęboko uzasadnionym. Zawiera się w nim bowiem 

jednoznacznie negatywna ocena tych opinii, które z jednej strony minimalizują 

możliwość wolnego działania w kwestii zachowań ipsacyjnych, a z drugiej strony 

nie poddają in genere aktów masturbacji pod jakikolwiek osąd moralny.  

Z pewnością nie było intencją autorów deklaracji Persona humana wprowadzanie 

jeszcze bardziej rygorystycznej dyscypliny co do oceny grzechu masturbacji, ale 

kierowali się oni wypracowaną w Tradycji mądrością pastoralną, odżegnującą się 

od wszelkiego posmaku laksyzmu czy relatywizmu. Ta pastoralna mądrość 

zawarta chociażby w Penitencjarzu św. Kolumbana przewidywała w przypadku 

grzechu masturbacji popełnionego przez młodego człowieka nałożenie mniejszej 

pokuty. De facto należy w tym widzieć przekonanie o mniejszej subiektywnej 

ciężkości moralnej czynu (Faggioni, 2010, s. 180). 

Jeśli zatem chodzi o masturbację u adolescentów, to w bardzo precyzyjny 

sposób wypowiada się na jej temat dokument Kongregacji ds. Wychowania 

Katolickiego zatytułowany Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej 

miłości. Zasadnicze cechy wychowania seksualnego [dalej: WW], który stwierdza, 

że „z wychowawczego punktu widzenia trzeba mieć świadomość, że masturbacja  

i inne formy autoerotyzmu są objawami o wiele głębszych problemów, 

powodujących napięcie seksualne, które wychowanek próbuje rozładować 

uciekając się do takiego zachowania. Wynika z tego konieczność ukierunkowania 

oddziaływań pedagogicznych bardziej na przyczyny niż na bezpośrednie 

zwalczanie tego zjawiska. Aby pomóc młodemu człowiekowi wyzwolić się  

z zamknięcia w sobie i poczuć się przyjętym do wspólnoty miłości, wychowawca 

powinien «oddramatyzować fakt masturbacji, a także nie odmawiać 

wychowankowi szacunku i życzliwości», powinien dopomóc mu we włączeniu się 

w społeczność, w otwarciu na innych, zainteresowaniu nimi, by mógł się uwolnić 

od tej formy autoerotyzmu, dążąc do miłości ofiarnej, właściwej dojrzałości 

emocjonalnej; równocześnie niech go zachęci do korzystania ze środków 

zalecanych przez chrześcijańską ascezę, jak modlitwa i sakramenty oraz do 

angażowania się w dzieła sprawiedliwości i miłości” (WW, nr 100). 

Z kolei w przypadku osób dorosłych borykających się z problemem 

masturbacji daje się niejednokrotnie odczuć ich mocne poczucie winy oraz silne 

załamanie własnej samooceny (Bołoz, 1999, s. 250). W praktyce kierownictwa 

duchowego lub w ramach spowiedzi sakramentalnej nie ma zatem głębszego 

sensu skłanianie się ku dodatkowym uszczegółowieniom w tym względzie. Osoby 

te bowiem i tak cierpią już z tego powodu i mają świadomość wagi moralnej 

swego czynu (Szafulski, 2010. s. 261). Skuteczna pomoc duszpasterska winna 

ukierunkować osobę w postawie otwarcia się na dialog z innymi, postawę 
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altruizmu oraz określenie sytuacji konfliktogennych, które niejednokrotnie stoją 

u podstaw zachowań masturbacyjnych. Jeśli osoba dorosła pragnie naprawdę 

przezwyciężyć zachowania autoerotyczne, powinna unikać wszelkich fantazji 

erotycznych, seksualności wirtualnej, narcystycznej i pozbawionej autentycznych 

relacji międzyosobowych (Marcol, 1998, s. 147). W tym miejscu warto bardzo 

mocno podkreślić zależność pomiędzy korzystaniem z pornografii a prakty-

kowaniem masturbacji (Gocko, 2005, s. 238). 

U osób dorosłych, u których nie można odnaleźć jednoznacznej przyczyny 

wyjaśniającej nieumiejętność kontrolowania tego nieuporządkowanego 

zachowania, należałoby odwołać się do rady psychologa, który reprezentuje 

jednak odpowiednią hierarchię wartości i właściwie uformowane sumienie. W 

odniesieniu do aktów sakramentalnych dobra tradycyjna praktyka spowiednicza 

podpowiada, aby dokonać rozróżnienia pomiędzy masturbacją okazjonalną (jakby 

peryferyjną w stosunku do całościowego ukierunkowania życia moralnego)  

i utrwalonymi zachowaniami masturbacyjnymi, w których sama ich częstotliwość 

a niejednokrotnie wręcz ich kompulsywność wymaga szerszego namysłu i analizy 

(por. Danin, 2006, s. 355; Witek, 1988, s. 161-164).  

W przypadku małżonków, u których występuje samotna masturbacja 

paralelnie do współżycia małżeńskiego lub wręcz to współżycie zastępuje, należy 

pomóc w ocenie dynamiki związku oraz skłonić ich do rozpoczęcia - jeśli jest to 

konieczne – właściwej terapii małżeńskiej. W przypadku zaś wspólnych aktów 

masturbacyjnych pomiędzy małżonkami, należy je traktować jako 

nieuporządkowanie moralne, zaciemniające właściwe rozumienie wzajemnego 

daru z siebie, który wyraża się jedynie w akcie małżeńskim (choć i w tym 

przypadku należałoby zapewne wyróżnić różnego rodzaju specyficzne sytuacje  

i okoliczności). Z pewnością odpowiedzialność moralna zostaje subiektywnie 

pomniejszona, jeśli małżonek systematycznie odmawia współżycia seksualnego 

(szczegółowo kwestię przyczyn odmowy współżycia w małżeństwie omawia: 

Szyran 2012, s. 94-95), wzmagając z jednej strony poczucie odrzucenia  

u współmałżonka, a z drugiej strony powodując u niego wzrost napięcia 

seksualnego, które skłania go do odwołania się - choć niechętnie - do aktu 

masturbacji (Faggioni, Studia moralia 2010, s. 182).  

Nie stwarza z kolei problemów moralnych przypadek, w którym stymulacja 

organów płciowych (własnych lub współmałżonka) podejmowana jest nie w celach 

masturbacyjnych, ale dla przygotowania lub dopełnienia integralności współżycia 

małżeńskiego. Może to być także przypadek starszych już małżonków, u których 

osiągnięcie podniecenia seksualnego niezbędnego do odbycia współżycia sprawia 

pewną trudność. Jest dozwolona także – ciągle w tym samym kontekście pożycia 
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małżeńskiego - stymulacja seksualna kobiety aż do osiągnięcia przez nią 

satysfakcji seksualnej, w przypadku, gdy mąż już uprzednio osiągnął orgazm 

(Kokoszka 1998, s. 136-137). Św. Alfons M. Liguori syntetyzuję tę opinię w 

następujący sposób: „jeśli kobieta może przygotować się poprzez dotyk do 

współżycia seksualnego, tak samo może doprowadzić do dopełnienia tego 

współżycia poprzez dotyk” („Omnes autem concedunt uxoribus quae frigidioris 

sunt naturae, posse tactibus se excitare ante copulam, ut seminent in congressu 

maritali statim habendo” – Ligorio, 1852, s. 424). 

W końcu należy odnieść się także do osób duchownych i osób życia 

konsekrowanego. Jeśli chodzi o osoby będące w trakcie formacji przygotowującej 

je do przyjęcia sakramentu święceń lub złożenia ślubów wieczystych, należy 

zweryfikować czy zachowanie masturbacyjne jest znakiem pewnej nieosiągniętej 

jeszcze dojrzałości psychoafektywnej. Dojrzałość ta powinna zostać jednak 

osiągnięta przed podjęciem ostatecznego zaangażowania w posługę (Jeammet, 

2011, s. 154-155). Zgodnie z dyrektywami formacyjnymi z 1990 r. na płaszczyźnie 

kształtowania w powołanym cnoty czystości należy także zwrócić uwagę na to, 

aby momentu osiągnięcia dojrzałości psychoafektywnej nie traktować jako 

swoistej mety w działaniach formacyjnych. Każda formacja musi mieć znamiona 

formatio permanens, dlatego należy zawsze podejmować kolejne zadania, które 

będą pomocne „w kontrolowaniu i opanowywaniu własnych impulsów 

seksualnych” (Congragazione per gli Istituti di Vita Consacrata e la Società di 

Vita Apostolica, nr 13). Pojawiające się jednak raz po raz w okresie formacji 

zachowania masturbacyjne mogą być także symptomem wskazującym na 

istnienie pewnych pozaseksualnych konfliktów w jednostce lub – szczególnie jeśli 

akty masturbacji pojawiają się po dłuższym już okresie formacji – pewną formą 

stagnacji czy wręcz regresu formacyjnego. Może to być symptom skłaniający do 

podjęcia drogi życiowej poza formami związanymi z czystością konsekrowaną lub 

celibatem (Wong 2012, s. 104-105).  

W każdym ze wspomnianych przypadków utrwalone zachowania 

masturbacyjne sprzeciwiają się ablacyjnemu ukierunkowaniu każdego powołania 

kapłańskiego i zakonnego. Na płaszczyźnie zadań formacyjnych zjawisko 

masturbacji nie może zostać «przedramatyzowane», gdyż in genere przy pomocy 

adekwatnego towarzyszenia sakramentalnego, duchowego i pedagogicznego oraz 

przy szczerym zaangażowaniu młodego człowieka, może ono zostać 

przezwyciężone. Z drugiej jednak strony nie można także banalizować tego 

problemu, gdyż utrzymujący się przez dłuższy czas swoisty dysonans pomiędzy 

praktykowaniem zachowań masturbacyjnych a wybieranym (czy już wybranym) 

sposobem życia może mieć negatywny wpływ na dalsze życie młodego człowieka  
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i wystawiać go na ryzyko niewierności wobec obietnic złożonych Bogu. Nie można 

zatem nigdy bać się poświęcania młodym należnego czasu, aby mogli osiągnąć  

w sferze czystości wewnętrzną przejrzystość i osobistą dojrzałość, zanim 

podejmą ostateczną decyzję o złożeniu ślubów czy przyjęciu sakramentu święceń 

(Cucci, Zollner, 2011, s. 63-65). 

Z kolei wśród tych, którzy już zostali wyświęceni lub złożyli wieczyste 

śluby,  można spotkać osoby, które walcząc o czystość swego życia oczekują na 

wsparcie i umocnienie ze strony spowiedników. Przezwyciężając poczucie 

wielkiego wstydu lub odczucie pewnego znużenia w walce o czystość należy 

pamiętać, że czystość nie jest celem samym w sobie. Ostatecznym celem walki  

o czystość jest bowiem miłość. W gronie osób konsekrowanych bądź duchownych 

można spotkać także takie, które nie podejmują dalszej walki, które być może 

utraciły wiarę we własne powołanie lub które zaakceptowały już sytuację swego 

podwójnego życia (Kroplewski, 2012, s. 37-39). Część z wymienionych osób jest 

dotknięta silną nerwicą. W stosunku do tych, które utracili poczucie wiary w 

siebie, należałoby zalecić solidną rewizję życia, której celem byłoby odnowienie 

swoich motywacji powołaniowych (Jaworski, 2010, s. 316-317). W przypadku 

osób, które popełniły ciężkie przewinienie w materii szóstego przykazania, trzeba 

we właściwy sposób pomóc im w ocenie poczucia wstydu i połączonej z grzechem 

winy. W tym względzie użyteczne może być pytanie: „Co poradziłabyś czy 

poradziłbyś swojej współsiostrze czy swojemu współbratu, gdyby znalazła się lub 

znalazł się w podobnej do Twojej sytuacji lub okolicznościach?”. Zabieg ten 

pomaga w wyjściu „z ciemnego tunelu popełnionej winy” i w spojrzeniu z większą 

swobodą na własną sytuację. Istotne znaczenie ma też budowanie poczucia 

wzajemnego zaufania między spowiednikiem i penitentem, dlatego być może 

jednym ze sposobów realizacji tego postulatu jest prośba spowiednika - o ile 

penitent jest kapłanem i o ile spowiednik tego naprawdę potrzebuje i pragnie - 

aby następnie dotychczasowy penitent stał się spowiednikiem (Kijas, 2010,  

s. 411). 

  

5. Masturbacja - jeden szczególny przypadek: pobieranie nasienia do 

celów medycznych i reprodukcyjnych 

 

Na gruncie medycznym istnieją sytuacje, w których dochodzi do pobrania 

męskiego nasienia w celu diagnozy i terapii infekcji czy zapalenia dróg płciowych. 

Do pobrania męskiego nasienia dochodzi również w celu oceny płodności 

mężczyzny czy też przeprowadzenia procedur związanych z technikami sztucznej 

reprodukcji (zarówno in vivo, jak i in vitro). W tym ostatnim przypadku istnieje 
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także kwestia dawstwa nasienia (dla zapłodnienia heterologicznego) i jego 

przechowywania w bankach nasienia. 

Pobranie nasienia do celów medycznych może dokonać się na kilka 

sposobów. Może ono zostać pobrane zaraz po stosunku seksualnym z użyciem 

prezerwatywy, jak również poprzez masturbację lub ucisk prostaty, a także  

z użyciem chirurgicznych środków inwazyjnych, takich jak punkcja najądrza czy 

biopsja jądra. Zastosowanie prezerwatywy ujawnia kilka trudności i to nie tylko 

natury etycznej. Niektórzy z autorów sądzą - i podają to jako stanowisko możliwe 

do przyjęcia - że użycie prezerwatywy w trakcie aktu seksualnego małżonków 

celem pobrania nasienia do badania w celach stwierdzenia płodności, nie miałoby 

wpływu na integralność całego aktu, gdyż jest ono bezpośrednio, choć może  

w perspektywie dłuższego czasu z racji koniecznych badań, ukierunkowane na 

prokreację. Druga grupa moralistów opowiada się jednak za każdorazową 

całościowością fizyczną aktu małżeńskiego, w którym effusio seminis powinno 

dokonywać się w pochwie. Z tej też racji proponują użycie tzw. prezerwatywy 

naprotechnologicznej (specjalnie perforowanej), aby przynajmniej pewne krople 

nasienia mogły materialnie przedostać się do pochwy. Nie wszystkie pary 

potrafią i życzą sobie odbywać stosunek seksualny wedle szczegółowych wskazań 

(tak, aby móc zachować wartościowe z punktu widzenia badania próbki). 

Ponadto, nieliczni tylko producenci prezerwatyw dają konieczne gwarancje co do 

ich aseptyczności oraz składu chemicznego lateksu, z którego są wyprodukowane. 

Warto pamiętać także, że prezerwatywy są bardzo często pokrywane środkami 

plemnikobójczymi (Spagnolo, 1993). 

Bardziej zaawansowane sposoby poboru nasienia, które nie budziłyby 

etycznych zastrzeżeń, są zasadniczo procedurami inwazyjnymi i zazwyczaj także 

bardzo kosztownymi. Dodatkowo niosą w sobie nie tylko pewien stopień ryzyka, 

ale i pobrane w ich efekcie nasienie nie spełnia rzetelnych standardów dla 

przeprowadzenia adekwatnych badań. I tak, najczęściej stosowana metoda zwana 

MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration), niesie w sobie dwie 

niedogodności: wymaga ogólnego znieczulenia pacjenta (jest to zawsze działanie 

ryzykowne) oraz pozwala na pobranie nie do końca jeszcze dojrzałych plemników, 

a to znaczy, że wymagany jest dodatkowy proces ich uzdalniania  

w profesjonalnym laboratorium (Di Pietro, Sgreccia, 1999, s. 33). 

Najbardziej rozpowszechnioną i wydawać by się mogło - najprostszą  

z pragmatycznego punktu widzenia - metodą poboru nasienia jest odwołanie się 

do masturbacji lub innego mechanicznego pobudzania genitaliów celem 

wywołania ejakulacji. Z moralnego punktu widzenia dobry cel, jakim jest z 

pewnością leczenie choroby czy zdrowie pacjenta, nie uświęca zastosowania 
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niegodziwego środka. Odwołanie się do masturbacji pozostanie zawsze 

odwołaniem się do złego środka. Masturbacja stanowi bowiem zawsze 

„obiektywne nieuporządkowanie”. W tym właśnie duchu wypowiedziało się  

w 1929 r. Święte Oficjum (Decretum S. Officii (24.06.1929), – „Qu.: Utrum 

lici ta sit masturbatio direecte procurata, ut obtineatur sperma, quo contagiosum 

morbus «blenorragia» detegatur et, quantum fieri potest, curetur. Resp.: 

Negative” – Hl. Offiziums 1929) i takiej odpowiedzi udzielił w swym nauczaniu 

przynajmniej dwukrotnie papież Pius XII (Pius PP. XII, 1953, s. 677-678; tenże, 

1956, s. 472-473). 

Niektórzy współcześni moraliści podkreślają jednak różnicę pomiędzy 

rzeczywistym aktem masturbacji a pewnymi tzw. „manipulacjami w sferze 

genitalnej”, która są pozbawione znamion cech autoerotycznych. Brakuje w tych 

działaniach właściwego zła czynu masturbacji, gdyż nie wyrażają poszukiwania 

przyjemności seksualnej poza właściwą relacją seksualną. Opinia ta była 

podtrzymywana przez znanych teologów moralistów oraz nie została expressis 

verbis odrzucona przez Magisterium Ecclesiae, stąd dla wielu autorów jest ona 

możliwa do przyjęcia jako probabile. Wydaje się jednak, że ten sposób 

argumentacji może skutkować explicite powszechnym zakwestionowaniem 

potrzeby pomocy duszpasterskiej w tej kwestii oraz, co więcej, zniesieniem 

jakiejkolwiek potrzeby otwarcia się ze strony służb medycznych na osobistą 

decyzję ze strony pacjenta co do sposobu przeprowadzenia badania. Warto 

odnieść się w tym miejscu do propozycji włoskiego Comitato Nazionale di Bioetica 

z 1991 r., który zwraca się z prośbą do pracowników świata medycyny  

o respektowanie wrażliwości i zwyczajów pacjenta, który nie akceptując takiej czy 

innej metody pobrania nasienia, prosi o udzielenie mu rzeczowych informacji  

o alternatywnych metodach przeprowadzenia badania (Ciccone, 2004, s. 151).  

W niektórych klinikach został wprowadzony w ostatnim czasie rodzaj 

wibratora klinicznego o nazwie Viri care. Jest to urządzenie wykorzystujące 

niskie częstotliwości drgań (80 Hz), prowadzi do wywołania ejakulacji na czysto 

fizycznym poziomie bez udziału jakichkolwiek czynników psychicznych, 

erotyczno-fantazyjnych, czy przyjemnościowych (brak stymulacji receptorów 

odpowiedzialnych za świadome przeżywanie bodźców seksualnych). Działanie to 

nie jest aktem masturbacji, ale jawi się jako zwykłe pobranie płynu organicznego. 

Użycie tego typu wibratora jest etycznie dopuszczalnym i należałoby bardzo silnie 

promować jego zastosowanie wśród osób, które rozpoznają zło aktu masturbacji  

i poszukiwania przyjemności seksualnej poza zjednoczeniem małżeńskim (tamże, 

s. 152).  
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Należy jednak pamiętać (i to także na płaszczyźnie czysto medycznej) 

o rzeczowym rozróżnieniu pomiędzy pobraniem nasienia dla celów diagno-

stycznych a pobraniem go w celu wykorzystania w procedurach sztucznej 

reprodukcji. Moralność katolicka nie akceptuje sztucznych technik 

reprodukcyjnych w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli takich, które oddzielają 

poczęcie nowego życia od aktu małżeńskiego. Jednocześnie etyka katolicka 

pozwala na zastosowanie takich środków sztucznych, które wspomagają akt 

małżeński w osiągnięciu jego celu prokreacyjnego. 

W technikach pozaustrojowego rozrodu, takich jak chociażby FIVET lub 

ICSI, zapłodnienie odbywa się w sztucznym (przedmiotowym), a nie w 

naturalnym (podmiotowym) środowisku. Matczyne łono nie jest jedynie miejscem 

anatomicznym, ale i miejscem antropologicznym, w którym dokonuje się 

wcielenie. Jest to swoistego rodzaju wewnętrzne miejsce (inner space), które 

objawia się w kobiecie otwartej na macierzyństwo. Jeśli zapłodnienie dokonuje się 

poza organizmem matki, należy je widzieć jako siłą oddzielone od jednoczącego 

mężczyznę i kobietę aktu małżeńskiego. Istnieją jednak techniki sztucznej 

inseminacji, które mogą pełnić funkcję pomocniczą, ale nie zastępczą w stosunku 

do aktu małżeńskiego. Jak stwierdza Instrukcja Dignitas personae Kongregacji 

Doktryny Wiary [dalej: DP] są one moralnie dopuszczalne, o ile nasienie pochodzi 

z homogenicznego aktu małżeńskiego, gdyż „należy wykluczyć wszelkie techniki 

sztucznego zapłodnienia heterologicznego oraz techniki sztucznego zapłodnienia 

homologicznego, zastępujące akt małżeński. Dopuszczalne są natomiast te 

metody, które mają na celu wspieranie aktu małżeńskiego i jego płodności” (DP, 

nr 12).  

W przypadku, w którym nasienie byłoby pobrane za pomocą masturbacji, 

ewentualna późniejsza inseminacja nie może być pojmowana jako działanie 

wspomagające w stosunku do aktu małżeńskiego, gdyż ten nie miał de facto 

miejsca. Ewentualne poczęcie nie może być zatem pojmowane jako owoc aktu 

małżeńskiego. Pobieranie nasienia drogą masturbacji nie może w żaden sposób 

zastępować autentycznej relacji małżeńskiej. Także sam prokreacyjny cel poboru 

nasienia nie jest antropologicznie równoznaczny z pragnieniem podtrzymywania 

relacji małżeńskiej. Warto więc podkreślić, że żadne kryteria wartościujące akt 

masturbacji nie mogą iść z duchem konformizmu w pojmowaniu gestów 

seksualnych i ich wewnętrznej prawdy. 

Jedynie w ucieleśniającym oblubieńczą wspólnotę zjednoczeniu 

seksualnym wyraża się w autentyczny sposób prawda o małżeńskiej miłości i jej 

wewnętrznej celowości. Celowość ta wzywa do tego, aby rodzące się w mał-

żeńskim związku dzieci były owocem pełnego zjednoczenia mężczyzny i kobiety 
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(męża i żony), którzy poprzez dar płodności stają się ojcem i matką. Akty 

masturbacyjne nie są działaniami, które w jakikolwiek sposób wyrażałyby ów 

dynamizm wpisany istotowo w zjednoczenie seksualne małżonków. Z tej też racji 

masturbacja nie jest aktem seksualnym, który wyraża prawdę o ludzkiej 

płciowości i seksualności. Poszukiwane w masturbacji spełnienie seksualne ma 

znamiona egoizmu, gdyż pozbawione jest swej fizycznej i duchowej pełni, którą 

można odnaleźć jedynie w międzyosobowej i komplementarnej małżeńskiej 

relacji, która jest oparta na intymności, w której wstyd został zaabsorbowany 

przez miłość. 
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Znaczenie systemu wartości i jego uporządkowania  

w sytuacjach kryzysu na przykładzie  

funkcjonowania rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością 

 

 

W toku wychowania każdy człowiek nabywa system wartości, który  

w dorosłym życiu odgrywa szczególną rolę. Stanowi bowiem punkt odniesienia, 

dzięki któremu jednostka wie, jak ma postąpić w momencie dylematu. Dzięki 

własnemu systemowi wartości, człowiek potrafi ocenić, co pod względem obranego 

celu, jest dla niego lepsze oraz wie, do czego ma dążyć. Różni autorzy, jak na 

przykład John Milsum, czy Mieczysław Lubański podejmując się prób określenia, 

czym jest system, zwracają uwagę na: uporządkowanie poszczególnych 

elementów pod względem ważności, celowość podsystemów i całości oraz na 

istnienie zależności między podsystemami (za: Ostrowska, 1998, s. 94). Zgodnie  

z tym, że człowiek funkcjonuje w sferze biologicznej, psychicznej, społecznej  

i duchowej, można uznać, iż hierarchia wartości również przyjmuje postać 

systemu. Obecnie istnieje wiele modeli i definicji systemu wartości. Na przykład 

Krystyna Ostrowska (1998, s. 93) definiuje system wartości jako hierarchicznie 

uporządkowany zbiór ustosunkowań wobec wartości, które są istotne, ważne, 

konieczne i pożądane, ze względu na to, że mają one swój znaczny udział  

w realizacji osobowej egzystencji. Ostrowska przyjmuje, że głównym systemem 

sterującym jest system wartości moralnych. Dzięki niemu  bowiem, człowiek dąży 

do celu ogólnego, jakim jest „stanie się bardziej Człowiekiem” (tamże, s. 94). 

Milton Rokeach (za: Brzozowski, 1996, s. 4) prezentuje natomiast stanowisko, 

zgodnie z którym system wartości jest trwałą, uporządkowaną pod względem 

ważności, organizacją przekonań na temat preferowanych sposobów 

postępowania bądź ostatecznych stanów egzystencji. Dzięki przekonaniom 

jednostka mając do wyboru dwa alternatywne sposoby postępowania, wie który 

preferuje. Systemowy układ oznacza, że wartości znajdujące się w centrum 

trudniej zmienić.  

System wartości zaczyna odgrywać wyjątkową rolę w momencie, gdy 

jednostce przychodzi zmierzyć się z trudną sytuacją. Istnieją jednak sytuacje, w 

których obrany system wartości może nie mieć już zastosowania. Taką sytuacją 

może być pojawianie się w rodzinie niepełnosprawnego dziecka. By jej sprostać 
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rodzina musi przejść długą drogę i włożyć dużo wysiłku. Wiadomo jednak, że nie 

w każdym przypadku dochodzi do kryzysu wartości. Wszystko zależy od wielu 

czynników, w tym od rodzaju niepełnosprawności dziecka.  

Głównym celem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia systemu 

wartości i jego uporządkowania w sytuacjach kryzysu. Problem znaczenia 

wartości w życiu człowieka przedstawiony zostanie na przykładzie 

funkcjonowania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. By to uczynić omówiona 

zostanie kolejno rola systemu wartości w prawidłowym funkcjonowaniu 

człowieka (1.), sytuacja rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (2.), potrzeba 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego (3.), przemiana 

systemu wartości w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością i jej skutki (4.).  

 

1. System wartości i jego rola w prawidłowym funkcjonowaniu  

                     człowieka 

 

Hierarchia wartości odgrywa dużą rolę w życiu każdego człowieka. Zgodnie 

z tym, co ukazano powyżej system wartości pozwala człowiekowi na orientowanie 

się w świecie. Wpływ, jaki hierarchia wartości ma na życie człowieka wskazuje na 

to, że w pewnym stopniu decyduje ona również o zdrowiu psychicznym człowieka. 

Problem wpływu systemu wartości na zdrowie psychiczne ukazany zostanie w 

niniejszym rozdziale.  

System wartości i jego uporządkowanie mogą mieć swój wyraz w tym, jakie 

samopoczucie ma jednostka. Brak ładu w systemie wartości wiąże się z uczuciem 

niepokoju, napięciem oraz stresem. Wiadomo, że każdy człowiek dąży do tego, by 

uzyskać równowagę w systemie wartości i przekonań. W sytuacji, w której 

pojawia się konflikt poznawczy jednostka stara się znaleźć dodatkowe argumenty 

na potwierdzenie własnych poglądów. Jeśli nie potrafi ona sobie z tym poradzić 

wówczas albo odrzuca informacje z zewnątrz albo przekształca je, tak by 

pasowały do jej systemu przekonań (por. Hołyst, 1990, s. 9). Pojawia się wówczas 

zagrożenie związane z budowaniem fałszywego obrazu rzeczywistości, które może 

skutkować brakiem stabilności psychicznej. To oczywiście nie oznacza, że zdrowie 

psychiczne łączy się jedynie z ciągłym stanem integracji. Kazimierz Dąbrowski 

(1974, s. 22) wskazuje, że zdrowie psychiczne rozumiane jako zdolność do rozwoju 

polega na procesach dezintegracji i integracji pozytywnej, czyli na przechodzeniu 

z homeostazy niższego rzędu przez dezintegrację, do homeostazy wyższego rzędu. 

Przejawy integracji i dezintegracji, zdaniem tego autora (tamże, s. 18) mogą 

świadczyć zarówno o zdrowiu psychicznym, jaki i o jego braku. Zdrowie 

psychiczne zależeć ma od tego: na jakim poziomie rozwoju funkcjonuje dana 



WARTOŚCI I ICH ZNACZENIE 

 

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

 
Strona 115 

osoba, jakie funkcje uległy dezintegracji oraz od tego, jaką rolę ten proces 

odgrywa w życiu człowieka. Dąbrowski podsumowując swoje rozważania na 

temat tego, czym jest zdrowie psychiczne stwierdza, że polega ono na stawaniu 

się człowiekiem, a więc na: realizowaniu wartości ludzkich, uczuć wyższych, na 

rozwoju jako jednostka i członek społeczeństwa (tamże, s. 56).  

Dla zdrowia psychicznego ważna może być treść wartości oraz charakter 

jaki ona przyjmuje. Ma to  szczególne znaczenie w przypadku między innymi 

wartości materialnych, czy wartości, jaką jest władza. Brunon Hołyst (1990,  

s. 6n.) zwraca uwagę na to, że w momencie, gdy dobra materialne mają charakter 

instrumentalny i są środkiem do realizacji innych celów, zaburzenia równowagi 

psychicznej, przyjmując postać wahań sytuacyjnych, są co najwyżej nieznaczne i 

czasowe. Zagrożenie wiąże się z posiadaniem dla samego posiadania. Ciągłe 

poczucie napięcia wynika z pojawiania się coraz to nowych dążeń. Dlatego 

jednostka taka nigdy nie jest w stanie zaznać spełnienia. Inne jednak wartości, 

takie jak praca, tracą swe znaczenie w życiu człowieka, właśnie ze względu na to, 

że stają się instrumentem do zdobywania innych dóbr. Ludzie zatem coraz 

częściej podejmują się pracy, nie licząc się z kosztami psychicznymi, jakie ona 

niesie. Negatywnym zjawiskiem jest zatem przemieszczanie środków w cele,  

i odwrotnie. Hołyst prezentuje również stanowisko, zgodnie z którym wybór 

wartości prospołecznych i uniwersalnych, takich jak miłość, prawda, 

sprawiedliwość, pokój, wiąże się z rozwojem osoby i pozwala na angażowanie 

wyższych procesów poznawczych. Wartości te stanowić mają sens życia 

człowieka. Mimo tego, że nie gwarantują one funkcjonowania bez wahań 

równowagi psychicznej, to nie przeszkadzają w osiąganiu wyższego poziomu 

rozwoju oraz w zintegrowaniu właściwości w nową strukturę. Zależność między 

treścią wartości i zdrowiem psychicznym objawia się również w przypadku, gdy 

jednostka przyjmuje system wartości, który nie jest powszechnie uznawany w 

społeczeństwie. Wówczas można mówić o wtórnym zaburzeniu równowagi 

psychicznej, które wynika w dużej mierze z relacji z innymi ludźmi. Zależność 

między hierarchią wartości a zdrowiem psychicznym może być też odwrotna, tj. 

stan psychiczny determinuje między innymi to, jakie wartości uznawane są za 

naczelne i czy są one zgodne ze społecznie uznawanymi normami, a na ile są one 

różnorodne. Ze względu na to, że nie jest to tematem niniejszego artykułu 

problem ten nie będzie szczegółowo analizowany.  

Na zdrowie psychiczne wpływa również poziom zdeterminowania do tego, 

by realizować poszczególne wartości. Hołyst podkreśla, że duża intensywność 

procesu motywacji, sprawia, że przeważa ona nad innymi procesami 

psychicznymi. Tym samym, wpływa negatywnie na efektywność działań 
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człowieka. Ponadto dążenie do realizacji jednej wartości sprawia, że rozwój 

jednostki jest nierównomierny (tamże, s. 6).  

Wpływ systemu wartości na zdrowie psychiczne potwierdza to, że jest on 

elementem wchodzącym w struktury osobowości. Ma to swój wyraz w modelu 

stworzonym przez Miltona Rokeacha. Zdaniem tego autora system wartości 

stanowi ważny składnik struktury osobowości. Zgodnie z jego ujęciem osobowości 

system wartości ostatecznych i instrumentalnych to jeden z centralnych 

elementów osobowości. Poza nim do głównych struktur należą np. przekonania 

na temat „Ja”; systemy i pojedyncze postawy; przekonania o własnych 

zachowaniach oraz o postawach, wartościach i potrzebach osób znaczących (za: 

Brzozowski, 1996, s. 3-4).  

 

2. Sytuacja rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem 

 

Kurt Lewin (1954, za: Ostrowska, 1998, s. 88) definiując pojęcie, jakim jest 

sytuacja, zwraca uwagę na dwa elementy, to jest na okoliczności zewnętrzne oraz 

na osobowość człowieka. Między tymi elementami zachodzi swego rodzaju 

„wymiana sił”. To, jak człowiek poradzi sobie w danej sytuacji zależy w dużej 

mierze od niego samego, od tego, czym sam dysponuje i jak wykorzysta swoje 

możliwości. Ponadto okoliczności sytuacji mogą być różnie odebrane przez 

poszczególnych ludzi. Od momentu, w którym dochodzi do zachwiania równowagi 

między siłami, którymi dysponuje podmiot a siłami pochodzącymi z otoczenia, 

można mówić o istnieniu sytuacji trudnej (por. Tomaszewski, 1966). Trudna 

sytuacja, zgodnie z tym, jak ukazuje to Ostrowska (1998, s. 89) może zagrażać 

jednostce i jej strukturom osobowości.  

Zgodnie z definicją zdrowia psychicznego, jaka została przyjęta przez 

Światową Federację Zdrowia Psychicznego każdy człowiek ma prawo do pełnego 

rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego (za: Gałkowski, 1990, s. 

56). W relacjach z innymi ludźmi jednostka ma szansę na rozwój, w tym na 

rozwój poznawczy i rozwój wartości. Funkcjonując w społeczeństwie jednostka 

buduje swój system, z którym się identyfikuje. Identyfikacja natomiast łączy się z 

komponentem emocjonalnym (por. Gałkowski, 1990, s. 56). Kryzys emocjonalny 

pojawia się w momencie rozbieżności interesów własnych z tym, czego oczekują 

od jednostki inni ludzie. Najtrudniejsze okazują się jednak sytuacje, w których 

jednostka staje w obliczu wyboru między dobrem własnym a dobrem innych. 

Przed takim trudnym wyborem często znajdują się właśnie rodzice dzieci 

niepełnosprawnych.  
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Zgodnie z tym, jak ukazuje to Andrzej Twardowski (1991, s. 19) sytuację 

rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym dobrze można przedstawić posługując się 

modelem interakcyjnym i systemowym. W modelu interakcyjnym rozwój dziecka, 

w tym jego umiejętności społeczne, czy poznawcze zależą w dużym stopniu od 

oddziaływań ze strony rodziny. W odpowiedzi na troskę rodziców, dziecko zaczyna 

okazywać przywiązanie. Zwolennicy modelu systemowego są natomiast zdania, 

że poszczególni członkowie oddziałują wzajemnie na siebie. Pojawienie się nowego 

elementu w rodzinie lub zmiana w zachowaniu jednego z członków rodziny, staje 

się początkiem dalszych modyfikacji, które prowadzą ostatecznie do przemiany  

w funkcjonowaniu całego systemu.  

Członkowie rodziny dziecka niepełnosprawnego stają w obliczu sytuacji, w 

której dotychczasowe wzory funkcjonowania przestają być odpowiednie. 

Konieczność ich zmiany oraz modyfikacji hierarchii wartości składa się na okres 

adaptacji rodziny do nowych warunków. Działaniom tym, często towarzyszą 

różnego rodzaju napięcia (tamże, s. 20). Przed tym jednak, zgodnie z modelem 

Twardowskiego, przechodzą okres szoku, okres kryzysu emocjonalnego, okres 

pozornego przystosowania się. Cały ten proces wieńczy okres konstruktywnego 

przystosowania się.  

Okres szoku obejmuje czas od momentu, w którym rodzic dowiaduje się, że 

jego dziecko jest niepełnosprawne. Informacja ta łączy się z utratą równowagi 

psychicznej i przeżywaniem negatywnych emocji takich jak: rozpacz, poczucie 

krzywdy, lęk, żal. W trudnej sytuacji rodzic często nie potrafi się odnaleźć, co 

staje się podwodem niekontrolowanych reakcji emocjonalnych oraz kłótni. Brak 

poczucia wsparcia jest kolejnym elementem, który sprawia, że sytuacja wydaje 

się mu być bez wyjścia (tamże, s. 21n).  

Okres kryzysu emocjonalnego to okres, w którym rodzic odczuwa brak 

spełnienia jako rodzic. Trudno jest się mu pogodzić, że jego dziecko nigdy nie 

będzie takie jak je sobie wyobraził. Oboje rodzice nadal przeżywają negatywne 

emocje, którym towarzyszy pesymistyczny obraz przyszłości. Często pojawia się 

również poczucie winy związane z niepełnosprawnością dziecka. Cała sytuacja 

może stać się powodem dalszych nieporozumień między członkami rodziny 

(tamże, s. 22n). 

Kolejny etap, jaki przechodzi rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym jest 

etapem pozornego przystosowania się, w którym rodzice często stosują 

mechanizmy obronne, takie jak nieuznawanie niepełnosprawności dziecka, wiara 

w możliwość wyleczenia, poszukiwanie winnych niepełnosprawności dziecka 

(tamże, s. 24n). 
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W ostatnim okresie, czyli okresie konstruktywnego przystosowania się 

rodzice podejmują racjonalne działania w celu zaradzenia sytuacji. Interesują się 

rehabilitacją dziecka i poprawą sytuacji w rodzinie. Na tym etapie rodzice 

zaczynają cieszyć się z każdego postępu dziecka. Rodzicielstwo staje się dla nich 

źródłem satysfakcji (tamże, s. 25n). 

W innym modelu odczucia związane z pojawieniem się dziecka 

niepełnosprawnego porównywane są do tych, które przeżywane są podczas 

żałoby. Żałoba „po stracie” wymarzonego dziecka, zgodnie z modelem  

M.W. Bristora (1984, za: Stelter, 2013, s. 96) obejmuje sześć faz. W pierwszej 

fazie, dochodzi do utraty równowagi przez rodziców. W drugiej, podjęte zostają 

próby radzenia sobie ze stratą. Rodzice na tym etapie wciąż pragną wrócić do 

sytuacji sprzed diagnozy. Uruchamiają zatem mechanizmy obronne. W trzeciej 

rodzice uświadamiają sobie stratę. Często w swojej sytuacji czują się osamotnieni, 

wyczerpani i rezygnują z różnych aktywności. W czwartej, zaczynają 

uświadamiać sobie, jakie zmiany muszą zostać dokonane w związku z zaistniałą 

sytuacją. Piąta faza to faza przeformułowania, w której pojawia się nadzieja, że 

problemy wynikające z niepełnosprawności dziecka można pokonać, co sprawia, 

iż równowaga zostaje odzyskana. Ostatnia faza, czyli przekroczenia straty 

owocuje u rodziców optymizmem i poczuciem kompetencji.  

Andrzej Twardowski (1991, s. 27nn) wśród elementów, które wpływać mają 

na przeżycia emocjonalne rodziców wymienia: etap rozwoju dziecka, na którym 

pojawia się niepełnosprawność, rodzaj i stopień niepełnosprawności, jej 

widoczność, ewentualne przygotowanie rodziców na tę wiadomość, sposób 

przekazania informacji o niepełnosprawności dziecka, zachowanie dziecka i rela-

cje, do jakich dochodzi między nim a rodzicem, jak również wartości i cele życiowe 

rodziców. To od nich zatem zależeć ma to, jak silne są przeżycia rodziców i jak 

długo będą się utrzymywać.  

W momencie pojawienia się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego 

zachodzi szereg przemian. W zależności od wymienionych czynników są one 

bardziej lub mniej znaczące. W części rodzin dochodzi do zubożenia relacji między 

małżonkami, spowodowanego nowymi obowiązkami, brakiem czasu, zrozumienia, 

poczuciem bycia zaniedbywanym. Może to być również spowodowane tym, że w 

centrum zainteresowania rodziny staje się dziecko niepełnosprawne. Wszystko to 

może skutkować nawet rozpadem więzi między małżonkami (tamże, s. 47). Gath 

(1978, za: Pisula, 1998, s. 77) wykazał, że w rodzinach wychowujących dziecko  

z zespołem Downa częściej dochodzi do nieporozumień, a nawet rozwodów niż  

u rodziców dzieci o prawidłowym rozwoju. Inne badania wskazują na to, iż oprócz 

małżeństw przeżywających kryzys, wśród rodziców dzieci niepełnosprawnych 
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znajdują się też ci, którzy mają wyższy poziom satysfakcji z małżeństwa od tego 

przeżywanego przez rodziców dzieci zdrowych (DeMyer, 1979, za: Pisula, s. 79). 

Dlatego też, można uznać, że pojawianie się w rodzinie dziecka niepełno-

sprawnego może również wzmocnić związek.  

Uczucie zaniedbania spowodowane pojawieniem się dziecka niepełno-

sprawnego w rodzinie może towarzyszyć również jego rodzeństwu. W przypadku 

pojawienia się dużej liczby obowiązków rodzice bardzo często zaczynają wymagać 

pomocy przy pielęgnacji i opiece nad dzieckiem (por. Twardowski, 1991, s. 47). 

Duże zmiany zachodzą w sferze zawodowej rodziców. Twardowski zwraca 

uwagę na to, że kobiety w momencie pojawienia się dziecka niepełnosprawnego 

bardzo często muszą rezygnować ze swych karier zawodowych lub przerwać je na 

dłuższy czas. Konieczność taka staje się często przyczyną kłopotów finansowych  

i poczucia nierealizowania się pod względem zawodowym (tamże, s. 48).  

W rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym często dochodzi do zubożenia 

życia towarzyskiego. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być obiektywne takie 

jak brak czasu, ale również subiektywne, związane z obawą przed trudnymi 

pytaniami ze strony znajomych (tamże, s. 48). Małgorzata Kościelska (1995) 

zwraca uwagę na to, że rodzice dzieci niepełnosprawnych bardzo często 

odczuwają lęk przed wrogością ze strony innych ludzi. Izolacja wynikać może 

również z tego, że to otoczenie nie znając problemów rodzica i dziecka, odczuwa 

obawy, w wyniku czego zaczyna unikać kontaktów z nimi (por. Pisula, 1998,  

s. 26). Rodzice dziecka niepełnosprawnego prócz wycofania się z życia 

społecznego, ograniczają swój udział w życiu kulturalnym (por. Twardowski, 

1991, s. 48).  

Władysław Dykcik (za: Kruk-Lasocka, 1991, s. 19) prezentuje stanowisko, 

zgodnie z którym bardzo często adaptacja rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 

przyjmuje postać jednej ze skrajności. W myśl tego, rodzice albo dążą do 

optymalnego przystosowania do sytuacji wewnątrz rodziny, kosztem braku 

realizacji poza nią, albo mimo zaistniałej sytuacji podejmują działania w celu 

przystosowania zewnętrznego, w konsekwencji prowadząc do dezintegracji 

wewnętrznej.  

Rodzinom dzieci niepełnosprawnych towarzyszą różnego rodzaju uczucia. 

Badania Beaty Cytowskiej (2003, s. 177n) wskazują na to, że rodzice ci odczuwają 

wysoki poziom lęku przed własną słabością oraz przed tym, co mogłoby się stać  

z dzieckiem, kiedy ich zabraknie. Wrogość, zgodnie z tymi badaniami, najczęściej 

łączy się zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa. Pojawia się zatem w sytuacjach, 

gdy specjalista zaleca nowe formy opieki, gdy lekarz wycofuje się z wcześniejszej 

diagnozy, gdy specjaliści nie potrafią pomóc dziecku, podczas, gdy ono wymaga 
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natychmiastowej opieki oraz gdy wymagane są częstsze wizyty u lekarza. 

Wrogość jest odczuwana wobec personelu medycznego, który często obwiniany 

jest za przyczynienie się do niepełnosprawności dziecka. Początkowy okres po 

diagnozie jest przepełniony cierpieniem, rozpaczą i bólem. Do problemów z jakimi 

muszą borykać się rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnością należą też 

ambiwalencja uczuć wobec dziecka, obniżenie samooceny, depresja, postawy 

obronne (por. Pisula, 1998, s. 29).  

Ze względu na to, że zazwyczaj to kobiety podejmują się opieki nad 

dzieckiem niepełnosprawnym powyższe zmiany i fakt, iż mają one charakter 

długotrwały, stają się przyczyną ich wypalenia. Badania, jakie przeprowadziła 

Małgorzata Karwowska (2003, s. 159n.) na matkach dzieci upośledzonych 

umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim wskazują na to, że 

każda z kobiet zna uczucie bezradności, duża część spośród nich odczuwała 

rezygnację i deklarowała pesymizm, większość ma poczucie osamotnienia i uznaje 

swoje wysiłki, jako mniejsze od oczekiwanych, co wiąże się często z ich poczuciem 

własnej wartości. Duża część przyznała się do zaniedbywania siebie i innych,  

a większość do okazywania rozdrażnienia w różnych sytuacjach. Zgodnie z tymi 

badaniami, 64,1% badanych matek jest zagrożonych wypaleniem. Mimo tego, 

zdecydowana większość (96,9%) nie chciałaby oddać swojego dziecka do żadnej 

placówki specjalistycznej.  

Wolf Wolfensberg (za: Kruk-Lasocka, 1991, s. 19) analizując sytuację 

rodzin dzieci niepełnosprawnych zauważa, że od momentu przekazania przez 

lekarzy diagnozy dochodzi do trzech kryzysów w rodzinie. Pierwszy kryzys to 

kryzys nowości. Drugi dotyczy systemu wartości. Na tym etapie rodzic ma 

ambiwalentny stosunek do dziecka i stosuje mechanizmy obronne. Trzeci kryzys, 

określany jako rzeczywisty polega na ciągłej walce rodziców o akceptację dziecka 

ze strony otoczenia.  

 

3. Potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  

                      niepełnosprawnego  

 

Sytuację członków rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, przedstawioną w 

poprzednim rozdziale dodatkowo utrudnia potrzeba udzielenia szybkiej pomocy 

dziecku. Nie mają oni zatem dużej ilości czasu, by uporać się z nowymi 

okolicznościami i dostosować się do nich. W tym rozdziale ukazane zostaną 

argumenty przemawiające za jak najszybszym rozpoczęciem terapii oraz za tym, 

że rodzina stanowi najlepsze środowisko do rehabilitacji dziecka.  
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Istnieje wiele argumentów, które świadczą o tym, że im wcześniej terapia 

zostaje rozpoczęta, tym lepsze efekty może dawać. Przede wszystkim, rozwój w 

pierwszych latach życia jest bardzo intensywny. Nabyte wówczas umiejętności są 

rozwijane w latach późniejszych.  Ponadto organizm dziecka w pierwszych 

miesiącach jest bardziej podatny na stymulację sensoryczną. Deficyty, jakie 

dziecko posiada zostają zatem kompensowane przy mniejszym wysiłku. Za 

wczesnym wspomaganiem rozwoju przemawiają również badania (patrz: 

Twardowski, 2003, s. 101n, 106n).  

Rodzina jest pierwszym środowiskiem rozwoju młodego człowieka. Do jej 

głównych zadań należy zapewnienie bezpieczeństwa i zaspokajanie potrzeb 

dziecka. Bez względu na to, czy dziecko jest niepełnosprawne, czy nie, 

funkcjonując w rodzinie uczy się ono poprzez odwzorowywanie, jak wykonywać 

różne czynności. Od członków rodziny zależy też to, na ile rozwój dziecka jest 

stymulowany i w jakim stopniu jest ono zachęcane do podejmowania nowych 

aktywności. To są przykłady funkcji, jakie rodzina powinna spełniać wobec 

małego dziecka. W przeciwieństwie do instytucji, w rodzinie proces oddziaływania 

zachodzi nie tylko na drodze podejmowania świadomych zabiegów 

wychowawczych, ale również poprzez naturalne sytuacje, które wynikają  

z relacji, jakie zachodzą między członkami rodziny. Trudno zatem o to, by 

jakakolwiek instytucja spełniała te wszystkie zadania. Rodzina jest zatem 

ważnym elementem we wspomaganiu rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. 

Autorzy współczesnych koncepcji rehabilitacji wskazują na dobroczynny wpływ 

środowiska rodzinnego na proces terapii (patrz: Twardowski, 1991, s. 18, por. 

także: Owieczko, Łangowski, 2003, s. 111n). Zgodnie z ich stanowiskiem, 

najbardziej optymalne rozwiązanie przewiduje wspomaganie rozwoju dziecka do 

3 roku życia przez rodziców. Mówi się wówczas o „nieinstytucjonalnym” modelu 

rehabilitacji. Oczywiście rodzice uprzednio powinni być przygotowani do tej roli. 

Dopiero kolejne lata łączyłyby się z uczestnictwem przez dziecko w formach 

terapii prowadzonych przez specjalistów.  

Rehabilitacja w środowisku rodzinnym ma dużo walorów. Po pierwsze, 

terapia może być prowadzona od pierwszych miesięcy życia dziecka, w każdej 

wolnej chwili, w różnych naturalnych sytuacjach, dzięki czemu jest ona 

intensywniejsza niż rehabilitacja prowadzona przez ośrodki. Po drugie, 

umiejętności nabywane podczas domowej terapii, częściej znajdują swoje 

zastosowanie w dalszym życiu dziecka, ze względu na podobieństwo okoliczności. 

Po trzecie, podczas rehabilitacji dziecko zaczyna przejawiać swoje mocne strony, 

co może przyczynić się do wzrostu akceptacji dziecka przez rodzica. Rodzic może 

także kierować jego  rozwój, w pożądanym kierunku. Po czwarte, dzięki tego typu 
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działaniom, zaczynają się tworzyć takie relacje w rodzinie, które sprzyjają 

rozwojowi aktualnemu i przyszłemu (por. Twardowski, 2003, s. 104). Warto 

wspomnieć o tym, że badania przedstawione przez K. Owieczko i I. Łangowskiego 

(2003, s. 115n) wskazują na to, iż dzieci z encefalopatią II- średniego stopnia, 

pracujące jedynie z rehabilitantem, poczyniły mniejsze postępy, niż te 

usprawniane również przez rodziców.  

Zgodnie z tym, że rodzina stanowi najważniejsze środowisko rozwoju dla 

dziecka, ważne jest by rodzice dostosowali się do nowej sytuacji. Rodzice, którzy 

akceptują swoje dziecko są w stanie odpowiedzieć na jego potrzeby i podjąć 

efektywną rehabilitację. Tym bardziej, że dziecko z niepełnosprawnością wymaga 

szczególnej opieki od pierwszych miesięcy swojego życia. Potrzeba wczesnego 

wspomagania rozwoju sprawia, że konieczne staje się osiągnięcie równowagi 

psychicznej. Do tego jednak potrzebne jest między innymi uporządkowanie na 

nowo swojego systemu wartości, który stanowi ważny element struktur 

osobowości. 

 

4. Przemiana systemu wartości w rodzinie dziecka  

                     z niepełnosprawnością i jej skutki  

 

W relacji z otoczeniem może dojść do zagrożenia utworzonego systemu 

wartości. To daje początek sytuacji zadaniowej, w odpowiedzi na którą 

uruchamiane zostają strategie, aktywizujące podstawowe wartości, właściwe 

jedynie człowiekowi, takie jak życie, sprawiedliwość, dobroć, prawda, wolność. 

Przy tym uwzględnione zostają wszystkie elementy sytuacji i ich wpływ na 

system wartości. Ocenione zostają również możliwości jego utrzymania, 

wzbogacenia lub zubożenia. Zmiany w systemie wartości zachodzą zatem jedynie 

na poziomie pojedynczych wartości, a nie celu ogólnego. Strategie, jakich 

podejmuje się jednostka są nakierowane na realizację celu. Ich mechanizm polega 

na tym, że osłabione zostają motywacyjne funkcje poszczególnych wartości, jak 

również procesów poznawczych, emocjonalnych i motorycznych z nimi 

związanych. Dzięki temu wzmacniają się funkcje motywacyjne innych wartości 

(por. Ostrowska, 1998, s, 96n). Wybór strategii działania zależy od tego, na ile ta 

chroni realizację osobowej egzystencji. Ostrowska prezentuje dwa typy strategii: 

atakującą i rezygnującą. Ze względu na charakter tego artykułu nie zostaną one 

szczegółowo przedstawione.  

T. Pszczołowski (1980, s. 57) wskazuje na to, że w fazie przygotowawczej do 

rozwiązania problemu, jednostka podejmuje się oceny ważności danej wartości. 

Jednostka orientuje się sytuacji i określa to, na ile może ona ochronić zagrożoną 
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wartość. W zależności od rezultatu, albo obniża jej pozycję w systemie wartości 

albo pozostawia ją na swoim miejscu. W fazie tej ocenia również stopień nacisku 

na wartość przeciwną. W fazie decyzyjnej, człowiek wybiera cel swoich działań. 

Faza wykonawcza polega natomiast na realizacji przyjętego programu działania, 

a faza końcowa na ocenie skutków. Wiadomo jednak, że każda sytuacja, w której 

dochodzi do zagrożenia cenionej wartości, skutkuje wzrostem  mobilizacji 

procesów psychicznych w celu zatrzymania danej wartości. Ich nasilenie zależy 

od tego, na ile dana wartość jest kluczem do rozwoju osobowego danej jednostki  

i realizacji egzystencji (por. Ostrowska, 1998, s. 92n).  

Zgodnie z tym, jak ukazuje to Kowalewski (1991, s. 91n.) przemiana 

systemu wartości zachodzi na trzy sposoby. Po pierwsze, wartości w nowym 

systemie dostosowane są do możliwości dziecka. Po drugie, powstają nowe 

wartości. Po trzecie, modyfikacji ulegają wartości, które nie są możliwe do 

realizacji ze względu na niepełnosprawność dziecka. Ich rola znacznie się 

zmniejsza. Zgodnie z tym, jak wcześniej zostało to ukazane, taki system wartości 

staje się optymalnym punktem odniesienia. 

Zgodnie z tym, jak ukazuje to K. Obuchowski (1983, s. 210) człowiek nie 

może prawidłowo funkcjonować, w przypadku, gdy poprzez swoje działania nie 

realizuje wartości, które w jego odczuciu mogą nadawać sens życiu. Człowiek 

ocenia wówczas swoje życie negatywnie. O roli wartości w życiu człowieka 

przekonuje również V.E. Frankl (1998, s. 35) twierdząc, że człowiek jest 

jednostką, którą kierują nie popędy lecz wartości.   

Niepełnosprawność dziecka zmusza rodzica do ponownego określenia 

swojej hierarchii wartości. To, co wcześniej stanowiło cel w obliczu 

niepełnosprawności może okazać się niemożliwe do zrealizowania. Po 

zaakceptowaniu niepełnosprawności dziecka rodzic przystosowuje hierarchię 

wartości do sytuacji. I tak na przykład, zgodnie z tym, jak ukazuje to Andrzej 

Twardowski (1999, s. 31), rodzina dziecka z upośledzeniem umysłowym, zaczyna 

przedkładać wartości związane z życiem emocjonalnym ponad wartości takie jak 

wykształcenie dziecka, czy kariera zawodowa (patrz: Tuchanowska, 2009, s. 38). 

Członkowie rodzin dzieci niepełnosprawnych podkreślają to, że dużą radość 

sprawia im najmniejszy postęp, który poczyniło dziecko (patrz: Tuchanowska, 

2009, s. 16, Ludwichowska, 2009, s. 142). Takie wartości jak zdrowie stają się dla 

nich ważniejsze (patrz: Tuchanowska, 2009, s. 16). Twardowski prezentuje 

stanowisko, zgodnie z którym w hierarchiach wartości rodziców dzieci 

niepełnosprawnych zaczynają pojawiać się wartości humanistyczne, takie jak 

godność osobista człowieka, wzajemny szacunek, miłość, bezpieczeństwo, 

harmonia w relacjach w rodzinie. Rodzice dzieci niepełnosprawnych podejmują 



WARTOŚCI I ICH ZNACZENIE 

 

 ISSN 2082-7067 1(17)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

się również różnych inicjatyw, których celem jest zmiana postaw w społe-

czeństwie oraz wzrost tolerancji i wrażliwości na potrzeby niepełnosprawnych 

(patrz: Ludwichowska, 2009, s.  138). Zgodnie z tym, jak ukazuje to D. Kornas-

Biela (1999) macierzyństwo stanowi szansę rozwoju osobowości. Uwrażliwia na 

cudze cierpienie i uczy odpowiadania miłością na przemoc. Sprawia, że na 

pierwszy plan przechodzą inne, prawdziwe wartości.  

Bardzo często pojawianie się dziecka niepełnosprawnego łączy się też z 

dokonaniem trudnego wyboru. Dzieci z pewnymi rodzajami niepełnosprawności 

wymagają stałej opieki. Wówczas najczęściej kobieta musi zdecydować, czy będzie 

w stanie poświęcić swoją karierę zawodową na rzecz dziecka, czy też będzie 

podporządkowywać sytuację związaną z dzieckiem do pozostałych sfer życia, 

przyjmując do wiadomości, że zaniechana zostanie intensywna rehabilitacja. 

Farber (za: Cytowska, 2003, s. 180) taką sytuację określa jako „kryzys organizacji 

roli”. Badania wskazują na to, że duża część (30%) spośród matek wychowujących 

dziecko upośledzone w stopniu głębszym musiało zrezygnować z pracy zawodowej 

całkowicie lub częściowo (patrz: Kruk-Lasocka, 1991, s. 79).  

Dzięki ułożeniu na nowo systemu wartości rodzic jest w stanie rzeczywiście 

zaakceptować dziecko i wyjść z okresu „żałoby”, związanego z niemożnością 

realizacji marzeń. Rodzic wówczas staje się otwarty i zaczyna bezpośrednio 

okazywać swe uczucia. To pozwoli na uporanie się z emocjami oraz na 

postrzeganie dziecka jako podmiotu interakcji. Zgodnie z tym, jak stwierdza to 

Cytowska (2003) u rodziców dzieci niepełnosprawnych można jednak zauważyć 

postawę akceptacji dziecka, ale nie jego niepełnosprawności.  

W literaturze wymieniane są różne postawy, jakie przejawiane są przez 

rodziców dzieci niepełnosprawnych. Pierwsza, to postawa racjonalna, gdzie w 

podjętych działaniach uwzględniane są  też i inne obowiązki rodzica. Drugą 

określa się jako nadopiekuńczą wobec chorego dziecka. Jest to postawa, w której 

rodzice wyręczają swoje dziecko, nawet w podstawowych czynnościach. Przez to 

też niewykorzystywane zostają jego możliwości. Ponadto rodzice mogą przejawiać 

postawy ambiwalentne. Wówczas opiekują się dzieckiem, ale jednocześnie 

traktują go przedmiotowo np. nie odzywają się do niego (tamże, 179n). Stelter 

(2013, s. 91) wymienia cztery postawy, jakie przyjmują rodzice wychowujący 

dziecko niepełnosprawne intelektualnie: postawę nadmiernej opieki; postawę 

nadmiernego obciążenia, związaną z wypieraniem informacji o 

niepełnosprawności dziecka, charakteryzującą się bagatelizowaniem ograniczeń 

możliwości dziecka i nakładaniem na niego dużej ilości obowiązków; postawę 

odtrącenia, która objawia się albo w okazywaniu niechęci do dziecka poprzez 

zaniedbywanie albo w ograniczaniu się do czynności pielęgnacyjnych; postawę 
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akceptacji. Przyjęcie jednej z wymienionych postaw zależeć ma od: poglądów 

rodzica na niepełnosprawność, od przeżyć emocjonalnych, od stopnia 

niepełnosprawności, wieku dziecka, a przede wszystkim od poziomu akceptacji 

dziecka i jego niepełnosprawności. Ta ostatnia natomiast wynika częściowo z 

przyjętego systemu wartości.  

Ze względu na specyfikę wychowania dziecka z niepełnosprawnością 

stabilna osobowość jest szczególnie ważna. Dzieje się to zwłaszcza w przypadku 

wychowania dzieci z upośledzeniem. Zgodnie z tym, jak przedstawia to Mikrut 

(2003, s. 79) dzieci te przysparzają trudności wychowawczych, wymagających od 

rodzica szczególnych umiejętności. W myśl teorii Ireny Pospiszyl (1998) 

natomiast poczucie bezradności może wiązać się z agresywnymi reakcjami. 

Badania Adama Mikruta (2003, s. 77n) natomiast jasno pokazują, że większa 

częstotliwość zachowań krzywdzących wobec dziecka ze strony rodzica wiązać się 

może z niższym poziomem samoakceptacji.  

Środowisko rodzinne, oprócz możliwości intelektualnych dziecka oraz cech 

procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wymieniane jest jako główny 

czynnik wpływający na sukcesy szkolne dziecka. Potwierdzają to wyniki badań 

Kostrzewskiego (za: Żółkowska, 1991, s. 86). Swoje odbicie w sukcesach szkolnych 

dziecka może mieć m.in. stosunek rodzica do dziecka oraz zaspokajanie jego 

potrzeb. Środowisko rodzinne w dużej mierze wpływa na nastawnie dziecka do 

nauki szkolnej, a te decyduje o poziomie motywacji, podjętych działaniach i 

ostatecznie o osiągnięciach (por. Żółkowska, 1991, s. 87). Badania, jakie 

przeprowadziła Żółkowska, wskazują na to, że w przypadku dzieci z lekkim 

upośledzeniem umysłowym nastawnie do nauki szkolnej zależy od 

zainteresowania rodziców nauką, atmosfery życia rodzinnego oraz stylu 

wychowania w rodzinie, które wiążą się z poziomem akceptacji dziecka (tamże,  

s. 95n).  

Określenie na nowo systemu wartości wiąże się z „uzdrowieniem” 

atmosfery w rodzinie. Relacje między małżonkami oraz rodzicami i dzieckiem 

zaczynają się stopniowo poprawiać. Rodzina dzięki temu zaczyna na nowo 

spełniać swoje funkcje tj. wychowuje, daje bezpieczeństwo, zaspokaja potrzeby. 

Poradzenie sobie w tak trudnej sytuacji, mimo włożonego trudu daje satysfakcję  

i staje się źródłem rozwoju osobowego.  

Ostatecznie zmiany w systemie rodzinnym spowodowane 

niepełnosprawnością dziecka mogą sprzyjać lub nie rozwojowi. By zmiany miały 

charakter rozwojowy rodzina musi po pierwsze na nowo zdefiniować siebie  

w świecie, określić cele i system wartości, zmodyfikować własne wyobrażenie  

o przyszłości, opracować na nowo koncepcję własnej osoby. W oparciu o taką 
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podstawę, emocje przeżywane przez członków rodzin zmierzających do rozwoju, 

stopniowo stają się pozytywne, co umożliwia ich rozwój indywidualny. Taką 

rodzinę charakteryzuje plastyczność i umiejętność dostosowania się do nowej 

sytuacji. Następuje wypracowanie nowego systemu wartości i norm. Nacisk 

zostaje przesunięty z wartości materialno-ekonomicznych na wartości takie jak 

miłość, relacje międzyludzkie. Dzięki temu rodzina jest w stanie spełniać swoje 

zadania. To wszystko zapewnia jej stabilność, równowagę i bezpieczeństwo. 

Rodzina po przebyciu takiej drogi zapoznaje się z możliwościami modyfikacji   

i ograniczeniami systemu rodzinnego. Przestaje izolować się od społeczeństwa. 

Funkcjonowanie jej opiera się na rozumieniu trzech typów relacji: rodzina – 

świat, jednostka – świat, jednostka – rodzina. W rodzinie takiej dziecko 

niepełnosprawne traktowane jest podmiotowo i dąży się do podtrzymywania 

komunikacji z nim, tworząc ku temu nowe formy (Stelter, 2013, s. 39).  

 

Podsumowanie 

 

W niniejszym artykule ukazane zostało znaczenie systemu wartości i jego 

uporządkowania w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka, na przykładzie 

rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Zgodnie z modelem systemowym 

rodziny, każda zmiana nie pozostaje bez odzewu ze strony wszystkich członków 

rodziny. Dlatego też pojawienie się dziecka niepełnosprawnego staje się 

początkiem szeregu modyfikacji. Rodzice i inni członkowie rodziny stają przed 

koniecznością zmiany swojego systemu wartości, który do nowych okoliczności 

przestaje pasować. Nie jest to proste. Zgodnie z tym, jak zostało to ukazane, 

niemożność realizacji marzeń związanych z rozwojem dziecka, łączy się  

z odczuwaniem negatywnych emocji, które wpływają na relacje w rodzinie.  

Przeżywany kryzys może być większy lub mniejszy w zależności od wielu 

czynników, w tym od systemu wartości sprzed diagnozy. Człowiek posługując się 

danym systemem wartości identyfikuje się z nim, a to wskazuje na istnienie 

komponentu emocjonalnego. Brak równowagi tłumaczony jest również tym, że 

wartości należą do struktur osobowości. Zgodnie z modelem Ostrowskiej wartości 

moralne, które wyznaczają cel ogólny, są szczególnie ważne w trudnych 

sytuacjach. Natomiast Rokeach jest zdania, że łatwiej jest zmienić wartości 

znajdujące się dalej od centrum systemu. Wszystkie natomiast stanowią 

przekonania, wskazujące na właściwy dla danej osoby sposób postępowania.   

W niniejszym artykule ukazano również wpływ systemu wartości i jego 

uporządkowania na zdrowie psychiczne. Warto podkreślić to, że każdy człowiek 

dąży do tego, by utrzymać ład w swoim systemie wartości. W momencie, gdy 
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sytuacja wymaga natychmiastowej jego zmiany, często jednostka albo zaczyna 

stosować mechanizmy obronne, wypierając informacje z zewnętrz albo 

funkcjonuje w stanie napięcia i braku równowagi. Co prawda, oba wyjścia mają 

negatywne skutki. Jednak w przypadku tego drugiego akceptacja rzeczywistości 

jest pewnym krokiem do przodu.  

By zaprezentować znaczenie systemu wartości przedstawiono sytuację 

członków rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością i konsekwencje, jakie ponoszą 

oni w związku z brakiem równowagi psychicznej. Niemożność przystosowania się 

do sytuacji wynikająca częściowo z posiadanego systemu wartości może 

skutkować zubożeniem relacji w rodzinie, rezygnacją z życia społecznego i 

kulturalnego, ciągłym przeżywaniem negatywnych emocji oraz niemożnością 

przejścia przez kolejne fazy przystosowania. Wartości, jakimi człowiek się kieruje 

decydują o tym, czy dziecko i jego niepełnosprawność zostają zaakceptowane. To 

wpływa na jakość relacji między danym członkiem rodziny a dzieckiem oraz na 

postawy wobec niego. Brak równowagi skutkuje również tym, że rodzina nie 

spełnia swoich funkcji. Co prawda sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych jest 

złożona, a system wartości nie jest jedynym elementem wpływającym na 

funkcjonowanie członków rodziny. Niemniej jednak ma on duże znaczenie, na co 

wskazały przeprowadzone analizy.  

System wartości wpływając na atmosferę w domu dziecka z niepełno-

sprawnością, decyduje o tym, kiedy rozpoczęte zostaną działania wspierające 

rozwój małego dziecka. By ukazać znaczenie terapii i rehabilitacji prowadzonej w 

środowisku rodzinnym w niniejszym artykule przedstawiono argumenty 

przemawiające za jak najwcześniejszym rozpoczęciem wspomagania rozwoju oraz 

prowadzeniem go w naturalnym środowisku.  

Przemiana systemu wartości służy nie tylko całej rodzinie. Przystosowanie 

do nowej sytuacji i akceptacja dziecka sprawia, że rodzic zaczyna czerpać 

satysfakcję ze swojego  rodzicielstwa oraz dokonuje rozwoju osobowego.  

Przestawione w niniejszym artykule analizy wskazują na znaczenie 

systemu wartości oraz jego uporządkowania w życiu jednostki i rodziny. Dzięki 

niemu, nawet w trudnej sytuacji człowiek będzie w stanie odnaleźć właściwą 

drogę.   
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The value of health – educational implications 

 

 The forming of health consciousness (cf. Kasperek, 2001, pp. 203-

208) is an important task for the polish education (cf. Szewczyk, 2005, pp. 337 

onwards), both in the quantitative and qualitative aspect (cf. Krupanek, Krzyżak, 

2005, pp. 28-33). All the more so given the fact that health is not only an 

individual good, an own, subjective value. It constitutes also a social value 

dependent on the culture and formed by behavioral patterns ingrained in the 

European culture – the politeistic cult of Asclepius (cf. Kałamacka, 2006, pp. 371-

378), who was a god of medicine in the ancient Greek religion. This cult was 

developed already in the 5th century B.C. in Greece. Temples of Asclepius were 

built in the vicinity of mineral water sources. In areas known for their favorable 

microclimates, asclepeions were built (cf. Rachert, 1998, p. 54) to become places 

where people’s sufferings were soothed, spiritual and physical pain was 

alleviated, fears were cured and various healing, life-affirming rituals were 

applied. 

However, the symbolic “father” of European medicine is Hippocrates of Kos 

who created medical ethics. In his work “On Airs, Waters and Places” 

Hippocrates explained the meaning of natural environment for a healthy human 

development. He considered health (a sense of well-being) and illness (malaise) 

dependent on the quality of balance between what surrounds the human. By this 

he meant the physical health determinants such as climate, seasons, quality of 

drinking water and individual lifestyle, socio-cultural health factors (cf. Syrek, 

2000, p. 54), such as dietary habits, free time etc. 

It is worth mentioning that in the Polish educational historiography a lot 

was written about the value of health. The meaning of education for “health 

matters” was described in the 19th century by, among others, Józef Dietl –  

a doctor and education activist who delevoped balaneutics, sanatorium treatment 

on the polish territory during its partitions (cf. Hensel, Pazdur, 1979, p. 464). 

According to Dietl, human body has got self-healing abilities in optimal living 

conditions (cf. Szpilczyński, 1977, p. 606). He claims that a healing stay in health 
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resorts such as Krzeszowice, Swoszowice, Szczawnica, Krynica, Iwonicz, Busko or 

Solec results in psychophysical well-being due to the impact of medicinal water 

sources (cf. Dietl, 1858, pp. 3-363). They are valuable especially considering the 

fact that they are gifts of native nature, that heal impotence and enrich the 

country. 

When explaining the educational implications for the value of health it 

should also be noted that healthy development of a human depends on his genetic 

predisposition (congenital), socio-natural environment, socialization/education 

process and also on the activity of the given individual. The processes inside  

a human body are not easy to be recognized and ascribed to rules expressed 

numerically nor to be subordinated to a scientific determinism – the only 

research concept, because every human has a unique personality. According to 

the newest direction of education development, one should support student’s 

progress while methods and rules applied in the educational process shall be 

adjusted to the student’s aspirations, education possibilities and educational 

situations. 

Homo sapiens is a research object in many scientific disciplines. And so the 

psychological determinants of stress are being examined and described by 

psychologists, medical determinants – by doctors, in terms of sociological 

occurrence – sociologists, in terms of educational processes – educationalists. 

Scientific research enables an extensive recognition and understanding of 

problems concerning the social reality, also within the scope of educational 

implications for the value of health. Moreover, it is connected with the holistic 

human concept (holistic education), explained thanks to the newest achievements 

of humanities and social sciences (cf. Skulicz, 2004, p. 71; Szyszko-Bohusz, 2002, 

pp. 42-43). 

As already stated in this article, along with the rapid development of 

civilization in the general trend of the post-modern culture, education for 

adaptation is no longer sufficient. Therefore, education shall be adjusted to the 

new, entropically developing qualities in the promotion of health as a value (cf. 

Gmerek, 2001, pp. 225-242), which is recognized and implemented in the 

educational practice. The socio-ecological health model emphasizes the individual 

responsibility for one’s own well-being (health). Health education (see 

Woynarowska, 1995, p. 9) is an educational process aimed at preventing 

unfavorable occurances for health and for understanding that every individual is 

a co-creator of his own well-being, considering the meaning of health as a value 

(resource/wealth) and a precious means for everyday life of a given person. This 
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idea constitutes also an implication of a salutogenetic health concept  

(A. Antonovsky). 

Among factors conditioning health it is the lifestyle that constitutes the 

determinant (about 50-53 %), while genetic predisposition (about 16-20 %) and 

natural environment (about 20 %) have a smaller impact in health (cf. Gaweł, 

2003, pp. 11-18; Wolski, 2009, p. 7). This is why in 1992 a network of schools 

promoting health was created, among others in Poland (cf. Woynarowska, 1995, 

pp. 23 onwards; Woynarowska, 2000, passim; Zajączkowski, 2001, pp. 10 

onwards). Those schools create a real partnership between school, home and local 

society; they also strengthen the self-esteem of students, their parents and the 

staff; various teaching methods are applied and the stress level is adjusted to the 

individual abilities of a given student (positive stress). The concept of education 

humanization is thus being implemented (cf. Struzik, 2007, part 1 and 2, passim) 

and so is the ecological lifestyle (cf. Struzik, 2007, part 1, pp. 150-152). Students 

learn how to “manage” the gift of life and the spiritual health culture (cf. 

Gałązka, 2006, p. 103). 

Considering educational implications for the value of health it should also 

be noted that, both in education theory and practice, various models of conduct 

are available (cf. Palka, 2006, pp. 21-22): the praxeological and technological 

model (focus mainly on the effectiveness of the educational process) and the 

humanistic model (focused mainly on individualization, healthy lifestyle). One of 

the demands, not only in the area of education science, is promoting the value of 

health as an attitude – in the cognitive, emotional and application aspect. The 

process of teaching a healthy lifestyle on the basis of health value is very 

complex. Thanks to socialization (cf. Sztompka, 2002, p. 110; Szczepański, 2000, 

p. 71), which is theoretically identified with education in the wide context/ 

meaning, a human being gradually, physically mature and ready for the social 

competencies and participation in the social life in institutions of natural 

education (family, peers), institutions of direct education (kindergarten, school), 

institutions of indirect education (cultural institutions, mass media). 

Socialization is a lifelong process (cf. Szacki, 2002, p. 932). What is, 

however, of high importance for the individual development, is the primary 

socialization (Berger, Luckmann, 2000, p. 157), related to the first interception of 

culture codes and social standards during the period of childhood. According to 

the new socialization model (paradigm), a person should not become a “victim” of 

the society in the process of natural, direct or indirect education. Therefore, the 

theoretical demand of holistic education should be implemented, the antinomy of 

individual goals and community goals in the area of education for balanced 
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personal fulfilment should be reduced, just as in the area of a reasonable self-

esteem and spiritual autonomy, then also in the area of harmonized relations 

with society and natural environment, in a constructive defeat of cultural 

barriers and in the awareness of dangers resulting from social pathologies 

(addictions, violence). 

According to the co-creator of humanistic psychology, A. H. Maslow, 

personal fulfilment (Cudowska, 2002, pp. 219 onwards) is an important feature of 

creativity. A constructive personal fulfilment is focused on the foundation of 

three values: truth – good – beauty and it becomes an affirmation of mental 

maturity on the way to full humanity (putting “to be” above “to have”). The 

characteristic of schools educating for healthy relations with social and natural 

environment is not only a healthy (balanced) emotional climate in interpersonal 

relations that contributes to the sense of security, but also a good infrastructure 

supporting the creative expression, cultural and educational activity as well as 

the use of practical knowledge in practice – which serves the humanization of 

social life and good mental health of the students. The idea of such humanization 

of the educational process shall be implemented in the education practice by 

teachers with a well-developed communicative and emancipative rationality 

(Kwaśnica, 1987, passim; Szymański, 2000, p. 42) over the adaptive and 

instrumental rationality (Kwieciński, 1992, pp. 125 onwards). 

Trips to open-air ethnographic museums – heritage parks – have a positive 

influence on healthy lifestyle learning (cf. Wolter, 2001, p. 36). Open-air 

museums have an educational function, not only thanks to the exposure to 

cultural monuments, such as country cottages, urban quarters and tasting of 

healthy regional dishes, but also thanks to the exposure to and explanation of the 

bonds between humans and nature. When promoting a healthy lifestyle, 

international partnership aimed at developing educational programs is also of 

great importance. Such programs address ecotourism and preservation of natural 

resources and cultural heritage. This is valid especially considering that the issue 

of recreation, renewing physical energies and mental strength is a cultural 

phenomenon, a component of the educational process. The goal of recreational 

tourism, serving the renewing of body’s energies (cf. Turos, 1996, pp. 13-15), is 

the cognitive, emotional and application activity in various organizational forms 

of common, team education. Therefore, also active leisure combined with 

sightseeing improves the geographic, ethnographic and even historical, in case of 

broader cognitive aspirations, exploration. The development of aesthetic feelings 

during contact with the socio-natural environment and cultural monuments as 

well as of the creative expression can be supported by educational, cultural and 
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integrative animation. Such activity aims at a balanced/healthy personal and 

interpersonal/common development. 

Education for leisure and healthy lifestyle is a process serving good health 

(cf. Kossakowski, 1997, p. 10), because it serves the development of desired 

attitudes as components of personality (cf. Denek, 1996, p. 27). According to 

Kazimierz Dąbrowski, spiritual health is an intrapersonal homeostasis enabling 

a harmonious coexistence with the social and natural environment, of which 

humans are an integral part (cf. Dąbrowski, 1974, pp. 20 onwards). Therefore, on 

the mental maturity process, on the way to full humanity, one should create 

harmonious relations in the family, school and work environment. For the 

personal well-being of the student (and consequently also for the well-being of the 

community), following teachers’ competencies are advantageous: practical and 

moral, interpretative, communicative, praxeological and pragmatic competencies 

(cf. Popławska, 2005, pp. 245-249). 

 Healthy interpersonal relations coexist with intellectual, emotional and 

social maturity – as components of mental maturity. They have a constructive 

influence on children and youth in overcoming natural development crises in 

particular stages of cognitive development and socialization. Especially when in 

the social interactions communication is not limited solely to the content, but it 

also includes personal experiences of the student. Art is another positive 

stimulus for the personal fulfilment/self-creation, because it inspires to an 

abundance of aesthetic experiences as well as to emotional, intellectual and social 

experiences derived from creative output such as writing, painting, dancing and 

performing, doing handicrafts. This inspiration can also be derived from indirect, 

symbolic relations, e.g. a film work, musical composition, literary work, theater 

play. It is also worth emphasizing that the basis for the process of education for 

healthy lifestyle is the understanding of cultural existence codes (material, 

technical), societal (social) and symbolic (intangible/spiritual) culture, and the 

educational task is the effective help in constructive development of aspirations 

and individual abilities, which are formed in a given space, place, at a given time. 
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Wartość nadziei w kontekście wyzwań współczesności - 

- aktualności  przesłania adhortacji bł. Jan Pawła II  

"Ecclesia in Europa"  

 

Wstęp 

  

W kontekście przygotowań do kanonizacji bł. Jana Pawła II uzasadnionym 

wydaje się sięgnięcie do Jego nauczania. Celem tego artykułu jest przedstawienie 

wybranych wątków adhortacji Ecclesia in Europa i zachęta do ponownej lektury  

całości dokumentu, jako tekstu, który może pomóc przyjąć prawdziwie 

chrześcijańską perspektywę w interpretowaniu zachodzących obecnie w Polsce  

i Europie przemian społeczno-kulturowych.  

Dokument nawiązuje wyraźnie do wcześniejszego nauczania Magisterium 

Kościoła i piśmiennictwa papieży, ale  jednocześnie ukazuje odczytane w proroczy 

sposób przez Ojców Synodu  i bł. Jana Pawła II znaki obecnego czasu.  Przesłanie 

adhortacji Ecclesia in Europa pomimo dziesięciu lat od publikacji nie straciło na 

aktualności a kompozycja tekstu, nawiązująca do symboliki apokaliptycznej, 

wciąż motywuje do refleksji nad naszym eschatologicznym przeznaczeniem. 

 

1.  Okoliczności powstania Ecclesia in Europa 

 

Posynodalna Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa została ogłoszona 

28 czerwca 2003 roku. Jan Paweł II dzieli się w niej owocami pracy Drugiego 

Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów poświęconego Europie, które 

odbywało się w 1999 roku od 1 do 23 października. Był to ostatni z serii Synodów 

omawiających sytuację Kościołów na poszczególnych kontynentach, jakie 

obradowały w ramach przygotowań do Jubileuszu Roku 2000 i drugi z kolei 

Synod poświęcony Europie. Pierwsze Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów 

poświęcone Europie odbyło się w roku 1991, jak zaznacza Papież- wkrótce po 

upadku murów (EE 2) i rozważało temat: Abyśmy byli świadkami Chrystusa, 

który nas wyzwolił. Podkreślono wtedy pilną potrzebę nowej ewangelizacji oraz 

wskazano na konieczność kształtowania przyszłości Europy w spotkaniu z Osobą 

i orędziem Jezusa Chrystusa. Wiodącym tematem obrad Drugiego Zgromadzenia 
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Synodu Biskupów poświęconego Europie była nadzieja. W tej perspektywie 

starano się odczytać i zinterpretować aktualną sytuację Kościoła, dostrzegając jej 

blaski i cienie oraz zdając sobie sprawę z poważnej niepewności na płaszczyźnie 

kulturalnej, antropologicznej, etycznej i duchowej, cechującej rzeczywistość 

Kontynentu. Celem było określenie zadań, jakie stają przed Kościołem u progu 

trzeciego tysiąclecia i znalezienie na wzrastającą potrzebę nadziei odpowiedzi, 

która byłaby zakorzeniona w tajemnicy Chrystusa i tajemnicy Trójcy Świętej (EE 

3,4; Drążek, 1999). 

 

2. Nadzieja, czas i pełnia czasu 

 

O nadziei mówi się w odniesieniu do różnych dziedzin ludzkiego życia. Jej 

znaczenie w wymiarze jednostkowym i społecznym jest opisywane w ramach 

rozważań psychologicznych, teologicznych, etycznych i historiograficznych. 

Potocznie rozumiemy przez nią oczekiwanie na zaistnienie takiego pożądanego 

stanu rzeczy, jaki jest zależny od cech ludzi, między innymi od ich wytrwałości, 

przekonania o własnej skuteczności. O nadziei mówi się też  w związku z ocze-

kiwaniem chcianych zdarzeń, które są przewidywane na gruncie wiedzy 

naukowej, rozwoju techniki. Można mówić o nadziejach ludzi, którzy w swoim 

życiu ograniczają się tylko do tego, co doczesne, pozostając obojętnymi religijnie 

lub deklarując się jako ludzie niewierzący (św. Paweł określa ich jednak wprost 

ludźmi bez nadziei - 1 Tes 4, 13) i o nadziei ludzi wiary religijnej. 

Swoiste doświadczenie czasu, jakie niesie ze sobą nadzieja, to przede 

wszystkim perspektywa jakiejś przyszłości, w której spodziewamy się  dobra. 

Przeszłość i teraźniejszość nie pozostają jednak dla niej bez znaczenia. 

Stwierdzenie, że życie ludzkie nie jest możliwe bez nadziei, czyni Jan 

Paweł II kluczowym założeniem  swoich rozważań: Żadna istota ludzka nie może 

żyć bez perspektyw na przyszłość (EE 11. Goldbruner 1970). Pytanie o nadzieję 

jest pytaniem o człowieka: nie chodzi o nadzieję dla niej samej, ale o pragnienie 

szczęścia, którego ludzkie serce nie przestaje odczuwać w swej głębi (EE 10. KKK 

1818). Nadzieja jawi się zatem jako wartość antropologiczna Przez antropologię 

rozumiemy tu zespół nauk o człowieku, a więc zarówno refleksję przyrodniczą, 

kulturową - na gruncie nauk humanistycznych i społecznych, jak również 

filozoficzną - rozpatrująca istotę, strukturę, sposób i racje istnienia, pozycję w 

świecie i sens życia bytu ludzkiego jako swoistej całości oraz teologiczną - 

bazującą na przesłaniu Bożego Objawienia (Stępień, 1995). Nadzieja jest 

antropologiczną wartością. niezależnie od ludzkiej decyzji otwarcia się na 

transcendencję, chociaż dopiero w takim otwarciu nabiera swoistego charakteru 
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trwałości (Cieszkowski 2003). Stanowi podstawę istnienia człowieka jako osoby. 

W nadziei człowiek staje się sobą, w niej spełnia się jego absolutna przyszłość, 

którą jest życie w Bogu (Góralczyk, 2004). 

Ponieważ człowiek bez nadziei nie może żyć, dlatego szuka jej źródła, 

motywu dla którego jego egzystencja nabrałaby sensu.  Nadzieja bywa stłumiona 

lub ograniczona w swych horyzontach i niezaspokojona z racji budowania jej na 

nietrwałym fundamencie. Często ten, kto potrzebuje nadziei, wierzy, że można 

zaspokoić tę potrzebę przelotnie i nietrwale - czytamy w Adhortacji (EE 10). 

Papież w rozważaniu o kryzysie nadziei koncentruje się na tajemnicy 

człowieczeństwa. Od samego początku pontyfikatu i programowej encykliki 

Redemptor hominis, Jego nauczanie stoi na gruncie personalizmu 

chrześcijańskiego, w którym godność osoby ludzkiej jako istoty rozumnej i wolnej, 

stworzonej na obraz Boga - Miłości i odkupionej przez Chrystusa jest w centrum 

refleksji (Jan Paweł II, 1979. Bogutka, 2003. Dziwisz 2007). Antropologia, która 

zapomina o Bogu jest złudnym źródłem nadziei człowieka - zmierza w 

konsekwencji do zakwestionowania godności osoby ludzkiej. Myślenie, które idzie 

w tym kierunku, prowadzi do rozwoju nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na 

polu teorii poznania i moralności, pragmatyzmu i nawet cynicznego hedonizmu 

w strukturze życia codziennego. Zagubienie prawdy o pochodzeniu człowieka od 

Boga powoduje zawalenie się fundamentu niezbywalnych praw człowieka 

i prowadzi do kultury śmierci (EE 9). 

 Nadzieja łączy teraźniejszość z przyszłością, a w sytuacji trudności chwili 

obecnej, zwraca się ku przeszłości i stawia pytania o zakorzenione w niej jej 

podstawy. W takim kluczu wydaje się prowadzić swoje rozważania Jan Paweł II  

(EE 3-5, 12, 19, 21, 24, 58, 60, 87, 106, 108, 109, 112, 116, 120.). Patrzy on na 

ludzkie dzieje z głęboką ufnością, wypływającą z wiary w Zmartwychwstałego, 

który jest obecny i działa w historii (EE 5), dlatego dostrzega pośród sprzeczności 

historii obecność Ducha Bożego, który odnawia oblicze ziemi (EE 12-17). 

Nie analizujemy tutaj szczegółowo znaków nadziei, jakie dostrzega Papież 

w życiu Kościoła. Niewątpliwie jest to zagadnienie warte dogłębnej pastoralnej 

refleksji.  Janowi Pawłowi II zależy na tym, aby podobnie jak wspólnoty 

chrześcijańskie, do których adresowana była Apokalipsa, również Kościół 

w Europie na początku trzeciego tysiąclecia, potrafił interpretować i przeżywać 

swój udział w historii w świetle ostatecznego zwycięstwa Baranka złożonego w 

ofierze  i zmartwychwstałego (EE 5; Benedykt XVI, 2007). 

Przesłanie Papieża Polaka, wskazujące na Jezusa Chrystusa jako na 

jedyne niewyczerpalne źródło nadziei człowieka, zrodziło się z głębokiego 

zrozumienia sytuacji człowieka i Kościoła w chwili obecnej. Zdaniem 
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Błogosławionego na aktualną sytuację kulturową Europy trzeba spojrzeć 

krytycznie, ale ze spokojem i poddać ocenie nowe tendencje, ważniejsze fakty 

i sytuacje naszych czasów w świetle centralnego miejsca Chrystusa 

i chrześcijańskiej antropologii. Chrystus ukazuje nam, że prawdziwy sens życia 

człowieka nie zamyka się w horyzoncie doczesności, ale otwiera się na wieczność 

(EE 58). W książce Przekroczyć próg nadziei pisał: Gaudium et spes, luctus et 

angor hominum huius temporis - radość i nadzieja a zarazem smutek i trwoga 

ludzi współczesnych (są to początkowe słowa ostatniego dokumentu Soboru 

Watykańskiego II, Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie 

współczesnym) są przedmiotem modlitwy Papieża. (...) Papież jak każdy 

chrześcijanin, musi mieć szczególnie wyostrzoną świadomość tych zagrożeń, 

którym poddane jest życie człowieka w świecie i jego doczesna  przyszłość, a także 

jego przyszłość ostateczna, wieczna, eschatologiczna. Jednakże świadomość tych 

zagrożeń nie rodzi pesymizmu, tylko mobilizuje do zmagania się o zwycięstwo 

dobra w każdym wymiarze (Jan Paweł II,  1994, s. 36, 38). 

Godny zauważenia od strony formy obrazowania jest fakt, że Papież, 

kierując do mieszkańców Starego Kontynentu tak charakterystyczne dla swego 

pontyfikatu słowa nadziei: Nie lękaj się! Bądź ufna! Bądź pewna! - dokonuje 

w analizowanym Dokumencie wyraźnej personifikacji Europy: ma ona 

chrześcijańską duszę, próbuje się jej zmienić oblicze, ona sama utraciła pamięć; 

może jednak być na powrót sobą, odkryć na nowo swe źródła, jeśli nie będzie się 

poddawać zniechęceniu i nie pozwoli, by słabły jej ręce. Wydaje się, że Papież chce 

przez to powiedzieć, iż nadzieja w postawie człowieka jest najpierw  

zaangażowaniem w proces odnajdywania siebie samego, powrotu do samego 

siebie, świadomego i odpowiedzialnego kształtowania człowieczeństwa, zanim 

stanie się odkryciem zbawczej obecności Chrystusa. Jeśli człowiek na tę drogę nie 

wkroczy, wówczas poddaje się pokusie ucieczki od siebie w jakieś iluzoryczne 

niebo, albo rezygnuje z siebie w piekle rozpaczy, albo też próbuje budować dla 

siebie raj na ziemi (EE 121. Benedykt XVI, 2005. EE 7. EE 120. Krokos, 2003.  

Nagórny, 2003). 

Nadzieja, będąc oczekiwaniem na pożądany stan rzeczy, stanowi motyw 

działań skierowanych ku określonym celom. Przekonanie o możliwości 

osiągnięcia dobra, które jawi się jako godne pragnienia, motywuje do twórczego 

zaangażowania w doczesność dla kształtowania pożądanej przyszłości (Herbut, 

1997). Współczesnego  człowieka, według Ecclesia in Europa, cechuje postawa 

wręcz przeciwna do wyżej przedstawionej. Papież pisze, że obraz jutra jest często 

bezbarwny a przyszłości  bardziej się boimy  niż pragniemy. To niepokojące 

zjawisko jest związane, zdaniem Jana Pawła II, z wspomnianą wyżej utratą 
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chrześcijańskiej pamięci. Pozytywne zwrócenie się ku przyszłości jest możliwe  

o tyle, o ile istnieje doświadczenie przeszłości, w której odnaleźć można motywy 

dla nadziei. (M. McKeever, 2004).  Papież wyraził to w stwierdzeniu, że 

dziedzictwo przeszłości jest programem na przyszłość (EE 120). Wezwał też do 

podjęcie wysiłku, by nauczyć się znów kształtować swoją przyszłość w spotkaniu  

z Osobą i orędziem Jezusa Chrystusa  (EE 8. EE 2.). 

Prawdziwa i trwała nadzieja ma wymiar osobowej relacji, więzi, 

przywiązania, jest wzajemnym przystosowaniem się do siebie osób oddziałujących 

na siebie dobrem. Jest jednocześnie darem i zadaniem, łaską i uzdolnieniem do 

tego, by człowiek odpowiedzialnie zmierzał ku ostatecznemu spełnieniu w Bogu 

(EE 4. Synod Biskupów, 1999. Gogacz, 1985. Mastej, 2004). 

Wydaje się, że dla Papieża szczególnie ważne są dwa aspekty, w jakich 

kreśli przed nami zagrożenia dla nadziei i znaki nadziei we współczesnej Europie: 

to opisana wyżej nadzieja w wymiarze czasowym (spodziewanie się dobra w przy-

szłości zakorzenione jest we wcześniejszych doświadczeniach i związane z obecną 

sytuacją) oraz związek nadziei człowieka (lub jej kryzysu) z wyznawanymi przez 

niego wartościami, szczególnie wartością życia i rodziny jako sanktuarium życia. 

 

3. Nadzieja a wartości 

 

Wartości chrześcijańskie, które nadały kształt Europie, a które na 

kontynencie należy  uznać i odzyskać z twórczą wiernością, streszcza Papież jako 

głoszenie transcendentnej godności osoby ludzkiej, wartości rozumu, wolności, 

demokracji, państwa prawa i rozdziału między polityką a religią. Nawiązując do 

początkowych słów Konstytucji Gaudium  et spes Soboru Watykańskiego II, 

Papież Polak wzywa Kościół Chrystusowy w Europie, aby radości i nadzieje, 

smutki i niepokoje dzisiejszych Europejczyków, przede wszystkim ubogich i cier-

piących były przedmiotem jego troski tak, aby nic z tego, co autentycznie ludzkie 

nie pozostawało bez echa w sercu Kościoła, bo chrześcijanin, który żyje nadzieją 

Królestwa niebieskiego nie może być obojętny wobec obecnej rzeczywistości (EE 

108,109, 104, 97. KDK 1, 57). 

W Ecclesia in Europa jesteśmy wezwani do wiary, która pozwoliłaby na 

odważną konfrontację ze współczesną kulturą oraz skuteczne opieranie się jej 

pokusom, na oddziaływanie na środowiska kulturalne, gospodarcze społeczne  

i polityczne, na ukazywanie, że komunia między członkami Kościoła katolickiego 

z innymi chrześcijanami jest silniejsza od wszelkich więzi etnicznych, na 

przekazywanie wiary nowym pokoleniom, budowanie kultury chrześcijańskiej, 

która byłaby zdolna ewangelizować szeroko pojętą kulturę, w której żyjemy (EE 
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50).  

Błogosławiony Jan Paweł II przypomina, że przed Kościołem w Europie 

stoi wyzwanie świadczenia o miłości Boga do człowieka, która objawiła się w 

Chrystusie, gdyż każdy człowiek, który kocha i jest kochany przeżywa 

doświadczenie rodzące nadzieję (EE 84). W refleksji nad własnym istnieniem 

wspólnoty chrześcijańskie winny uznać, że są darem, którym Bóg wzbogaca ludy 

żyjące na naszym kontynencie. Ojciec Święty zachęca do nieustannego otwierania 

się z ufnością na Chrystusa, aby styl życia chrześcijan pozwolił odkryć 

mieszkańcom Europy, że Chrystus jest przyszłością człowieka i,,nie dano ludziom 

pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”(Dz 4, 

12. EE 20). 

Kościół daje świadectwo o miłości Boga i nadziei zbawienia w Jezusie 

Chrystusie wtedy, kiedy jest znakiem miłości przeżywanej (Synod Biskupów, 

1999), kiedy przeżywa głęboko Ewangelię miłości (EE 85). Zaangażowanie 

wierzących w Chrystusa w świecie winno być służbą Ewangelii nadziei (EE 83); 

trafną syntezę tej służby stanowi  apel  do wszystkich chrześcijan Europy, by żyć 

czynną miłością (EE 104. Synod Biskupów, 1999). 

Chrześcijańskie orędzie nadziei zbawienia człowieka jest zarazem orędziem 

na rzecz godności, wyjątkowości i niepowtarzalności ludzkiego życia. Tworzenie 

kultury życia jest koniecznością, gdyż liczne przejawy braku nadziei w Europie 

wyrażają się w wykroczeniach przeciwko niemu. Jan Paweł II wskazuje przede 

wszystkim na szerzenie się aborcji, zamach na życie jakim jest niewłaściwe 

stosowanie prenatalnych technik diagnostycznych, zabiegi dokonywane na 

embrionach ludzkich. Zauważa zjawisko  zamaskowanej czy też dokonywanej 

jawnie i zalegalizowanej eutanazji. W tak nakreślonej sytuacji Papież wzywa 

Kościół do tego, by budować nową kulturę życia, promować  jego wartość tak, by 

Europa była miejscem, gdzie uznaje się niezrównaną godność każdej osoby 

ludzkiej (EE 95-96). 

 

3.1. Wartość życia i rodziny 

 

Miejscem, w którym życie, jako szczególna wartość i dar Boży, może być we 

właściwy sposób przyjęte, chronione i może się rozwijać w odpowiednich 

warunkach jest rodzina - sanktuarium życia (EE 94). Troskę o małżeństwo i 

rodzinę nazywa Ojciec Święty palącą koniecznością jaka staje przed Kościołem, 

który przez posługę miłości chce służyć nadziei. To pilne zadanie wynika z misji 

ewangelizacyjnej, jaka została Kościołowi powierzona przez Chrystusa  i winno 

być realizowane we wszystkich formach życia i działalności eklezjalnej wspólnoty 
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(EE 90). Liczne czynniki kulturowe, społeczne i polityczne godzą w prawdę i 

godność osoby ludzkiej, poddają w wątpliwość samą idee rodziny, przyczyniając 

się do jej kryzysu (EE 8). 

Sytuację tego kryzysu kreśli Papież w słowach: Wartość nierozerwalności 

małżeństwa jest coraz bardziej lekceważona; żąda się prawnego uznania 

związków faktycznych oraz zrównania ich z prawomocnym małżeństwem; próbuje 

się akceptować wzorce związku dwóch osób, w których różnica płci nie odgrywa 

istotnej roli (EE90).  Kościół w takiej sytuacji powinien z nową mocą wskazywać 

na wartość  i znaczenie małżeństwa i rodziny w Bożym planie zbawienia (FC 11).  

Rodzina, jako głęboka wspólnota życia i miłości (KDK 48), jest wyrazem woli 

Boga. Prawda ta domaga się - pisze Ojciec Święty - stanowczego potwierdzenia 

(EE 90.  Bajda, 2003). 

Przedmiotem troski chrześcijan winno być szerzenie prawdy o godności 

rodziny jako domowego Kościoła i o udziale w jego posłannictwie oraz w życiu 

społeczeństwa  Na rodzinie, która jest żywym obrazem Bożej miłości, spoczywa 

szczególna misja objawiania i przekazywania tej miłości światu   Rodzina jest 

pierwszym miejscem kształtowania osoby i życia społecznego, uczy nawiązywania 

relacji społecznych i przeżywania ich w miłości i solidarności. (EE 90. 

Kułaczkowski, 2004, EE 94, FC 17, ChL 40) 

Szczególną pomoc - apeluje Papież Polak - Kościół powinien świadczyć  

tym, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach, jak samotne matki, opuszczone 

dzieci oraz małżonkowie żyjący w separacji, czy rozwiedzeni. Takie doświadczenia 

dla wielu rodzin są powodem utraty nadziei, Kościół powinien podchodzić do nich 

z macierzyńską dobrocią i świadectwem miłosierdzia. Zadanie jakie staje przed 

nami, dotyczy również duszpasterskiego wsparcia w codziennej egzystencji 

licznych rodzin, będących widzialnymi świadkami obecności Jezusa, który im 

towarzyszy i wspiera ich darem swego Ducha. Duszpasterstwo rodzin jawi się 

jako wyzwanie dla każdej kościelnej wspólnoty. Powinno ono wspomagać i 

wspierać rodziny, aby mogły odgrywać należną sobie pierwszoplanowa rolę w 

Kościele i w  społeczeństwie (EE 91-94). 

Kluczowe znaczenie ma wychowanie młodych i narzeczonych do miłości 

przez przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa (tamże). Wiąże się ono 

bezpośrednio z odnową duszpasterstwa młodzieżowego, do której wzywa Papież w 

innym miejscu dokumentu, gdy  mówi o wychowaniu młodych do wiary. (EE 61-

62.  Rusiecki, 2004. Maiorano 2004). Czytamy, że Kościół w Europie patrząc w 

przyszłość powinien temu zadaniu poświęcać coraz większą uwagę: musimy 

spotkać się z umysłami, sercami, osobowościami młodych, by dać im rzetelną 

formację ludzką i chrześcijańską (EE 61). Młodzież odgrywa niezastąpioną rolę 
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w głoszeniu orędzia nadziei i prawdy o tym, że Chrystus jest odpowiedzią na 

fundamentalne pytania ludzkiego serca (Pokrywka, 2003). Ojciec Święty 

wymienia różnorodne postawy, dostrzegalne łatwo przy okazji wydarzeń,  

w których uczestniczy wielu młodych. Zauważa mniej lub bardziej świadomy głód 

Boga, utajoną wiarę, która chce się oczyścić i pójść za Panem, również gotowość 

do kontynuacji rozpoczętej duchowej drogi, potrzebę wspólnoty i dzielenia się 

wiarą (EE 61).  Młodość to czas szukania odpowiedzi na podstawowe pytania 

dotyczące życia i projektu, według którego to życie należy budować (Jan Paweł II, 

1994). 

Wielu jednak młodych nie znajduje dziś odpowiedzi na pytanie, po co żyć? 

Często nawet nie stawia sobie tego typu pytań, a osobistych wyborów dokonuje 

pod naciskiem rosnącego zalewu informacji przekazywanych przez media. 

Dlatego przed Kościołem staje zadanie poświęcenia szczególnej uwagi środkom 

przekazu i włączenie się w ich działanie, by zapewnić poszanowanie prawdy 

informacji i godności osoby ludzkiej (EE 63. Pokrywka, 2003).  Aby młodzi ludzie 

stali się pierwszoplanowymi uczestnikami budowy społeczeństwa i dzieła 

ewangelizacji należałoby nadać duszpasterstwu młodzieżowemu odpowiedni 

kształt: stwarzać okazje do spotkań, z cierpliwością wsłuchiwać się w pytania 

młodych ludzi, umożliwiać wzajemne słuchanie i modlitwę. Papież wzywa do 

odwagi w stawianiu młodym wymagań co do ich duchowego rozwoju: Należy 

wskazywać im drogę świętości, zachęcając ich do wiążących wyborów w 

naśladowaniu Jezusa w czym umocni ich intensywne życie sakramentalne (EE 

62).  Pozwoli im to  odeprzeć pokusy takiej kultury, która im często proponuje 

wartości jedynie przelotne czy wprost przeciwne Ewangelii; będą zdolni we 

wszystkich dziedzinach życia, również w rozrywce i relaksie, ukazywać 

chrześcijański sposób myślenia. Młodzi są  według bł. Jan Pawła II prawdziwą 

nadzieją Kościoła i świata, znakiem Ducha Świętego wzbudzającego nowe siły 

(Jan Paweł II, 2000). 

 

4.  Apokalipsa - klucz  do odczytywania teraźniejszości w perspektywie 

nadziei 

 

Jan Paweł II nazywa Apokalipsę przewodnikiem w głoszeniu Europie 

orędzia nadziei i komponuje treść adhortacji Ecclesia in Europa w oparciu o tę 

Księgę. Prorocze Objawienie, w którym są obecne, osiągając pełnię realizacji,  

niemal wszystkie etapy dziejów zbawienia, ukazuje wspólnocie wierzących  

głęboki, ukryty sens wydarzeń (Jankowski, 1985). Papież Polak pisze: Apokalipsa 

zawiera słowo skierowane do wspólnot chrześcijańskich, aby umiały 
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interpretować i przeżywać swój udział w historii, z wynikającymi z tego 

pytaniami i troskami, w świetle ostatecznego zwycięstwa Baranka złożonego w 

ofierze i zmartwychwstałego - czytamy. Jednocześnie jest to słowo, które 

zobowiązuje, by żyć odrzucając stale powracającą pokusę budowania miasta ludzi 

bez Boga czy wprost przeciw Niemu. Gdyby do tego doszło, ludzka społeczność 

wcześniej czy później doznałaby ostatecznej klęski (EE 5). 

Pisma świętego Jana, chociaż nie mówią wprost o nadziei jako takiej 

(termin nadzieja spotyka się tylko raz w przytaczanym wyżej 1 J 3, 2-3), wyrażają 

jej rzeczywistość na wiele różnych sposobów - wszędzie tam, gdzie ukazują 

zwycięską moc miłości Chrystusa nad grzechem i śmiercią, są wyrazem wizji 

życia pełnego nadziei odniesionej do Zbawiciela. Dlatego apokalipsa, odsłaniająca 

ostateczny tryumf Chrystusa nad złem, może być w całości nazwana księgą 

nadziei, najpełniej ukazuje ona końcowe transpozycje realizacji Bożych obietnic 

dobra, którego oczekujemy (Nagórny, 1992. Ehrlich, 1996. Tronina, 1996). 

Apokalipsa jest swoistą syntezą całej Biblii, dlatego jej przesłanie nadziei można 

prawidłowo odczytać jedynie w kontekście całego Objawienia biblijnego. 

Dodatkowa trudność interpretacji wynika z symbolicznego języka, w którym św. 

Jan próbuje przekazać doświadczenie Boskiej rzeczywistości, pełnej obietnic 

wiecznego szczęścia (Ehrlich,1996). Odczytanie głębokiego sensu Apokalipsy jest 

możliwe jedynie w świetle prawdy o Jezusie Chrystusie, który jest Pierwszym i 

Ostatnim i Żyjącym (Ap 1, 17 -18; EE 6). Święty Jan Apostoł, ucząc o 

niezmiennych prawach Bożego działania w historii, wskazuje jak dawne dzieła 

Boga zmierzają ku ostatecznemu zbawczemu wydarzeniu w Chrystusie (Tronina, 

1996). 

Na pierwszych stronach Biblii czytamy o stworzeniu świata, ostatnie 

stronice ukazują, że Bóg wszystko, co stworzył czyni nowym przez zbawcze dzieło 

Wcielonego Słowa (Rdz 1, 4. 10-31; Ap 21, 1; 2 Kor 5, 17. Szamot, 2000. Saoût, 

2005). 

Zmartwychwstały Baranek już tryumfuje w niebie, lecz Kościół 

pielgrzymujący - Jego Oblubienica, toczy jeszcze walkę z mocami ciemności. 

Rozgrywa się swoisty dramat chrześcijańskiej nadziei w jej zmaganiu z historią 

(X. Leon-Dufour, 1973). W niedalekiej przyszłości objawi się panowanie 

Chrystusa na ziemi (Por. Ap 19, 11-21; Collins, 2001), zło zostanie definitywnie 

pokonane. Z paruzją rozpocznie się nowy okres dla świata i dla ludzkości (Ap 21-

22. Moran, 1994). Z Księgi Apokalipsy św. Jana płynie zatem wezwanie do 

spoglądania na ludzkie dzieje z głęboką ufnością, w perspektywie nadziei, której 

źródłem jest Zmartwychwstały Pan. To samo wezwanie skierował i chyba można 

powiedzieć, że wciąż kieruje do wspólnot chrześcijańskich w Europie bł. Jan 
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Paweł II  apelując, by Kościół Ewangelię nadziei głosił, celebrował i jej służył  

i aby orędzie chrześcijańskiej nadziei było wiodącą perspektywą szeroko 

rozumianej działalności misyjnej w trzecim tysiącleciu (EE 5.122). 

Nadzieja chrześcijańska ma eschatologiczny cel, ale też swój wymiar 

doczesny i wypełnia każdy etap ziemskiego życia człowieka. Nasze życie nie jest 

ucieczką od spraw tego świata, ale twórczym zaangażowaniem się w jego 

przemianę.  Oczekiwanie eschatologicznego spełnienia nie oddala od historii, ale 

wzmaga troskę o obecną rzeczywistość, gdzie już teraz rośnie nowość będąca 

zalążkiem i zapowiedzią świata, który nadejdzie.   Bł Jan Paweł II przypomina, 

że każdy szczery wysiłek w kierunku budowania świata godnego człowieka jest 

naznaczony Bożym błogosławieństwem, wszelkie ziarno sprawiedliwości i miłości 

zasiane w czasie obecnym, kwitnie w wieczności. Ostateczne spełnienie dziejów 

nie deprecjonuje doczesnej historii świata, ale jest urzeczywistnieniem sensu jej 

istnienia, definitywną i nieprzemijająca przyszłością. Ważna jest jednak 

świadomość, że gdyby ludzkim wysiłkom zbudowania świata sprawiedliwszego  

i bardziej godnego człowieka nie towarzyszyła pomoc Boża, realizacja tego 

zadania nie byłaby możliwa. Apokaliptyczny obraz nowego Jeruzalem, 

zstępującego z nieba od Boga, nowe niebo i nowa ziemia, w przeciwieństwie do 

przestarzałego porządku, wskazuje na wolność od grzechu i jego konsekwencji  

w ludzkim życiu. Nowość ta jest darem Boga, który spełni się w czasach 

ostatecznych, ale przez Paschalne Misterium Chrystusa jest rzeczywistością już 

obecną. Bóg bowiem już działa, by odnowić świat; Pascha Jezusa jest już Bożą 

nowością. Rodzi ona Kościół, ożywia jego istnienie, odnawia i przemienia historię 

(Jan Paweł II, 1996, Mastej, 2004, Hryniewicz, 2003,  EE 97, 106, 116. Ps 127, Ap 

21). 

 

Zakończenie 

 

Bł. Jan Paweł II głosił orędzie nadziei i wzywał do przyjęcia takiej 

hermeneutyki rzeczywistości. Może warto zadać sobie pytanie - co jest dla nas 

wiodącą perspektywą? W jakim kluczu odczytujemy i interpretujemy wydarzenia, 

którymi żyje współczesny świat? Czy naprawdę wierzymy, że Chrystus  odniósł 

zwycięstwo nad cywilizacją śmierci? Czy nasza nadzieja ogranicza się do  

bezpiecznej i wygodnej doczesności, czy ma eschatologiczne horyzonty? A może  

w obliczu manifestującego się zła i zgorszenia tracimy nadzieję i wiarę w to, że 

zwycięstwo apokaliptycznego Baranka naprawdę już się dokonało... 
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Człowiek w synowskiej relacji do Boga Ojca 

 

Wprowadzenie 

 

Zarówno socjologia jak i powszechne doświadczenie dowodzą, że człowiek 

jest stworzeniem relacyjnym, otwartym na siły nadprzyrodzone. Zawsze będzie 

poszukiwał „sił wyższych”, od których jest zależny. Nawet jeśli tego nie potrafi 

uznać w codzienności, staje w niemocy wobec chorób, a ostatecznie wobec śmierci. 

Jest to doświadczenie wspólne dla wszystkich ludzi na świecie. Różnica polega na 

tym, „co” lub „kogo” uważamy za „siłę wyższą”. Chrześcijanie odniosą się do Boga 

Stwórcy, w Którego wierzą, i tylko tę drogę uznają za prawdziwą1.  

Jednak sama wiara w doktryny nie wystarcza; żeby był pociągająca musi 

bazować na osobowej relacji człowieka z Bogiem. Trzeba świadectwem życia 

wyznać swoje synostwo względem Boga Ojca. Bóg obdarzył nas darem synostwa, 

które jest samym jądrem etyki biblijnej Nowego Testamentu. „Podążanie za 

Chrystusem oznacza w rzeczywistości wędrówkę ludzi ożywionych Duchem 

synostwa, nie tylko za Chrystusem, ale w komunii życia w Duchu („nowe serce”) z 

Chrystusem do Ojca”(Jerumanis, 2009, s. 60).  

Pan Jezus w Ewangelii powoływał Apostołów spośród swoich świadków, 

czyli tych, którzy widzieli Jego cuda, którzy osobiście spotkali się z Nim. Czy 

teraz jest inaczej? Wręcz przeciwnie. Chrystus obecny w Kościele potrzebuje 

świadków Ewangelii. Przypomina o tym Papież Franciszek twierdząc, że 

„chrześcijańskie przepowiadanie moralne nie jest stoicką etyką; jest czymś więcej 

niż jakąś ascezą, nie jest zwykłą filozofią praktyczną, ani katalogiem grzechów  

i błędów”2.  

Nauczenie się zdolności kochania stanowi zadanie każdego człowieka  

i przybiera postać życiowego powołania. Odnalezienie swego powołania i 

wytrwałe realizowanie go w życiu jest nadzieją na osiągnięcie szczęścia. Jeśli 

człowiek nie stawia sobie pytań o sens własnej egzystencji, nie rozwija się. To 

                                                 
1 <Jedna tylko Boża istota jest istnieniem i ona jedna tylko istnieje z konieczności. Żadne 

stworzenie nie istnieje samo przez się, czyli z istoty swojej; żadne też nie może powiedzieć samo o 

sobie: „Jam jest, który jest”, ale raczej tylko: „jam jest, którym nie jest”, albowiem był czas, że 

mnie nie było, a i teraz nie ma we mnie wystarczającego powodu mego istnienia, dlatego też mogę 

przestać istnieć”> (Por. Sopoćko, 1958, s. 7). 
2 Franciszek, Evangelii Gaudium, 39; Por. Etyka synowska Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 60. 
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sens życia jest to podstawą do zadowolenia z tego, kim jest, i co robi, zarówno  

w życia zawodowym, jak i osobistym (Zabielski, 1992, s. 41, 2000, s. 72). 

 

1. Rola rodziców w kształtowaniu się osobowości dziecka 

 

Zdajemy sobie sprawę jak silnie wpływa na życie dziecka brak rodziców, 

oczywiście myślę tu o ojcu i matce. Oni odgrywają niezastąpioną rolę w rozwoju 

człowieka. Stanowią podstawowe, najbardziej prawidłowe środowisko 

wychowawcze dziecka. Taka świadomość pomoże nam docenić aspekt 

rodzicielstwa duchowego, jakim ogarnia nas Bóg.  

Jakość wychowania dziecka zależy od dojrzałości ojca i matki do roli 

rodziców, przejawiającej się w postawie „radości z dawania”. Ta radość pomoże im 

otworzyć się na potomstwo, którym ich obdarzy Bóg. Tylko taka postawa otwiera 

człowieka na dar, jakim jest dla pary małżeńskiej każde dziecko przez nich 

poczęte. „Radość dawania i umiejętność brania pozwalają się otworzyć na 

potomstwo, obdarzyć je miłością, niezależnie od liczby dzieci”(Albisetti, 1998,  

s. 21).  

Kształtowanie się osobowości dziecka aż w siedemdziesięciu procentach 

zależy od środowiska, w jakim ono wzrasta. Geny mają w tym procesie tylko 

trzydzieści procent. Szczególny wpływ na kształtowanie osobowości dziecka mają 

jego rodzice już od pierwszych chwil życia (tamże). Rodzice są dla dziecka „oknem 

na świat”, są „obrazem świata”. Swoim przykładem pokazują czym jest dojrzała 

miłość. Dzieci patrząc na rodziców chłoną świat ich wartości. „O stosunku do 

życia w następnych pokoleniach zadecydują dzieci wychowane w rodzinach 

otwartych na życie!”3 

W rodzinie dziecko uczy się dzielenia życiem przez służbę, zgodę, prawość. 

Jednak dla osiągnięcia pełni potrzebna jest żywa relacja z Bogiem, który jest 

dawcą wszelkich łask (Bonanate, 1998, s. 27). Dziecko uczy się dialogu z Bogiem z 

obserwacji swoich rodziców pozostających w relacji do Stwórcy. Dzieci radosne, 

ufne, beztroskie i wierzące są „wizytówką” dobrych rodziców (Geiger, Donat, 

1979, s. 11). Dzieło wychowawcze jest dla rodziców przedłużeniem dzieła 

zrodzenia i rozszerzeniem ich człowieczeństwa4. Szczególnie ważną rolę w tej 

współpracy z Bogiem odgrywa matka. Macierzyństwo, do którego Bóg powołuje 

kobietę, jest szczególnym zaszczytem, gdyż jest to wezwanie do uczestniczenia  

                                                 
3Por. Episkopat Polski, List Pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny, Otoczmy troską życie 
człowieka, 27 XI 2008, „Niedziela” 2009, nr 2, s. 4-5. 
4 Por. Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla 
wychowania w rodzinie, Łomianki 1996, s.23. 
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w świętym dziele przekazywania życia. Matka pozostaje „partnerką Boga”, gdy 

pomaga dzieciom stać się takimi osobami, jakimi On chce je widzieć (Eldredge, 

2008, s. 20).  

Rodzic nie może być dla dziecka „prezentem” otrzymywanym przy okazji 

świąt. Dziecko potrzebuje obojga rodziców w codziennym życiu, winno być ono 

świadkiem ich stałej i wzajemnej miłości. Tylko w ten sposób może w przyszłości 

być dobrym mężem lub żoną. Brak takiej życiowej lekcji pozostawi ślad w postaci 

zranienia osobowości5. Ta „życiowa lekcja” zakłada ciągły rozwój osobowy 

rodziców, których dziecko obserwuje i naśladuje (Eldredge, 2008, s. 21). 

Zdrowa moralnie rodzina jest podstawowym środowiskiem, w którym 

człowiek może odczytać i rozwinąć własne powołanie. Proces ten rozpoczyna się 

już od wczesnego dzieciństwa. „Kryterium moralne autentyczności więzów 

małżeńskich i rodzinnych polega na rozwijaniu godności i powołania 

poszczególnych osób, które odnajdują swoją pełnię w bezinteresownym darze  

z siebie samych”(Mokrzycki, 1989, s. 108). 

Mówiąc o wychowawczej roli rodziców trzeba przyjąć, że nie ma rodziców 

idealnych, wszyscy popełniają błędy. Zarówno ojciec jak i matka mają prawo do 

błędów i pomyłek6. Ważne jest jednak, by przede wszystkim oni sami byli ich 

świadomi, by nabrali do siebie zdrowego dystansu. Tylko przez krytyczne 

patrzenie na siebie mogą dostrzegać swoje błędy i nie powielać ich w przyszłości 

(Pohorecka, 2007, s. 58). „Celem nie jest doskonałość i perfekcja, ale wychowanie 

dzieci do tych wartości, które są najważniejsze” (tamże, s. 59). 

 

1.1. Rola ojca 

 

W procesie wychowania szlachetna obecność ojca jest niezbędna dla 

pełnego rozwoju dziecka. „Mężczyźni wnoszą do rodzicielstwa swoją męskość, 

podobnie jak kobiety swoją kobiecość” (Moir, Jessel, 1993, s. 208). Nie można 

mówić o pełnym dojrzewaniu do macierzyństwa bez odniesienia do ojcostwa. Te 

dwie role wzajemnie się uzupełniają, stanowiąc komplementarność potrzebną do 

stworzenia prawidłowego środowiska wychowawczego (Augustyn, 1998, s. 13). 

                                                 
5 Por. Episkopat Polski, List Pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny: Otoczmy troską życie 
człowieka, 27 XI 2008, „Niedziela” 2009 nr 2, s. 4-5. 
6 Wśród ankietowanych, na pytane: „Kto twoim zdaniem powinien zajmować się wychowaniem 

dzieci w rodzinie”, tylko nieliczni wskazali na kobietę. 99% ankietowanych uważało, że 

wychowaniem powinni zajmować się oboje rodzice. Jednak 45-65% nie potrafiło określić 

konkretnych zadań ojca w wychowaniu dziecka. Jego rola miałaby się sprowadzać do pomagania 

żonie (Stefan, 1998, s. 32). 
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„Dojrzałe podejście kobiety do roli macierzyńskiej zakłada ‘zrobienie miejsca’ dla 

relacji dziecka z ojcem” (Pohorecka, 2007, s. 58). 

Ojciec jest potrzebny dziecku, ale jest też potrzebny matce tego dziecka. Ma 

stanowić dla niej oparcie w procesie wychowawczym dziecka. Dzieci dla pełnego 

rozwoju wymagają obojga rodziców. Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał 

macierzyństwo bez udziału ojca „trudnym macierzyństwem” (Kornas-Biela, 1998, 

s. 76). „Ojciec porównywany bywa do słońca, które ogrzewając ziemię, czyni ją 

zdolną do wydania płodów, same zaś rośliny pobudza stale do rozwoju, właściwy 

zaś rozwój nagradza swymi promieniami (Pospiszyl, 1986, s. 188). 

Ojciec ma zadania do spełnienia wobec dziecka, i ma ku temu odpowiednie 

dary jako mężczyzna. Jego męska psychika pozwala mu nie wchodzić w rolę 

matki, ale ją uzupełniać. Mężczyzna jako ojciec wnosi do rodziny przede 

wszystkim swoją męską godność. Jego postępowanie ma być przeniknięte stylem 

tej godności. Taka postawa jest ważna dla synów, dla których ma być wzorcem, 

ale także dla córek, w których swoją dojrzałą osobowością będzie wzbudzał 

szacunek, podziw, a także obdarzy je poczuciem bezpieczeństwa7. Ojciec jest dla 

córki pierwszym lustrem w kształtowaniu się jej kobiecości (Ładyżyński, 2007,  

s. 169). 

Ojciec jest dla dziecka jakby drugim biegunem. Podczas gdy matka 

odkrywa przed dzieckiem świat uczuć, ojciec reprezentuje „świat myśli, 

przedmiotów, które są dziełem rąk ludzkich, świat prawa i ładu, dyscypliny, 

podróży, przygody” (Pospiszyl,  1986,  s. 181). 

Jan Paweł II przypomniał, że wychowanie jest zasadniczym zadaniem 

rodziców. Jest duchowym wymiarem rodzicielstwa, w którym mężczyzna posiada 

swoiste pierwszeństwo. Ten proces wychowawczy nazwał „uczłowieczaniem 

nowych córek i synów”8. 

Brak ojca w procesie wychowawczym lub jego dysfunkcja pozostawia wiele 

defektów w psychice dziecka. Zauważa to również Jan Paweł II. Papież 

stwierdza, że „nieobecność ojca powoduje zachwianie równowagi psychicznej  

i moralnej oraz znaczne trudności w stosunkach rodzinnych, podobnie jak w 

okolicznościach przeciwnych, przytłaczająca obecność ojca, zwłaszcza tam, gdzie 

występuje już zjawisko tzw. „machizmu”, czyli nadużywanie przewagi uprawnień 

męskich, które upokarzają kobietę i nie pozwalają na rozwój zdrowych stosunków 

rodzinnych”9. 

 

                                                 
7 Por. Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie, dz. cyt., 59. 
8 Jan Paweł II, Mulieris Dignitatem, 15 sierpnia 1988, 19. 
9 Jan Paweł II, Familiaris Consortio, 21 listopada 1981, 25. 
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1.2. Rola matki 

 

Kobieta jako matka jest powołana przede wszystkim do tego, aby dziecko 

pielęgnować, rozwijać, prowadzić i towarzyszyć mu w miarę wzrastania. Jej 

działanie powinno charakteryzować się czułością, która pozwoli rozbudzić w 

dziecku jego naturalne siły, których sama często nie jest świadoma, ale je 

intuicyjnie przeżywa (Stein, 1999, s. 67). Jednak, aby pielęgnacja dziecka nie 

sprowadziła się tylko do zewnętrznych gestów, winna być przeniknięta 

macierzyńską miłością. Miłość matki do dziecka niektórzy porównują z relacją 

między glebą i rośliną. „Jak bujność rośliny zależy od jakości gleby, tak i rozwój 

uczuciowy dziecka uzależniony jest z jednej strony od tego, jak głęboki związek 

uczuciowy łączy go z matką, a z drugiej zaś- od bogactwa przeżyć i odczuć 

psychicznych cechujących matkę” (Pospiszyl,  1986,  s. 188). 

Związek matki z dzieckiem, zwłaszcza niemowlęciem, jest wyjątkowy. 

Kobieta we wszystkich społeczeństwach uznana jest za najlepszą opiekunkę do 

dziecka10. Karta Praw Rodziny zwraca także uwagę na ten wyjątkowy związek 

podkreślając, że kobieta jako matka, ma prawo i obowiązek na pierwszym 

miejscu postawić rodzinę. Jej praca zawodowa nie może odbywać się kosztem 

dobra dzieci i rodziny11. 

Kobieta w rodzinie spełnia rolę „serca”. Nie staje w miejscu mężczyzny - 

męża, który jest głową rodziny, ale jej miejsce jest obok męża12. Bliska  

i serdeczna relacja między małżonkami pozwala przyjąć dziecko jako dar. 

Uzdalnia małżonków, by spojrzeli na życie jako na dobro, jako na 

nieporównywalną z niczym wartość13.  

Niektórzy podkreślają ciekawe cechy dojrzałych osobowości: „Często 

zauważa się, że człowiek dojrzały przybliża się do pełnego człowieczeństwa, to 

znaczy jest ojcem i matką w jednej osobie. Dojrzała matka bardziej przyjmuje w 

duchu cechy ojca i dojrzały ojciec staje się coraz bardziej matką w swojej psychice, 

w swoim działaniu, podejściu do spraw. Dojrzały człowiek jest podobny do Pana 

Boga, który jest zarazem Ojcem i Matką” (Wermter, 1999, s. 126).  

                                                 
10 A. Moir, D. Jessel, Płeć mózgu, dz. cyt., s. 200. 
11Por. Karta Praw Rodziny, art. 10, Wyd. Komisja Duszpasterstwa Rodzin, 1983. 
12 Por. E. Stein, Kobieta. Jej zadania według natury i łaski, dz. cyt.,s.158. Zob. także:  
A.K. Ładyżyński, Kobieta w rodzinie, dz. cyt., s. 179. 
13 Por. J. Augustyn, Co matka i ojciec dają dziecku?, dz. cyt., s. 18. „Małżeństwo nie jest dla 

kobiety konsekwencją miłości, ale okazją do niej. Związek zaspakaja potrzeby emocjonalne 

kobiety. (…) Ma ona szansę na realizację siebie we wszystkich zakresach”. A.K. Ładyżyński, 

Kobieta w rodzinie, dz. cyt., s. 175. 
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2. Znaczenie wychowania religijnego  

 

Wiele zależy od tego jak człowiek przeżywa relację z Bogiem. Ma ona 

wpływ na niego samego, jak i na całe społeczeństwo. Dotyczy to również wiary 

kobiety, jako potencjalnej matki. Jej religijność jest fundamentem religijnego 

wychowania jej dziecka. „Dajcie mi święte, katolickie matki, a ja z pomocą takich 

matek nawrócę świat…”- wołał Ojciec Święty Pius XI do kardynałów i biskupów 

zebranych w Rzymie (Kwaśny, 1981, s. 335). 

Jakie znaczenie ma wiara w życiu kobiety, w jej decyzjach związanych 

przede wszystkim z macierzyństwem, można dostrzec w życiu Św. Gianny 

Beretta Molla. Żyła w całkowitym zawierzeniu Bogu. Wolę Bożą postawiła w 

centrum swego wartościowania i pozostała temu wierna, aż po macierzyńską 

ofiarę z życia. Na ten ostatni akt przygotowywała się całe życie, które uczyniła 

„podarunkiem” dla męża, dzieci, ostatecznie dla Boga14. 

Na aspekt religijności zwrócił uwagę Jan Paweł II w encyklice Evangelium 

vitae. Prawdziwa religijność uwrażliwia na obecność Bożą. Sprawdzianem takiej 

religijności u kobiety jest jej stosunek do życia dziecka, które się w niej pocznie. 

Bez Boga życie stanie się po prostu rzeczą. „Nie dziwi zresztą fakt, że gdy raz 

wykluczy się odniesienie do Boga, znaczenie wszystkich rzeczy ulega głębokiemu 

zniekształceniu, a sama natura, przestając być ‘mater’, czyli matką, zostaje 

sprowadzona do ‘materiału’, którym można swobodnie manipulować”15. 

Wychowanie religijne dziecka wydaje się fiaskiem, gdy równolegle z wcho-

dzeniem w wiek dojrzały, religijność wyniesiona z rodzinnego domu zanika. 

Pozornie wydaje się, że takie wychowanie nie miało znaczenia. W istocie, łatwiej 

jest osobie z religijnym wychowaniem wrócić do Boga, odświeżyć i pogłębić relację 

z Bogiem, odkryć ją na nowo, w dojrzały sposób. Można to porównać do powrotu 

do domu Ojca, z ponownym odszukaniem drogi do szczęścia. 

                                                 
14 Por. K. Zając, Lekarz medycyny Gianna Beretta Molla, Droga świętości, dz. cyt., s. 23. Zapisała: 
„Czynię wolę Bożą, a Bóg zatroszczy się o moje dzieci”. Tamże, s. 50. „Ich erfülle den Willen 

Gottes, Und Gott wird für meine Kinder sorgen“. S.I. Affentranger, Gianna Beretta Molla. Ein 
Weg der Heiligkeit, s. 53. 
15 Jan Paweł II, Evangelium Vitæ, 25 marca 1995, 22. 
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2.1. Człowiek w relacji do Boga 

 

Wiemy jakie spustoszenie osobowościowe powoduje w dziecku brak 

rodziców, co w ostateczności prowadzi do choroby sierocej, którą można inaczej 

nazwać chorobą braku miłości16.  

W obraz pełnego rozwoju człowieka wpisuje się także sfera religijna. Jeśli 

człowiek jest jej pozbawiony, pozostaje pustka, którą można analogicznie 

przyrównać do choroby braku Bożej miłości. W takim odczuciu żyje człowiek, 

który odszedł od Boga, jednak Bóg zawsze pozostaje wierny człowiekowi, nigdy 

nie przestaje być dla niego Rodzicem łączącym w sobie miłość Ojca i Matki. 

Potwierdza to Pismo Święte: „Mówił Syjon: ‘Pan mnie opuścił, Pan o mnie 

zapomniał’. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha 

syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” (Iz 

49,14-15).  

Prawdziwe nawrócenie nie polega na uznaniu w Bogu bytu filozoficznego, 

ale jest wejściem w bardzo osobową relację człowieka - dziecka z Bogiem 

kochającym jak Ojciec i Matka. Można powiedzieć, że Bóg jest dla nas Ojcem 

kochającym nas macierzyńską miłością. Takiego Boga naśladuje Św. Paweł, który 

wyznaje: „Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się 

ukształtuje” (Ga 4, 19). Właśnie taką ojcowsko –synowską relację Boga i czło-

wieka wyeliminowała epoka Oświecenia. „Bóg nadal istniał w umysłach filozofów 

i uczonych, już nie jako ojciec, lecz jako odległy demiurg, „konstruktor” natury, 

której część człowiek stanowił i w nią się wpisywał” (Hoser, 2014, s. 21).  

Pełne nawrócenie człowieka zakłada, że uzna w Bogu swojego Stwórcę, 

Rodzica, któremu bezgranicznie zaufa. „Mogę potwierdzić, – napisała Gabriel 

                                                 
16 Por. http://planowanie-dziecka.wieszjak.polki.pl/adopcja/309121,Choroba-sieroca-jak-sie-

objawia-jak-sobie-z-nia-poradzic.html. (24.02.2014r.)  

 „Choroba sieroca (zwana także nieograniczonym zespołem opóźnienia rozwoju lub 

hospitalizmem) spowodowana jest brakiem więzi z osobami najbliższymi. Dlatego też nazywana 

jest chorobą z braku miłości – kochania i bycia kochanym. Choroba sieroca może dotyczyć nie 

tylko dzieci, które zostały pozbawione rodzin, ale także tych żyjących w biologicznych rodzinach, 

w których występuje deficyt prawidłowych relacji dzieci z rodzicami. Z całą pewnością można 

stwierdzić, że choroba sieroca zaburza rozwój człowieka od pierwszych chwil aż do końca jego 

życia. Najczęstszą przyczyną tej choroby jest długotrwały brak kontaktu z matką lub też zerwanie 

z nią więzi. Należy jednak pamiętać, że nie musi tu koniecznie chodzić o rodzicielkę, ale osobę, 

która sprawuje bezpośrednią opiekę nad dzieckiem w pierwszych miesiącach lub latach jego życia. 

Wyjątkowa więź, która jest między matką a dzieckiem, jest fundamentem uczuciowego, dobrego i 

społecznego rozwoju dziecka w kolejnych latach jego życia. Należy pamiętać, że ryzyko 

wystąpienia poważnej traumy spowodowanej zerwaniem takiej więzi dotyczy dzieci w wieku 3-4 

lat. Konsekwencje zniszczenia tej ważnej więzi mogą być niekiedy trudno odwracalne, bądź też w 

ogóle nieodwracalne”. 
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Kuby (2012, s. 67) – że moje życie zmieniło się radykalnie na lepsze od kiedy 

obrałam GO (Boga) za sternika”.  Tylko z taką wewnętrzną kondycją człowiek jest 

zdolny do duchowego rozwoju. „Choćby mnie opuścili ojciec i matka, to jednak 

Pan mnie przygarnie” (Ps 27,10). Momentem odrodzenia człowieka w Bogu jest 

chrzest, przez który chrześcijanin uczestniczy w prawdziwie synowskim życiu  

i jego zadaniem jest odtworzenie w sobie obrazu Syna Jedynego, ponieważ stał się 

wraz z Nim współdziedzicem obietnic (Jerumanis, 2009, s. 50.). 

Nawrócenie jest całkowitą przemianą, odrodzeniem. Współczesny człowiek, 

w konfrontacji z życiem często pyta, racjonalnie, z nutą niedowierzania, jak 

ewangeliczny Nikodem: «Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż 

może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?” (J 3,4-5) Fizycznie jest 

to niemożliwe, jednak duchowo nasze nowe narodzenie to powrót do Boga – Ojca, 

który w swoim miłosierdziu nigdy nie zrezygnował z człowieka zrodzonego z 

miłości. „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha 

syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” (Iz 49, 

14-15).  

Wyłączną drogą do szczęścia jest pragnienie spotkania z Ojcem, 

doświadczenie Jego bliskości, dostrzeżenie w sobie cech podobnych do Niego, czyli 

świadomość, że jestem synem lub córką Boga, który jest mi Ojcem. Dlatego wciąż 

pozostaje aktualną prośba Apostołów: „Panie pokaż nam Ojca, a to nam 

wystarczy” (J 14, 8).  

Przyjęcie Boga za Ojca, przylgnięcie do Niego, jest wyborem człowieka 

dokonanym w duchu wolności. Bóg nas do niczego nie zmusza, ale chce nam dać 

„więcej” i „dalej” niż współczesne ideologie zamykające człowieka w „płaskich 

horyzontach”, nie pozwalających odkryć człowiekowi i doświadczyć synowskiej 

relacji wobec Boga Ojca (Chendi, 2009,  s. 146)17. 

Każdy z nas jest w relacji do Boga synem, na którego Ojciec czeka z 

otwartymi ramionami. „Bóg, który objawił swoją ogromną miłość w Chrystusie 

umarłym i zmartwychwstałym. On czyni swoich wiernych zawsze nowymi. 

Chociażby byli w podeszłym wieku, «odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; 

biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą» (Iz 40, 31). Chrystus jest «odwieczną 

Dobrą Nowiną» (Ap 14, 6) i jest «wczoraj i dziś, ten sam także na wieki» (Hbr 13, 

8), ale Jego bogactwo i piękno są niewyczerpane. On jest zawsze młody i jest 

zawsze źródłem nowości”18. 

                                                 
17 A. Chendi, Bóg w Trójcy i Jego plan w: Synowie w Synu. dz. cyt., s. 146. 
18 Franciszek, Evangelii Gaudium, 3. 

http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/adhortacje-franciszek/art,1,adhortacja-

apostolska-evangelii-gaudium.html 
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2.2. Bóg wobec człowieka 

 

Pan Jezus powiedział do Św. Siostry Faustyny, że „nie znajdzie ludzkość 

uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego”19. Ten 

brak pokoju w człowieku będącym daleko od Boga jest bardzo wyczuwalny. 

Człowiek, który odrzucił Boga, cierpi z powodu duchowego sieroctwa. I tak jak 

brak rodziców pozostawia rany na całe życie, tak brak Boga – Ojca sprawia, że 

człowiek, który wybrał drogę bez Ojca, gubi się na światowych rozdrożach. 

Jedyną drogą do Ojca jest Jezus, który zapewnia: „Nie zostawię was 

sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. 

Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu 

poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma 

przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten 

będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu 

siebie”. (J 14,18-21) Jezus uczy nas mówić do Boga: „Ojcze” (Mt 6,9). Bóg 

objawiony przez Jezusa wierzącym ma oblicze Ojca. „Bóg jest Ojcem, który darzy 

swoje dzieci rozrzutną miłością” (Jerumanis, 2009, s. 49.).  

Bóg czeka na każdego z nas z otwartymi ramionami. Każdy jest zaproszony 

na spotkanie z Jezusem. Współczesne zagrożenia ideologiczne mogą być dla nas 

okazją do refleksji nad skutkami odejścia od Boga. Przypomina nam o tym także 

Papież Franciszek, który zauważa, że „jest to sposobna chwila, by powiedzieć 

Jezusowi Chrystusowi: «Panie, pozwoliłem się oszukać, znalazłem tysiąc 

sposobów, by uciec przed Twoją miłością, ale jestem tu znowu, by odnowić moje 

przymierze z Tobą. Potrzebuję Cię. Wybaw mnie ponownie, Panie, weź mnie  

w swoje odkupieńcze ramiona»”20.  

To zachęta by wrócić do Boga, który jest Ojcem w pełnym tego słowa 

znaczeniu. On nas zrodził i nie odszedł, ale wziął odpowiedzialność za nasze 

wychowanie. Troszczy się o naszą przyszłość, ale pozostawia nam wolność. 

Możemy wybierać, jednak tylko jedna droga, to do domu Ojca, daje szczęście 

«Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad 

tobą, odnowi [cię] swoją miłością, wzniesie okrzyk radości» (So 3, 17). „Jest to 

radość, którą przeżywamy pośród drobnych spraw życia codziennego, jako 

odpowiedź na serdeczną zachętę Boga, naszego Ojca: «Dziecko, stosownie do swej 

                                                 
19 Dzienniczek Siostry Faustyny, 300. 
20 Franciszek, Evangelii Gaudium, 3 

http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/adhortacje-franciszek/art,1,adhortacja-

apostolska-evangelii-gaudium.html 
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zamożności, troszcz się o siebie [...]. Nie pozbawiaj się dnia szczęśliwego» (Syr 14, 

11.14). Ileż ojcowskiej czułości jest w tych słowach!”21. 

Bóg raduje się nami. Swoje ojcostwo względem nas ujawnia poprzez 

przebaczenie. Nieusuwalnymi znakami Bożej miłości Boga są rany Jezusa. 

Dlatego, jeśli człowiek chce uczestniczyć w synostwie Boga, musi być gotowy na 

uczestnictwo w misterium krzyża, ofiary. Zgoda na ofiarę jest przejawem 

wewnętrznej wolności, jakże obcej współczesnemu, hedonistycznemu światu 

(Chendi, 2009, s. 149.). Kontemplując rany Jezusa, nie ulega wątpliwości, że 

wpatrujemy się w realnego człowieka, który cierpiał (Tremblay, 2009, s. 157). 

Jednak Bóg nie zatrzymuje się na krzyżu. Człowiek powołany jest do 

radości, i choć przez wiele ucisków trzeba nam przejść, na końcu tej drogi, w 

niebie będzie radość. „Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. 

Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się 

człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak 

was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła 

odebrać” (J 16,21-23). W tej radości mamy udział już tu, na ziemi, bo Jezus 

Chrystus zmartwychwstały jest wśród nas. Powrót do domu Ojca jest źródłem 

radości. Tęsknota za Ojcem dodaje skrzydeł, jest źródłem duchowej energii, by 

iść, by podnieść wzrok ku Ojcu, który nigdy z nas nie rezygnuje, który cierpliwie 

czeka z miłością i przebacza. „Jak dobrze powrócić do Niego, gdy się pogubiliśmy! 

Powtarzam jeszcze raz z naciskiem: Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem; to 

nas męczy proszenie Go o miłosierdzie. Ten, który zachęcił nas, byśmy 

przebaczali «siedemdziesiąt siedem razy» (Mt 18, 22), daje nam przykład: On 

przebacza siedemdziesiąt siedem razy. Za każdym razem bierze nas na nowo w 

swoje ramiona. Nikt nie może nas pozbawić godności, jaką obdarza nas ta 

nieskończona i niewzruszona miłość. On pozwala nam podnieść głowę i zacząć od 

nowa, z taką czułością, która nas nigdy nie zawiedzie i zawsze może przywrócić 

nam radość. Nie uciekajmy przed zmartwychwstaniem Jezusa, nigdy nie 

uważajmy się za zwyciężonych, niezależnie od tego, co się dzieje. Nic nie może być 

większe od Jego życia, które pozwala nam iść naprzód”22.  

Na tej drodze czeka On - Ojciec pełen miłosierdzia, który chce przywrócić 

człowiekowi godność dziecka Bożego. Najpiękniejszym obrazem przebaczającego 

Ojca jest przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15). Syn „roztrwonił swój 

majątek z nierządnicami”. Co tak naprawdę syn otrzymał od ojca? Czy chodzi tu 

                                                 
21 Tamże, 4. 
22 Franciszek, Evangelii Gaudium, 3. 

http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/adhortacje-franciszek/art,1,adhortacja-

apostolska-evangelii-gaudium.html 
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tylko o dar materialny? W tym „wszystko” mieści się także życie, godność osoby 

ludzkiej23. Syn odchodząc od ojca postanowił się usamodzielnić; ojciec przestał mu 

być potrzebny. W oderwaniu od ojca postanowił zarządzić własnym 

człowieczeństwem. Jednak żyjąc samowolnie, roztrwonił wszystko. Wewnętrznie 

się „wypłukał”, pozostał pusty, bo odciął się od źródła, z którego mógłby się 

napełnić świeżością, miłością, mądrością ojca. Stał się niepłodny duchowo. Każdy 

czyn pozbawiony miłości w relacji do drugiego człowieka staje się nierządem. Syn 

odszedł, bo jego pragnieniem był świat uciech, a znalazł tylko świat grzechu  

i zakłamania. Zaburzył oba porządki: źle wykorzystał swoje ciało, co w 

konsekwencji przełożyło się na stan jego duszy.  

Życie w grzechu powoduje frustracje. Jednak refleksja nad grzesznym 

życiem powinna prowadzić do powrotu do Boga. „Wtedy zastanowił się i rzekł: 

Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę” 

(Łk 15, 17). Syn marnotrawny odnalazł szczęście dopiero na drodze powrotu do 

domu ojca. „W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ 

lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości (1 J 4, 

18).  

Czy ojciec z niego zrezygnował? Nie, ale cierpliwie czekał. Wychodził na 

drogę. Swoim dalekosiężnym wzrokiem dodawał mu otuchy. Nie przyspieszał jego 

kroku, cierpliwie dopasował się do jego tempa. „Bóg sam pierwszy nas umiłował” 

(1 J 4,19). Miłość Boża jest uprzedzająca, dlatego to ojciec wybiegł na drogę, to on 

wyciągnął ręce ku synowi, ucałował go. Ostatni odcinek szli razem, Ojciec nie 

czekał na syna w środku, ale od zewnątrz otworzył mu drzwi, przeprowadził go 

przez próg. Wprowadził go na nowo do domu. Ojciec przywrócił synowi godność 

dziecka. Na nowo „zrodził” go przez przebaczenie.  

Bóg kocha nas miłością ojcowską i macierzyńską. Dał nam Kościół, jako 

matkę. „Kościół jako zawsze troskliwa matka stara się, aby przeżyli oni 

nawrócenie, które przywróciłoby im radość wiary oraz pragnienie zaangażowania 

się w Ewangelię”24.  

Kościół to wspólnota. Dlatego nikt nie może pozostać nam obojętny. 

Postępowanie moralne jest odpowiedzią człowieka nawróconego na Boże 

                                                 
23 Oryginalny tekst Ewangelii mocno uwypukla wymiar dawania życia przez ojca. W zdaniu,  

w którym syn domaga się swojej części majątku, Ewangelista używa określenia ου σία – władza, 

majątek, dziedzictwo (Popowski, 2006, 449). Mówiąc jednak o podziale majątku przez ojca, 

wprowadza termin βίος (15,12), którego znaczeniem podstawowym jest życie albo środki służące 

do jego podtrzymania (tamże, 96; por. Pindel, 2002,76. 
24 Franciszek, Evangelii Gaudium, 14. 

http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/adhortacje-franciszek/art,1,adhortacja-

apostolska-evangelii-gaudium.html 
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wezwanie. Jest ono owocem nawrócenia indywidualnej osoby, a przez to 

świadectwem życia dla innych (Doldi, 2009,  s. 60).  

Syn marnotrawny to obraz indywidualnego człowieka nawracającego się. 

Może być także obrazem całej wspólnoty Kościoła, ukazanej w osobie Jana pod 

krzyżem, którego Jezus oddał Maryi za syna. „Wspólnota ewangelizacyjna 

doświadcza, że to Pan podjął inicjatywę, że On sam nas umiłował (por. 1 J 4, 10)  

i dlatego wie, jak kroczyć naprzód i dotrzeć na rozstaje dróg, by zaprosić 

wykluczonych. Żyje niewyczerpalnym pragnieniem ofiarowania miłosierdzia, 

będącego owocem doświadczenia nieskończonego miłosierdzia Ojca i jego 

udzielającej się mocy”25. 

 

Zakończenie 

 

Droga do ratowania świata przed moralną zagładą wiedzie przez osobiste 

nawracanie się - szukanie drogi do Domu Ojca. Jeśli doświadczymy ciepła 

Ojcowskiego Domu, będziemy mieli potrzebę dzielenia się tym, dawania 

świadectwa. Tylko na fundamencie osobistego świadectwa zrywania z grzechem, 

trwania w miłości Bożej, nauczanie o Jezusie ma sens. Nasze życie ma być 

odpowiedzią na zaproszenie płynące z Ewangelii. „Ewangelia zaprasza przede 

wszystkim, byśmy odpowiedzieli Bogu, który nas kocha i nas zbawia, rozpoznając 

Go w innych i wychodząc poza samych siebie, by szukać dobra wszystkich. To 

zaproszenie nie może być przysłonięte w żadnych okolicznościach! Wszystkie 

cnoty pozostają na służbie tej odpowiedzi miłości. Jeśli to zaproszenie nie jaśnieje 

mocno i pociągająco, moralnej budowli Kościoła grozi, że stanie się zamkiem z 

papieru, a to jest naszym najgorszym niebezpieczeństwem. Wówczas bowiem nie 

będzie głoszona Ewangelia, lecz niektóre akcenty doktrynalne lub moralne 

wywodzące się z określonych ideologii. Orędziu grozić będzie utrata jego świeżości 

i nie będzie już miało «zapachu Ewangelii»26. 

Obecnie wydaje się to być szczególnie ważne, kiedy „cywilizacja śmierci” 

zatruwa nasze środowiska. Brak refleksji może doprowadzić do pójścia błędną 

drogą, co w konsekwencji doprowadzi do śmierci duchowej. Przestrzega nas przed 

tym Papież Franciszek, który uważa, że „bez nowego życia i autentycznego ducha 

ewangelicznego, bez «wierności Kościoła swojemu powołaniu», każda nowa 

struktura w krótkim czasie ulega degradacji”27. 

                                                 
25 Franciszek, Evangelii Gaudium, 24 

http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/adhortacje-franciszek/art,1,adhortacja-

apostolska-evangelii-gaudium.html 
26 Tamże, 39. Zob. także: Sopoćko, 1958,  s. 75. 
27 Franciszek, Evangelii Gaudium, 26 
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Wobec zawirowań społecznych spowodowanych ideologią gender, wciąż 

trzeba powracać do antropologicznego pytania: Kim jestem w relacji do Boga, i 

kim dla mnie jest Bóg? Taka refleksja prowadzi do wejścia na drogę nawrócenia, 

czyli ciągłego odnawiania się. Nawrócenie wymaga ciągłej reformy samego 

siebie28.  

Współczesny świat kreuje model człowieka bez Boga. Nie może przyjąć 

Boga, skoro głosi doktryny niezgodne z porządkiem stworzenia. To natomiast co 

jest zgodne z prawem natury, z prawem Bożym, nazywa fobią. Obserwując 

nachalność ideologii, wypełniających pustkę spowodowaną zanegowaniem 

naturalnej harmonii, można stwierdzić, że człowiek wchodzi w świat 

trójwymiarowego chaosu: duchowego, psychicznego i cielesnego. Z punktu 

widzenia teologii dzieje się tak, gdyż człowiek zagubił obraz Boga – Ojca29. 

Poszedł drogą bez Boga, bez wiary w zmartwychwstanie. Na tej drodze spotyka 

tylko chwilowe przyjemności, zagłuszające miażdżące poczucie samotności, 

beznadzieję prowadzącą do depresji, a czasem do samobójstwa. Taki stan można z 

powodzeniem określić jako stan sieroctwa duchowego. Tylko „etyka – etyka 

niezideologizowana – przypomina Papież Franciszek – pozwala stworzyć 

równowagę i bardziej humanitarny ład społeczny”30. 
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Wartości religijne.  

Kształtowanie postaw religijnych człowieka 

 

Prowadzenie badań nad zjawiskiem religii we współczesnym świecie ciągle 

budzi wiele zainteresowań w świecie naukowym. Wśród badaczy wielokrotnie 

rodzi się pytanie czy religijność jest cechą przypadkową, wytworzoną przez 

wychowanie, tradycję, środowisko, czy może jest zjawiskiem nierozerwalnym, 

należącym do natury człowieka. W filozofii F. Nietzschego, Z. Freuda, K. Marksa, 

J.P. Sartre`a znajdujemy twierdzenie, że religia jest zbędnym, niepotrzebnym  

i niezwiązanym z naturą człowieka wynikiem niekorzystnych warunków 

bytowych człowieka i zniknie wraz z ich poprawą. 

Niemałą grupę stanowią ci badacze, V.E. Frankl, G. Allport, E. Fromm,  

R. Otto, G. Jung, którzy podkreślają, że religia jest stałym i naturalnym 

komponentem życia ludzkiego. Liczne badania historii religii pokazują 

powszechność zjawiska religijności. Człowiek od zarania dziejów poszukiwał 

Boga, gdyż potrzebował wytłumaczenia racji istnienia wszystkich bytów czy celu 

i sensu życia. 

Człowiek kieruje się wartościami w swych poszukiwaniach sensu życia  

i świata. To one normują  wszystkie wymiary jego życia, rzutują na przeżywane 

stany emocjonalne oraz mają wpływ na samoocenę. Wartości są kryterium 

podejmowania decyzji i obierania postaw życiowych. Religia i związana z nią 

religijność stanowi swoistą wartość, która ma wpływ na rozwój człowieka, jego 

stosunek do siebie i do innych osób.   

 

1. Zjawisko religii w badaniach psychologów 

 

Religia jest zakorzeniona w człowieku. Stanowi ona jeden z podstawowych 

aspektów jego harmonijnego funkcjonowania. Nierozerwalność zjawiska religii  

z życiem człowieka podkreśla wielu badaczy. 

 

Gordon Allport 

G. Allport w swoich badaniach podkreśla rolę dojrzałego uczucia 

religijnego, które charakteryzuje się wieloma cechami. 
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Podstawową cechą dojrzałej religijności, według Allporta, jest centralność. 

Wiara w Boga sama w sobie i determinowanie przez nią działania człowieka 

stanowi kryterium dojrzałej religijności. Wypływające z głębokiej wiary przeżycia 

religijne u ludzi posiadających dojrzałą religijność zajmują najwyższą pozycję w 

hierarchii wartości i kształtują ich osobowość (Allport, 1963). 

Dojrzałą religijność charakteryzuje przyjmowanie w całości spójnego 

systemu przekonań religijnych. Taki proces „ma miejsce wtedy, gdy osoba 

przyjmuje wszystkie podstawowe elementy przekonań religijnych z podobną 

intensywnością i zachowaniem tego samego pozytywnego kierunku” (Głód, 2011, 

s. 90).    

Następną cechą dojrzałej religijności jest integralny charakter postawy 

religijnej. Religijność stanowiąca wewnętrzną wartość integruje osobowość staje 

się podstawą motywacji i działania człowieka (tamże). 

Człowiek jest istotną społeczną i musi swoją religijność rozwijać  

w odniesieniu do innych osób. Więź ze wspólnotą jest wskaźnikiem dojrzałości. 

Brak takich relacji świadczy o nieumiejętności wytworzenia pozytywnych 

związków z innymi, a tym samym dowodzi o niedojrzałości religijnej (tamże). 

Religijność rozumiana jako więź z Bogiem musi podlegać ciągłemu 

rozwojowi. Taką możliwość dają różne formy modlitwy. Doskonalenie swoich 

zachowań jest również dla człowieka okazją do zacieśniania przyjaźni z Bogiem 

(Tokarski, 2006). 

„Bóg jest najwyższym wyrażeniem osobowości, jest ostateczną i konieczną 

wartością potrzebną do wyjaśnienia i do utrzymania wszystkich innych wartości 

osobowości (selfhood)1” (Allport, 1960, s. 15).  Dojrzała religia, według Allporta, 

jest jednoczącą filozofią życia oraz czynnikiem jednoczącym działanie. Człowiek 

znajduje sensowne odpowiedzi na nurtujące go egzystencjalne pytania tj. 

dotyczące faktu istnienia, zagadki istnienia dobra i zła, skąd wziął się 

wszechświat. Życie dzięki wierze może być interpretowane w nowych ramach 

odniesienia (Allport, 1960). 

Wiara pojęta i przeżyta instytucjonalnie staje się wypełnieniem dojrzałej  

i twórczej filozofii życia. Jednak, jak sugeruje Allport, nie można twierdzić, że 

religia jest jedyną jednoczącą filozofią życia. Choć posiada ona wszystkie logiczne 

atuty do integracji jednostki, to faktem jest, że niektórzy znajduje wysoki stopień 

tego zjednoczenia poza religią (Allport, 1963).   

 

                                                 
1„God himself I may declare to be the supreme expression of personality, a necessary and final 

value required to explain and to conserve all other values of selfhood.” 
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Erich Fromm 

Kolejnym psychologiem, który twierdzi, że potrzeba religii jest głęboko 

zakorzeniona w ludzkiej naturze jest E. Fromm. Jednostka ludzka, według 

Fromma, stanęła w złożonej sytuacji pełnej anomalii i przeciwieństw, które 

panują  we współczesnym świecie. Źródłem tego kryzysu „jest zespolenie dwóch 

sytuacji: egzystencjalnej i historycznej. Korzenie egzystencjalnej sytuacji tkwią w 

dychotomii człowieka, czyli rozczepieniem miedzy jego ciałem a psychiką” (Głód, 

2011, s. 93). 

Uzyskanie samoświadomości przez człowieka, rozumu oraz wyobraźni, 

doprowadziło do zerwania harmonii, która cechuje egzystencję zwierzęcą. 

Jednostka  jest anomalią, która jest częścią natury, poddaną jej prawom, ale 

zarazem niezdolną do jej zmiany, choć przekracza resztę natury. Nigdy nie potrafi 

„uwolnić się od dychotomii swej egzystencji; nie może pozbyć się swego umysłu, 

nawet gdyby chciał; nie może pozbyć się swego ciała, tak długo jak jest żywy” 

(Fromm, 1966, s. 135). Rozum zmusza do stałego rozwiązywania powstałej 

dychotomii, która jest dla niego nie do pokonania. Ta skomplikowana sytuacja 

zmusza człowieka do szukania nowych potrzeb wykraczających poza te, które 

były u jego zwierzęcych początków. Takie pragnienia zmuszają do przywrócenia 

równowagi między człowiekiem a resztą natury. Taki stan rzeczy jest możliwy do 

osiągnięcia „przede wszystkim przez zaspokojenie potrzeby orientacji, układu 

odniesienia i czci, który sprawia, że człowiek uzyskuje odpowiedź na dręczące 

pytania: gdzie się znajduje i co ma czynić. W nierozerwalnej dychotomii człowiek 

może żyć tylko wtedy, gdy posiada religijną wiarę” (Głód, 2011, s. 94). 

Fromm definiuje religię jako „każdy system myśli i działań podzielanych 

przez pewną grupę, która dostarcza jednostce układu orientacji i przedmiotu czci” 

(Fromm, 1966, s. 134). Tak pojęta religia daje człowiekowi możliwość pokonania 

dychotomii między ciałem a psychiką. Wizja harmonii może stać się 

rzeczywistością, jeżeli nie w tym, to w przyszłym świecie. W takim układzie 

bóstwo staje się hipotezą harmonii i przedmiotem czci (Fromm, 1996). 

Zdaniem Fromma człowiek nie może istnieć bez posiadania układu 

orientacji i przedmiotu czci.  Metody zaspokojenia tych potrzeb mogą być różne. 

Niektóre jednostki czczą zwierzęta, wybrane elementy przyrody, wybitne osoby, 

przodków, swój naród, partię, pieniądze, czy sukces. W monoteistycznych 

religiach to wiara w Boga nadaje sens istnieniu człowieka (Fromm, 1966). 

Tak rozumiana religia prowadzi do rozwoju władz umysłowych człowieka  

i ludzkiej miłości. Pozwala na odnalezienie jedności ze światem, samym sobą  

i innymi ludźmi. Wiara w Boga pozwala ostatecznie człowiekowi na rozwiązanie 

panującej w nim dychotomii i zaspokojenie jego wyższych potrzeb. 
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Wiktor E. Frankl 

Jednym z psychologów przyjmujących istnienie nieświadomej religijności  

i duchowości jest W. E. Frankl. Człowieka w jego koncepcji nie można zredukować 

do struktury fizycznej, odruchowej, emocjonalnej, popędowej i procesów 

umysłowych, które cechują otaczający go świat. Jest on bogatszy od otoczenia 

przez posiadanie specyficznego i wyłącznie ludzkiego zjawiska, jakim jest sens  

i wartość, które przynależą do sfery duchowej (Głód, 2011). 

Frankl podkreśla, że człowiek z natury ukierunkowany jest intuicyjnie na 

Boga. Jednak jego religijność z wielu powodów może się nie rozwijać. Może być 

stłumiona pod wpływem niesprzyjających warunków. Z tego faktu wypływa 

wniosek, że wiara w Boga jest wartością dynamiczną. Musi być ona nieustannie 

pielęgnowana i rozwijana, gdyż w przeciwnym wypadku może dojść do jej 

stagnacji (Głód, 2011). 

Ujęcie człowieka w aspekcie antropologicznym pozawala na rozwiązanie 

problemu związanego z ustosunkowaniem się człowieka do samego siebie i swojej 

egzystencji. Jednostce ludzkiej nie chodzi w życiu tylko o zaspokojenie swoich 

popędów, przyjemności, lecz przede wszystkim o dążenie do znalezienia sensu  

i realizacji wartości. Cechą specyficznie ludzką jest ciągłe zdobywanie pewnych 

wartości, które wytyczają cel i inspirują do działania (Obuchowski, 1966). Ten 

stały dynamizm w życiu ludzkim zmusza człowieka do konfrontacji z samym 

sobą, ze światem, czy wreszcie z Absolutem, na którego z natury jest 

nieświadomie ukierunkowany (Głód, 2011).   

Frankl ukazuje korzyści, jakie płyną z faktu, gdy religijność człowieka 

zostanie rozwinięta. Tak stan sprzyja utrzymaniu równowagi duchowej  

i psychicznej, służy akceptacji własnej godności i wartości. Brak tej harmonii 

rodzi w człowieku przesądy i różne patologiczne formy (Frankl, 1978). 

Teoria Frankla ujmuje człowieka holistycznie i zasługuje na miano teorii 

personalistycznej. Gdy rozpatrujemy człowieka we wszystkich jego sferach: 

biologicznej, psychologicznej i duchowej, możemy dostrzec fakt, że człowiek 

pragnie zaspokoić swoje niższe popędy, ale także pragnie realizacji wartości 

duchowych. 

Frankl, doświadczając bycia więźniem w obozie koncentracyjnym w 

Dachau, dokonał ciekawego spostrzeżenia. Jego zdaniem „o ile istniej coś, co 

sprawia, że człowiek może sprostować sytuacji granicznej, jakim jest obóz 

koncentracyjny, to jest tym jego wiedza o konkretnym i osobistym sensie jego 

istnienia” (Frankl, 1962, s. 46). 
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2. Wartości religijne w różnych klasyfikacjach 

  

Religia i wypływające z niej wartości duchowe są związane z egzystencją 

człowieka. To jednostka ludzka, dokonując wyborów, posługuje się określoną 

hierarchią wartości, która pozwoli jej realizować wyznaczone przez siebie cele. 

Wartość sama w sobie nastręcza wiele trudności do ujęcia jej w formie 

definicyjnej. Właściwe jej określenie rzutuje bowiem na holistyczną kategorię 

aksjologii i jej rozumienia we współczesnych naukach socjologicznych, 

psychologicznych czy filozoficznych. 

W naukach humanistycznych na ogół mówi się o dwóch koncepcjach 

wartości: obiektywistycznej i subiektywistycznej.  Każda z nich ma inne założenia 

teoretyczne. 

W koncepcji obiektywistycznej wartości „traktowane są jako właściwości 

przedmiotów, niezależne od tego, jak oceniają je ludzie. Są one więc autonomiczne 

i zewnętrzne w stosunku do ocen. Ludzie w postępowaniu swym starają się je 

urzeczywistnić, lecz niczego w nich nie zmieniają ani ich nie ubogacają. 

Przysługuje im charakter absolutny i powszechnie ważny” (Łobnicki, 1993, s. 

127). Do tej kategorii zaliczamy tego rodzaju wartości, jak: dobro, piękno, prawda 

i sprawiedliwość. Wartości te istnieją, jak twierdzą zwolennicy tej koncepcji, 

niezależnie od tego czy je aprobujemy czy ignorujemy. 

Wartości rozumiane w koncepcji subiektywistycznej „są właściwościami 

ukonstytuowanymi przez człowieka w zależności od jego potrzeb, pragnień  

i dążeń. Są wytworem ocen i czymś wtórnym do aktów świadomości” (Łobnicki, 

1993, s. 127). Według tych założeń nie ma wartości samych w sobie, jakby chcieli 

zwolennicy teorii obiektywistycznej. Są one efektem naszych subiektywnych 

przeżyć (percepcji, odczuć). Jak twierdzi ks. J. Mariański, wartości są 

„subiektywnymi zjawiskami świadomości ludzkiej” (Mariański, 1989, s. 163). 

Dostrzegając różnicę pomiędzy koncepcją subiektywistyczną i obiekty-

wistyczną nie sposób nie dojść do przekonania, że każda z nich akcentuje jakiś 

ważny aspekt rozumienia wartości. Nie sposób przejść obok nich obojętnie. W 

literaturze przedmiotu większość naukowców przyjmuje charakter 

obiektywistyczno-subiektywistyczny wartości, skąd też łączy obie definicje. 

Oznacza to, że wartość jest związana z przedmiotem, jak i podmiotem, a więc 

zawiera w sobie coś istniejącego autonomicznie od osoby oceniającej, jak i coś 

przez nią zdeterminowanego (Łobicki, 1993).    

  W literaturze psychologicznej znane są różne teorie wartości. G.W. Allport 

mówiąc o wartościach, podkreślał szczególnie przekonanie człowieka, 

wyznaczające jego decyzje (wybory) i sposób postępowania. Postawy ludzkie są 
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podporządkowane wartościom, „ponieważ traktuje się je jako motywy 

ukierunkowujące działanie celowe, a cele działania sprowadza się do wartości” 

(Oleś, 1989, s. 31).  Zdawał on sobie jednak sprawę z tego, że wartości tworzą 

układ hierarchiczny i nie wszystkie są możliwe do zrealizowania, mimo 

budzących u innych preferencji.   

Duży wpływ wartości na postępowanie i postawy człowieka przedstawił w 

swej teorii M. Rokeach. Według jego założeń świat wartości tworzy obszar 

zamknięty, nieduży i dobrze zorganizowany. Każdy człowiek posiada własne 

wartości i może je cenić w różnym stopniu niż inni ludzie. Źródeł wartości można 

szukać zarówno w samym człowieku, w jego osobowości, w społeczeństwie  

i wytworze jakim jest szeroko rozumiana kultura (Karey, 2007). 

M. Rokeach w ramach swojej teorii dzieli wartości na finalne (terminal 

values, ostateczne, autoteliczne) i instrumentalne (instrumental values, 

podstawowe). Pierwsza kategoria zajmuje najwyższe miejsce w hierarchii 

wartości. Urzeczywistnienie  ich stanowi wartość samą w sobie. Do niej zaliczył: 

pasjonujące życie, wewnętrzną harmonię, zbawienie i wartości społeczne (pokój 

na świecie, bezpieczeństwo narodowe, równość, itd.). Druga kategoria jest 

elementem pomocniczym w osiąganiu wartości finalnych. Wśród tych wartości 

instrumentalnych wyróżnił wartości moralne, które kształtują konkretne 

zachowania i stany, jak miłość, uprzejmość, przebaczenie oraz wartości 

kompetencyjne, które mają charakter osobisty i wypływają z osobowości 

człowieka (twórcza wyobraźnia, zdolności czy ambicje) (Łobocki, 1993). 

Inny podział wartości podał Ch. Morris. Wyróżnia on trzy podstawowe 

kategorie: 

1) wartości operacyjne (tendencje lub dyspozycje jednostki w zakresie 

wyborów pewnego rodzaju obiektów lub ich cech), 

2) wartości wyobrażalne (zachowania korzystne dla osoby, ukierunkowane 

na antycypację rezultatu tego zachowania), 

3) wartości obiektywne (powinny być preferowane przez jednostkę, 

niezależnie od tego czy ona je preferuje lub uważa za godne pożądania) 

(Oleś, 1989). 

Interesujący podział podał również E. Spranger. Podzielił on wartości 

według różnych typów ludzi, którzy preferują określone wartości w swoim życiu 

Wyróżnił on następujące wartości: teoretyczne (odkrywanie prawdy, jaką daje 

nauka), ekonomiczne (najwyższym dobrem są dobra materialne), estetyczne 

(przeżywanie i odkrywanie piękna i harmonii w swoim życiu i świecie), społeczne 

(bezinteresowna działalność na rzecz innych), polityczne (cenienie władzy  

i wpływów) i religijne (najwyższą wartością w życiu jest wiara w Boga i życie 



WARTOŚCI I ICH ZNACZENIE 

 

 ISSN 2082-7067 1(17)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

religijne), (Matusewicz, 1975, s. 54).   

 Jedną z dość powszechnie znanych klasyfikacji wartości podał M. Scheler. 

Według tej teorii wartości są sklasyfikowane hierarchicznie. Wymienił on 

następujące wartości: 

1) wartości absolutne (przypisywane są Bogu, bóstwom i zjawiskom 

przyrodniczym), 

2) wartości duchowe (zawierają wartości: estetyczne, poznania prawdy i 

porządku prawnego), 

3) wartości witalne (wiążą się z zachowaniem życia i zdrowia), 

4) wartości utylitarne (wartości tego co jest użyteczne i nieużyteczne w 

życiu, np. oszczędność, pilność, roztropność), 

5) wartości hedonistyczne (związane z przeżywaniem stanów przyjemności) 

(Brzozowski, 1989). 

 

Scheler stworzył uniwersalną hierarchię wartości. Istnieje ona obiektywie i 

można z nią zestawić fakty empiryczne. Danymi empirycznymi są hierarchie 

wartości stosowane przez grupy osób w określonym czasie historycznym. Zgodnie 

z tą teorią: „wartości nie poznajemy za pomocą doświadczenia zmysłowego ani na 

drodze racjonalnej, lecz za pomocą intuicji i w rozmaitych aktach emocjonalnych. 

W życiu emocjonalnym człowieka należy wyróżnić cztery warstwy: zmysłową, 

witalną, psychiczną i czysto duchową. Tylko uczucia zmysłowe mają charakter 

stanów. Pozostałe trzy warstwy uczuć to przeżycia typu intencjonalnego. 

Intencjonalność uczuć oznacza, że mają one ukierunkowanie oraz swój przedmiot, 

mogą więc uczestniczyć w procesie poznania. Tak zdobyta wiedza ma charakter 

aprioryczny”. (Węgrzecki, 1975, s. 55-56). 

Podane teorie i klasyfikacje ukazują trudności związane z wielo-

aspektowością badań nad wartościami. Należy zaznaczyć, że wielość i różno-

rodność tych teorii wynika z założeń, jakie przyświecały naukowcom w 

prowadzonych badaniach. 

Przytoczone klasyfikacje z sposób jednoznaczny pokazują, że nie sposób 

przejść obojętnie obok wartości religijnych. Choć zostały one wyrażone w różny 

sposób, zawsze mają swoje miejsce w hierarchii wartości.   

 

3. Kształtowanie postawy religijnej człowieka 

 

Religijność wypływająca z religii nie jest czymś stałym, lecz procesem, 

który postępuje wraz z rozwojem człowieka. W charakterystyce rozwoju 

religijności można wyodrębnić jakościowo różnorodne formy religijności. 
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Występują one w określonych odcinkach czasowych życia ludzkiego. Psychologia 

odcinki te definiuje różnymi terminami. Przeważnie literatura przedmiotu 

terminem «okres» nazywa dłuższy odcinek czasu, na tle którego rozpatruje się 

większą liczbę aspektów zachowania. Rozwój w tym względzie ujmowany jest 

bardziej wszechstronnie, wieloaspektowo i dotyczy zasadniczych zmian 

jakościowych. Przy badaniu rozwoju poszczególnych zdolności i sprawności to 

jakościowo różne ich formy ujmuje się w stadia rozwojowe (Walesa, 1982). 

W sferze rozwoju religijności trudno jest przyjąć kryteria jasne i jedno-

znaczne, jako że jest to zjawisko niezmiernie złożone. Zakładając, że religijność 

jest subiektywnym aspektem jakiejś relacji człowieka do Boga, przyjmuje się 

kryteria typu psychologicznego. Kryteriami tymi mogą stać się wskaźniki 

uwewnętrznionego zachowania jednostki, do których należą: poziom autonomii, 

sprawność myślowa, aspekt treściowy religijnego przeżycia oraz wskaźniki 

uzewnętrznionego postępowania, takie jak: praktyki, formy przynależności do 

grupy religijnej i stosunek do instytucji (tamże). 

J. Bazylak określając religijność młodzieży używa pojęcia postawa 

religijna. Za postawę religijną uważa on „odnoszenie się człowieka na linii 

poznawczej, dążeniowej i behawioralnej do treści uważanych za religijne” 

(Bazylak, 1984, s. 19). Elementów tajemnicy religijnej nie możemy brać pod 

uwagę, gdyż są nieuchwytne w badaniach. W tej sytuacji nie wolno, bynajmniej, 

mieszać tej tajemnicy religijnej z podświadomymi czy nieświadomymi 

elementami postawy, które uważają za naturalne Z. Freud, E. Fromm i A.H. Ma-

slow (za: Bazylak, 1984). 

W. Prężyna uważa, że nie możemy mówić o jakiś specyficznych postawach 

w przypadku postaw religijnych. Struktura postawy religijnej i psychologicznej 

jest analogiczna. O charakterze religijnym postawy decyduje jedynie religijność 

jej przedmiotu. Religijną  będzie taka postawa, u której przedmiot ze względu na 

treść wiąże się z religią w jej znaczeniu przedmiotowym. Przedmiotem postawy 

religijnej w tym przypadku może być Bóg, Kościół, ksiądz, jako reprezentant 

Kościoła itd. (Prężyna, 1977) 

Postawę religijną według Bazylaka stanowią trzy wymienione niżej 

komponenty, które rozumie on w następujący sposób: 

a) Komponent poznawczo–przekonaniowy, który traktować należy szeroko 

jako: zespół poznań, wiedzę, wydawanie ocen. Ogólnie rzecz biorąc jest 

to rola postawotwórcza, z której płynie pewność czy niepewność, 

prawidłowość czy fałszywość, słuszność czy niesłuszność twierdzenia o 

rzeczy poznawanej. Szeroki charakter tego komponentu nie należy 

mylić jednak z rolą, jaką się mu przypisuje w postawie. 
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b) Komponent afektywno–dążeniowy – jest to zespół dążeń i uczuć, w 

których traktuje się przedmioty czy ludzi jako dobre lub złe, pożądane 

lub niepożądane i wartościowe lub antywartościowe. 

c) Komponent behawioralny – w tym względzie Bazylak uważa, że 

zewnętrzne zachowanie się nie wiąże się z poznaniem i świadomością, 

ale jedynie ze sferą nieświadomą. Stwierdza on jednak, że do działania 

realnego i materialnego konieczna jest pewna siła i płaszczyzna 

odrębności, a z drugiej strony wiąże się z poznaniem i dążeniem. 

Zachowanie w tym wypadku należy więc według niego uznać jako 

dopełnienie elementu poznawczo–przekonaniowego i afektywno– 

dążeniowego (Bazylak, 1984). 

Wyżej wymienione komponenty stanowią „strukturę postawy”. Te trzy 

elementy postawy, choć różnią się między sobą, to nie funkcjonują samodzielnie, 

niezależnie od siebie, ale działają jako substruktury całości. Nie można tych 

komponentów postawy odseparować od siebie, osobno nimi operować, lecz stale w 

odniesieniu do całości, która jest w stanie dążności do symetrii. Postawa jest 

holostrukturą w odniesieniu do komponentów, wobec tego jest czymś więcej niż 

tylko sumą wymienionych (tamże). 

Z. Chlewiński komponenty postawy religijnej nazwa podobnie jako: 

poznawczy, emocjonalno–motywacyjny i wykonawczy. Stwierdza on, że stopień 

rozwoju każdego z nich u tej samej jednostki bywa różny. Czasami komponent 

poznawczy jest mało rozwinięty, a niekiedy jest jakby w stanie atrofii; zdarzają 

się przypadki, że udział komponentu wykonawczego w strukturze religijności 

może być minimalny, tak jakby nie istniał. Komponent emocjonalno – 

motywacyjny bywa zaś najbardziej rozwinięty. Religijność jest rzeczywistością 

złożoną, trudną do konceptualizacji i werbalizacji także na płaszczyźnie 

psychologicznej. Wymienione komponenty wchodzą w skład przyjętego modelu 

struktury psychicznej. Model ten ma charakter teoretyczny i tworzy język opisu 

religijności dla celów badawczych. W strukturę psychiczną człowieka wpisana 

jest religijność, a wręcz tkwi w niej immanentnie. Pełni ona ważną funkcję 

autoidentyfikacyjną w strukturze ludzkiego «ja»  oraz kształtuje relacje 

interpersonalne (Chlewiński, 1989). 

Natomiast A. Vergote wyróżnia trzy podstawowe wymiary egzystencji 

ludzkiej, w kontekście których organizuje się postawa, szczególnie postawa 

religijna. Do tych wymiarów zalicza: czas, zaangażowanie w rzeczywistość oraz 

syntezę elementów personalnych i społecznych. Postawa religijna w rozwoju 

swoim wiąże wpierw przeszłość z przyszłością. Doświadczenia z przeszłości  

w postawie religijnej konfrontowane są oczekiwaniami i zamierzeniami, które 
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związane są z przyszłością. Pochodną obu tych elementów jest sytuacja 

teraźniejszości. Każda postawa religijna następnie rozwija się w konfrontacji 

obrazu świata i religii. Zestawienie to dokonuje się nie tylko na płaszczyźnie 

poznawczej, ale także w płaszczyźnie wartości. Przedmiot postawy religijnej staje 

się ważnym czynnikiem w procesie wartościowania doświadczanej przez 

człowieka rzeczywistości. Natomiast obraz tej rzeczywistości ma wpływ na 

wartościowanie przedmiotu religijnego. Owocem tego typu wzajemnego 

oddziaływania jest konkretna hierarchia wartości, gdzie wartość religijna 

zajmuje wyraźne miejsce. W samej zaś postawie religijnej dokonuje się synteza 

pomiędzy rozwojem osobowym i solidarnością społeczną (za: Prężyna, 1977).   

Bazylak, w celu lepszego odróżnienia postawy religijnej od innych postaw, 

podaje trzy kryteria rozróżnienia: 

a) kryterium treści – postawa jest religijna, jeśli odnosi się do religijnej 

treści: Bóg, dusza, życie wieczne, objawienie itp.; 

b) kryterium świadomości – postawa jest religijna, jeśli człowiek, a 

raczej grupa społeczna, określa ją świadomie jako religijną, np. jakaś 

czynność jest uważana za praktykę religijną, jakiś dramat za 

misterium liturgiczne itp.; 

c) kryterium znaków i symboli – o tym, co uważa się jako religijne, a co 

jako niereligijne, decydują znaki miarodajne dla określonego kręgu 

kulturowego i społecznego. Największą rolę wśród tych znaków 

odgrywają znaki językowe. Postawa religijna jest przyjmowana za 

taką dzięki znakom języka, które ukazują charakter religijny  

i precyzują granice miedzy postawą religijną a pozareligijną (np. 

terminy, mity, ryty, sakramenty, sztuka sakralna, zwyczajne 

określenia czy nazwy itp.) (Bazylak, 1984). 

Pisząc  o religijności, nie sposób również nie spojrzeć na jej aspekt 

rozwojowy. Jak stwierdza Z. Golan za W. Prężyną, że rozwój religijny pojmować 

można jako proces instalowania w osobowości człowieka przedmiotu religijnego. 

Instalowanie to realizuje się na poziomach: poznawczym i emocjonalno-

dążeniowym. Rozwój religijności na poziomie poznawczym uwarunkowany jest 

dopływem niezbędnych wiadomości o religii. Informacje te spełniają dwojaką 

funkcję w rozwoju religijności. Wpierw formują obraz przedmiotu religijnego  

i odpowiadają na pytanie, czym jest religia. Jest to bardzo ważny etap rozwoju 

religijności. Dobre uformowanie np. obrazu Boga głównie jako Stwórcy, Sędziego 

lub Ojca, Odkupiciela – będzie miało istotne konsekwencje dla funkcjonowania 

religijności w osobowości człowieka. Wiadomości zaś integrują obraz samej 

religijności oraz scalają obraz religijności z obrazem świata. W taki sposób rozwój 
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religijności jest niezbędnym czynnikiem w procesie włączania religii do 

integrującej filozofii życia, czyli światopoglądu. Wszelkie braki w dopływie 

informacji religijnych czy to ilościowe, czy jakościowe, mogą stanowić źródło 

kryzysów religijnych i stać się przyczyną rozbicia spójności w filozofii życia oraz 

prowadzić do tzw. dualizmu światopoglądowego, a to może doprowadzić do 

rozbicia osobowości (Golan, 1992). 

W analizie rozwoju religijności Prężyna wyróżnia trzy okresy, w których 

rola informacji religijnych jest znacząca dla rozwój tak rozumianego. Pierwszy 

okres obejmuje 11-12 rok życia, gdy dziecko w procesie rozwoju myślenia 

przechodzi z operacji konkretnych do myślenia abstrakcyjnego (tamże). J. Piaget 

nazywa ten okres stadium operacji formalnych i stwierdza, że w tym czasie 

pojawia się umiejętność rozumowania abstrakcyjnego bez odnoszenia się do 

konkretnych przedmiotów lub wydarzeń. Myślenie dziecka w jeszcze większym 

stopniu jest podobne do myślenia dorosłego człowieka. W tym okresie dziecko jest 

zdolne do rozwiązywania problemów w umyśle za pomocą metodycznego 

testowania paru hipotez, wyodrębnienia hipotez i sprzężonego badania ich 

wzajemnych zależności (Birch, 2005). 

Drugi okres rozwoju religijności, w którym informacje religijne mają wpływ 

decydujący, obejmuje lata 17-22. W tym czasie następuje proces intensywnej 

integracji posiadanych przez młodzież informacji. Jest to czas kształtowania 

indywidualnego światopoglądu i odnajdywania swego miejsca w świecie. Jeśli 

wystąpi w tym okresie brak lub niedostatek wiadomości religijnych, może to 

przesądzić o przyszłej postawie religijnej.  Ostatni zaś okres, trzeci, ma miejsce 

w między 40 a 50 rokiem życia i związany jest z tzw. kryzysem egzystencjalnym. 

W tym latach powstaje zapotrzebowanie na nowe informacje, które pomogą w 

rozwiązywaniu rodzących się wątpliwości i uporządkowaniu obrazu świata 

(tamże). 

Z. Chlewiński ukazuje, iż religijność sięga głęboko w strukturę osobowości i 

kształtuje ją przez całe życie. Stwierdza on, że w aspekcie psychologicznym 

religijność można rozpatrywać jako religijny aspekt osobowości. Jak mówi się o 

«osobowości społecznej»,  podobnie można też mówić o «osobowości religijnej». 

Chlewiński zakłada, że religijność należy do własności konstytuujących osobę 

ludzką, zatem każdy człowiek jest w szerokim sensie «religijny», a więc ma jakiś 

odniesienie do wartości transcendentnych, choć można różnie je rozumieć. 

Głównie chodzi tu o zagadnienie Prawdy i Dobra, których absolutna wartość 

może być nie uświadomiona przez człowieka. Rozpatrywany jest tu w zasadzie 

problem «nie uświadomionego Boga». Tą tezę obrazuje twierdzenie Junga, że  

w ciągu wieloletniej pracy jako psychoterapeuta nie spotkał człowieka dorosłego, 
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w którego życiu nie powstałby problem Boga (Chlewiński, 1989). 

 

Podsumowując, religijność składa się z dwóch warstw: nadprzyrodzonej, 

niedającej się zbadać empirycznie i naturalnej która może być przedmiotem 

badań o charakterze empirycznym. Religijność stanowi swoisty fenomen 

psychologiczny. Człowiek jako istota posiada gatunkowe cechy wspólne, ale jest 

jednocześnie bytem posiadającym własną historię życia, na której kształtuje się 

indywidualny profil religijności.    

Dojrzałe życie religijne przynosi człowiekowi korzyści w jego normalnym 

funkcjonowaniu. Wiara w osobowego Boga i wejście z Nim w przyjaźń wprowadza 

człowieka w głębokie duchowe przeżycia i nadaje sens jego egzystencji. Tak 

prowadzone życie kształtuje właściwą hierarchię wartości, motywuje do 

twórczego działania i postaw altruistycznych, wnosząc w życie człowieka 

harmonię i radość. Na te pozytywne skutki wskazują badania przytoczonych w 

tym artykule psychologów.   

W życiu jednak dość często spotykamy ludzi o niedojrzałej religijności, 

którzy mają ujemny wpływ na osoby otaczające. Wyraża się to przez brak 

umiejętności budowania wspólnoty, podziały i skłócenia. Brak współpracy z łaską 

Bożą w procesie rozwoju swojej religijności powoduje zamkniecie i wewnętrzną 

frustracje. 
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Żyć „normalnie” czy żyć naprawdę? 

Etyka i aksjologia opowieści prawosławnych 

 

 

„Czym jest normalne życie?” – to pytanie jest powracającym motywem 

niejednej ludzkiej biografii. Brzmi ono na wiele głosów: jako marzenie o czymś, co 

jest nieosiągalne, jako wyraz narcystycznego zadowolenia ze swojej „normalności” 

czy pokornego pogodzenia się z „normalnymi” kolejami losu. Jest także jednym  

z najważniejszych pytań o społeczeństwo, kluczem do zrozumienia wielu zjawisk 

społecznych, od spraw tożsamości po współczesne fundamentalizmy, od 

wykluczenia po społeczną kontrolę. Badacze interesujący się normami w rozma-

itych kulturach nieustannie dostarczają danych, które wywołują niepokój  

i wymagają refleksji teoretycznej. Rysują bowiem obraz zaskakujących 

rozbieżności w rozumieniu tego, co to znaczy „żyć normalnie”. 

Pytanie o normalne życie jest zatem jednym z najbardziej inwazyjnych 

pytań rzutujących na klimat ludzkiego współistnienia. Bardzo często zawiera się 

w nim osąd wobec wszystkich „nienormalnych”. Większość grup społecznych zna 

na nie szczegółową i pewną odpowiedź. Kiedy się zderzają, dochodzą do głosu 

różne plemienne etyki i konfliktujące obrazy świata.  

To pytanie brzmi szczególnie dramatycznie, kiedy mówimy o odchyleniu od 

normy, patologii, zachowaniu anormalnym. Mamy wówczas do czynienia  

z gwałtem na ustalonym (przez kogoś) porządku, zakłóceniem spokoju, z czyjąś 

krzywdą. Jednak nie mniej bolesnym, chociaż nie tak spektakularnym dramatem 

jest codzienna i pokojowa – „normalna” – egzystencja człowieka w środowisku, 

które uważa za nienormalne. 

W poniższych akapitach będzie mowa o takim właśnie przypadku. 

Przedmiotem mojego zainteresowania jest „normalne życie” w opowieściach 

rosyjskich prawosławnych okresu transformacji ustrojowej w Rosji. Poddałam 

analizie 550 zaczerpniętych z moskiewskiej prasy prawosławnej narracji 

posiadających strukturę fabularną (zawiązek/komplikacja sytuacji wyjściowej – 
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reakcja bohatera – rozwiązanie)1. Są to przeważnie historie opowiedziane przez 

autorów artykułu w jakimś celu retorycznym i pedagogicznym. Mają stanowić 

przykład, wychowywać, nawracać. Czytane jako jeden tekst dają więc 

wyobrażenie o myśleniu prawosławnych na temat praktycznej etyki – o tym, co 

jest dobre, a co złe, jak czynić należy, a jak nie, o życiu normalnym.  

Świat, w którym żyje badana grupa, jest w jej własnym mniemaniu 

toksyczny – jest bowiem tym samym „światem”, o którym z niechęcią mówi św. 

Jan (wierzący w Jezusa „nie są z tego świata” – J 17, 14–16). Ów przekaz 

narratorzy opowieści traktują bardzo poważnie. Ale toksyczne są też historyczne 

okoliczności powstania badanych opowieści. To pierwsze dziesięciolecie po 

upadku Związku Radzieckiego, obejmujące głównie okres, który w pamięci Rosjan 

zapisał się jako „straszliwe lata dziewięćdziesiąte”, lata transformacji oraz 

związanego z nią kryzysu gospodarczego i kulturowego. Społeczeństwo rosyjskie 

na gruzach poprzedniego systemu z trudem budowało wówczas nową rosyjską 

tożsamość. Proces ten toczył się w skomplikowanym, niezwykle polifonicznym 

kontekście, w którym łączyły się uzależnienia homini sovietici z nowymi 

zjawiskami gospodarki rynkowej, eksplozje archaicznych wierzeń ze specyfiką ery 

informacyjnej, aktywacja nastrojów narodowościowych z globalizacją i wester-

nizacją kultury. Pytanie o normalne życie przybierało w tych warunkach postać 

marzenia, utopii, mitu – w tysiącach modyfikacji powielały je media kultury 

masowej. W podobnej sytuacji poszukiwania znalazły się grupy o charakterze 

subkulturowym, do których można zaliczyć środowisko nadawców i odbiorców 

badanych opowieści – kręgi tak zwanych ukościelnionych prawosławnych, ludzi 

blisko związanych z Kościołem, parafią, czynnie uczestniczących w praktykach 

religijnych i pragnących budować swoje życie według prawosławnej wizji 

Zbawienia. Ta grupa, podobnie jak cała Rosja, przechodziła okres stanowienia, 

jednak już w latach dziewięćdziesiątych pewność, że „świat” nie żyje „normalnie”, 

była stałym elementem opowiadanych przez prawosławnych historii. 

 

1. Norma i jej naruszenie. Wydarzenie fabularne 

 

Narracja fabularna jest formą, która wyjątkowo sprzyja rozmowie  

o normalności. Wyobrażenia o tym, co jest normalne, najlepiej analizować  

w kontekście zakłócenia normy. Wydarzenie fabularne zawsze zachodzi na tle 

                                                 
1 Metodologia badania i jego główne wnioski zawarte są w: M. Rogińska, Opowieści z kręgu 
kościoła prawosławnego: religijny model świata w okresie transformacji społecznej w Rosji (1991–

2003), nieopublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab Zbigniewa 

Mikołejko, obroniona 17.12.2008 w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.  
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normy – obyczajowej, moralnej, sakralnej – której jest naruszeniem. Norma jest 

wówczas czymś immanentnym wobec tekstu kultury: choć nie zawsze 

wyeksplikowana, nawiązuje do stylu codziennego życia, wyobrażeń o dobru i złu, 

ukształtowanych wskutek wielokrotnego odwoływania się do nich w praktyce 

codzienności. Sam ustrój życia warunkuje treść wydarzeń, kierując się swoistą 

dialektyką powszedniego i nadzwyczajnego.  

Każda grupa przechodzi typowe sytuacje destabilizacji, możemy więc 

powtórzyć za rosyjską folklorystką Inna Wiesiełową, że „ponieważ pojęcie 

wydarzenia ściśle związane jest z normą, ma ono charakter społeczny.  

W zależności od tego, jaka jest norma społeczeństwa, za wydarzenia są w nim 

uważane całkowicie odmienne epizody, zaś identyfikacja ich też będzie różna” 

(Wiesiełowa 2000, s.13). Normę można też traktować jak kanon zachowania, 

które, niejako przez wirtualnego obserwatora, czyli w konfrontacji z zewnętrznym 

punktem widzenia, zostaje ocenione jako dobre lub złe, wysokie albo niskie. 

Również taka norma uwidacznia się na tle jej naruszenia. 

Co zatem mówią o normalnym życiu prawosławne opowieści?  

Kluczowe jest w nich przeciwstawienie normy zewnętrznej („ich” normy) 

normie wewnętrznej („naszej”, w opowieściach na przemian: chrześcijańskiej, 

prawosławnej, rosyjskiej, kościelnej i in.).  

Te ujęcia normy wydają się wprost antynomiczne: „Świat” myśli o ludziach 

religijnych jako o „dziwakach, którzy nie chcą żyć normalnie”.„Wszyscy mają 

normalne matki, tylko ja wierzącą!”2 – narzeka młodzieniec na rodzicielkę, która 

post przedkłada ponad wszystko. Jeśli „świat” umieszcza praktyki religijne poza 

codziennością, to dla narratorów prawosławnych normą jest właśnie życie 

poprzez nie ustrukturyzowane: „Powinieneś się ochrzcić i żyć normalnie, do 

cerkwi chodzić”. Dla „świata” zaś taka codzienność jest raczej ekscesem, i w 

niejednej opowieści sam widok praktyk religijnych wywołuje wstrząs, który 

stanowi zalążek nawrócenia. 

W oczach prawosławnych „normalne” życie człowieka świeckiego, mimo 

całej krzątaniny jest jałowe, pozbawione moralnego i eschatologicznego napięcia. 

Człowiek „świata” angażuje się zbytnio w sprawy powszednie, którym nie nadaje 

wymiaru sakralnego, a które jednocześnie przedkłada ponad sacrum („do cerkwi 

nie chodziłam”, bo „praca, dacza”). Pochłonięta przez wir codzienności moralność 

„świata” jest mało rygorystyczna, jakby rozmiękła. Kryterium moralnym jest 

tutaj głos niezmobilizowanego, niedoświadczonego sumienia: „Uczciwie 

pracowałam, nie kradłam, wina nie piłam, nie paliłam – po co mi spowiedź”.  

                                                 
2 Fragmenty zaznaczone kursywą pochodzą z badanych opowieści. 
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W porównaniu z normatywnością świeckiej etyki norma „człowieka Kościoła” 

bywa poniekąd ekstremalna, zobowiązuje bowiem do całkowitej mobilizacji w 

modlitwie, pokucie, krańcowym posłuszeństwie Opatrzności, dobrych uczynkach. 

Wierzący żyje w egzystencjalnym napięciu, reaguje na zło „świata” z inten-

sywnością powodującą, iż „zwykłym życiem żyć już się nie da”. 

W uniwersum prawosławnym norma etyczna jest jednym z wymiarów 

normy ontologicznej – między innymi dlatego, że każdy dobry uczynek, każda 

modlitwa staje się czynnikiem ładu w ustroju kosmicznym. W pewnym sensie 

naprawiają one przecież skutki tego naruszenia pierwotnej normy, jakim był 

grzech pierworodny – założycielskie przewinienie moralne przyczyniające się 

zarazem do katastrofalnego rozłamu we wszechświecie. Występujące w 

narracjach siły zła mierzą niejednokrotnie właśnie w sakralny dobrostan 

uniwersum, podważając autentyczność cudów, skłaniając do bluźnierstwa, 

burzenia świątyń, szydzenia ze świętych. Przyczyniają się w ten sposób do 

odpowiedniego typu komplikacji fabuły. I jeśli dla „świata” profanacja sacrum jest 

normą („zachował się jak zwykle” – zaatakował ikonę Matki Boskiej),  

w człowieku religijnym uczynione przez „świat” spustoszenie wywołuje potrzebę 

natychmiastowej naprawy: „Tak być nie powinno”, stwierdza Jurij, „z bólem  

w sercu” patrząc na zburzoną cerkiew. Poświęca zatem swoje życie odbudowie 

świątyń. 

Norma ontologiczna ma więc znaczenie wyraźnie bardziej fundamentalne 

niż norma obyczajowa – z tej ostatniej można zrezygnować w imię pierwszej. Stąd 

mnisi w jednej z opowieści uciekają się do walki na pięści, żeby wypędzić klub 

dyskotekowy od czasów komunistycznych zadomowiony w klasztornej świątyni, 

choć potem muszą odpokutować naruszenie kanonów zachowania. Można 

powiedzieć, że w sensie ontologicznym samo istnienie zlaicyzowanego „świata” 

jest bolesnym wyłomem, wywołującym u człowieka nastawionego hierofanicznie 

zdumienie i poczucie krzywdy: „Staliśmy przed nią [ikoną – MR] i śpiewaliśmy 

akatyst, zaś za oknem spieszyli się ludzie w swoich pilnych sprawach. I wydawało 

się, że to jest niezrozumiałe, niesprawiedliwe...”. 

Ilościowa analiza wątku komplikacji wykazuje najbardziej 

rozpowszechnione sytuacje naruszenia normy. Są nimi: profanacja tego, co 

sakralne, przez pojedynczego bohatera lub siły wrogie (34%); zamach na 

strukturę uniwersum prawosławnego i układ życia jego mieszkańców – zburzenie 

granic i struktur przestrzennych, okradanie, gorszenie i fizyczne wyparcie przez 

wroga rdzennej ludności (29%); wypaczenie prawd wiary, tradycji i kanonów 

zachowania – przez bohaterów lub siły „wewnętrzne”, na przykład aroganckich 

quasi-prawosławnych (16,5%); moralne i epistemologiczne uchybienia, grzechy  
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i błędy samych wiernych, następujące nieraz wskutek kuszenia ich przez „świat” 

(9%); immanentne zło, wpisane po grzechu pierworodnym w doczesność każdego 

człowieka – choroby, wypadki, bieda, śmierć (7,6%); błądzenie rozumu 

(zabłużdienije) oraz wywołane przez nie szkodliwe czyny bohaterów „świeckich” 

(3,9%). Czynności sakralne bohaterów (modlitwa, pielgrzymka i in.) są  

w opowieściach zdecydowanie bardziej charakterystycznym typem reakcji na 

sytuację kryzysową, przy czym w większości przypadków bohater gotów jest 

czynnie zabiegać o względy sacrum, jednak w jednej czwartej opowieści 

rozwiązanie następuje dzięki samoistnej ingerencji sił sacrum. Liczba reakcji 

całkowicie niezabarwionych religijnie jest w opowieściach znikoma.  

 

2. Jak żyć „normalnie”? Krytyka „świata” 

 

Normalne życie „świata”, jak wynika ze wszystkiego, co zostało 

powiedziane, jest jałowe i mdłe. Jest oczywiste, że domaga się ono naprawy. 

Prawosławni nie zawsze podejmują się tego zadania, chodzi bowiem o naprawę 

szkody na skalę uniwersum, a to może uczynić tylko Bóg. Należy się jednak 

wystrzegać niebezpieczeństw, które płyną ze sposobu życia w świecie, z jego norm 

i wartości. Dla prawosławnych nie tylko nie są one normalne, ale chorobliwe, 

patologiczne. Kilka objawów tej choroby jest szczególnie groźnych. 

Pierwszym z nich jest relatywizm „świata” i oparcie działania na rozsądku. 

Chodzi tutaj o stosunek „świata” do prawdy. Dla wierzącego prawdziwe, czyli 

zgodne z prawdą (prawdiwoje), spojrzenie na rzeczywistość jest jednocześnie 

spojrzeniem świętym (prawiednym). W Rosji współczesnej wiedza o tak ścisłym 

związku epistemologii i etyki zachowała się już wyłącznie w pamięci językowej: 

jak pisze rosyjska lingwistka Nina Arutiunowa, „prawda i etyka w świadomości 

współczesnego człowieka tworzą sfery osobne i nawet dalekie od siebie. Prawda 

dotyczy poznania świata, etyka – ludzkiego zachowania” (Arutiunowa 1995, s. 7). 

Jeśli dla prawosławnych narratorów Prawda – sakralna, teologiczna, 

biblijna – to kategoria ostateczna i nienaruszalna, to podstawą „świeckiej” 

normatywności staje się rozum lub też rozsądek. „Świat” nie znajduje się bowiem 

całkiem poza relacją prawda–fałsz. Ceni sobie prawdę, ale własną, tę mniejszą, 

„prawdę tego świata”. Nie Prawdę ostateczną, lecz stosowaną, letnią i jałową, za 

którą „świat” uznaje niezbyt starannie dobrane dane zdrowego rozsądku. 

Kierowanie się wyłącznie rozsądkiem spotyka się z potępieniem narratorów; 

takie postępowanie bywa utożsamiane z wyrachowaniem, kalkulacją.  

W opowieściach zawarte są jeszcze takie cechy tego pojęcia, jak interesowność, 

cynizm, zorientowanie na dobra doczesne. Tak zwany zdrowy rozsądek 
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skierowany jest przecież w stronę „racji tego świata”, dla pozyskiwania jak 

największych korzyści. Wszystkie te postawy charakterystyczne są, według 

narratorów, dla etyki zachodniej. Jako etyczna antyteza występują odpowiednio, 

uważane za cechy rosyjskie, bezinteresowność, kierowanie się uczuciem lub ideą, 

które przedkłada się nad motywację zdroworozsądkową, a nawet pewna 

wielkoduszna naiwność. 

Obojętność na wyzwanie prawdy i poleganie jedynie na rozsądku są zatem 

głównym źródłem apostazji „świata”: rozpoznanie jego choroby to duchowa 

„ślepota” i płynący z niej „brak duchowości”. Pierwszym następstwem ślepoty jest 

pycha i swawola, zarozumiałość, nieroztropna pewność siebie, przekonanie  

o zdolności do samodzielnego pokierowania biegiem wydarzeń. „Świat” jest 

„pyszny i swawolny”; „cóż to, to nie ja zadecyduję, tylko ktoś za mnie 

zadecyduje?”, „jestem więc nikim, pyłkiem?”. 

Swawolna ślepota „świata” kieruje wysiłek ludzi areligijnych ku złudnym, 

fałszywym celom. Jeśli bowiem celem zgodnym z prawdą jest według 

prawosławnych Zbawienie, to „świat” skupia się na tym, co nie jest istotne, na 

celach próżnych. Rozpowszechnionym przykładem próżności jest nadążanie za 

współczesnymi trendami, za modą. Według prawosławnego systemu wartości 

nawyk stałej orientacji na kryteria zewnętrzne, na przykład na wygląd modnej 

odzieży, na oceniające spojrzenie otoczenia, „prowadzi ku utraceniu moralnych 

kryteriów i punktów orientacyjnych”. Człowiek „świata” tymczasem już od 

dziecka opanowuje to, co otoczenie odbiera przychylnie jako modne. Zamiast 

przekazywać dzieciom prawdy wiary, „świeccy” rodzice zapisują je na kursy 

angielskiego, na tańce, na warsztaty modelek. Kiedy dzieci dorastają, angażują 

się w zajęcia, które karmią ich ambicje i pozwalają unosić się pychą. Zaspokojenie 

własnej pychy w ogóle jest jednym z bodźców pobudzających – płytkie według 

narratorów – życie „świeckiego” człowieka. Narrator z obrzydzeniem opisuje więc 

„pretensjonalne” rozmowy „świeckich dam”, które słuchaczowi religijnemu 

wydają się „niegłębokie” i puste. 

Kolejnym objawem choroby świata jest skłonność do specyficznie pojętego 

komizmu: śmiechu, wesołości czy drwiny. „Świat” pragnie żyć na wesoło, bawiąc 

się i śmiejąc. Tymczasem, jak trafnie ujął to rosyjski filozof i pisarz Jakow 

Gołosowkier, „logika cudu jest poważna, a świat cudu jest tragiczny, nie zaś 

komiczny” (Gołosowker 2010, s. 21). Jeśli śmiech ma wpisać się w świadomość 

religijną, to tylko jako zjawisko liminalne, karnawałowe. W takim znaczeniu 

śmiech jest dekonstruktorem samego uniwersum, które jawi się jako śmieszne  

w całej swojej wesołej względności. Dla prawosławnych narratorów wartością jest 

nie wesołość „świata”, tylko radość duchowa. „Świętość wyklucza śmiech (...) jest 
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wszak w dwóch odmianach: jako surowa ascetyczna powaga, odrzucająca 

doczesny świat jako źródło pokus, i (...) jako akceptacja [świata] – dzieła Pana. 

Druga odmiana [świętości] wiąże się z wewnętrzną wesołością, wyrażającą się w 

uśmiechu. Otóż świętość dopuszcza zarówno surowość ascetyczną, jak i świetlisty 

uśmiech, wyklucza jednak śmiech” (Łotman, Uspienskij 1977). Prawdopodobnie z 

tego właśnie powodu wśród badanych opowieści nie znajdziemy anegdot, bardzo 

typowej formy współczesnej narracji folklorystycznej. Sami bohaterowie opowieści 

nigdy nie żartują. Arina Tarabukina zauważa, że współczesny święty 

prawosławny „śmieje się, żartuje i rozśmiesza innych”, ale w specyficzny sposób. 

Jego śmiech jest wyzwalający – uwalnia z egocentryzmu i daje przedsmak 

absolutnej harmonii wyższej, raju. „To śmiech dziecięcy, śmiech nie z czegoś, 

tylko po prostu z radości” (Tarabukina, 1999, s. 254). 

„Świat” jednocześnie cieszy się i drwi, naśmiewa się. I właśnie śmiech jako 

drwina bardzo często występuje w opowieściach . Z wielkim poruszeniem 

komentuje narrator scenę, w której wrogowie „śmieją się z prawosławnych”, 

mówiąc: „Dlaczego nie pomaga wam Chrystus, Bóg wasz?”. Śmiech, jako 

dekonstruktor społecznej hierarchii, skutecznie podważa wszelkie autorytety. 

Ironia dlatego jest groźną bronią, że godzi w źródło siły przeciwnika. Stosowana 

przez obcych wobec Rosjan wymierza bolesne ciosy, których nie da się wybaczyć. 

Śmiech jest zatem orężem tych, którzy mają wrogów, którzy uczestniczą w walce, 

ponieważ celem śmiechu jest wyrządzenie krzywdy. Taki śmiech jest wpisany w 

obyczajowość „świata” lub w prawo wojny, udziałem zaś prawosławnych jest cicha 

radość i światłe łzy pokuty i modlitwy. 

Największym wypaczeniem „świata” jest jednak w omawianych 

opowieściach orientacja na „dobra doczesne”, a dokładniej rzecz biorąc – na zysk. 

Postacią centralną jest w tym kontekście nowobogacki – zamożny biznesmen, 

często osoba związana z handlem (pejoratywne „targasz”, handlarz, w przenośni: 

ktoś kierujący się wyłącznie korzyściami materialnymi). Kojarzona ze stylem 

życia nowobogackiego estetyka przepychu jest dla prawosławnych nienawistna  

i skandaliczna. Drogie zagraniczne nowości wczesnych lat dziewięćdziesiątych: 

rzadkie wtedy zachodnie auta (które potocznie określano słowem: „inomarki”), 

drogie adidasy, artykuły RTV, luksusowe kożuchy są dostępne tylko dla bogatych 

i stają się symbolem próżnej pogoni za modą. Nowobogackiego charakteryzuje 

nierzadko arogancja, bezwstyd, tępota, agresywność. Może go cechować również 

nieuczciwość: narratorzy żywią przekonanie, że bogactwo osiąga się na drodze 

przestępczej, podczas gdy „uczciwie pracujący”, „żyjący tylko swoją pracą” 

człowiek zawsze żyje skromnie. Kradzież jest zaś dla „ludzi Kościoła” ciężkim 



WARTOŚCI I ICH ZNACZENIE 

 

 ISSN 2082-7067 1(17)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

grzechem i  bohaterowie opowieści czynią, co jest w ich mocy, żeby nie mieć nawet 

najmniejszego udziału w podejrzanych interesach. 

Posiadanie wielkich pieniędzy udostępnia możliwości, które nie powinny 

się pojawić w życiu wierzącego człowieka. Pieniądze otwierają drzwi do 

przestrzeni opanowanej przez szatana. Natarczywie powraca obraz orgii 

(„pijaństwa i rozpusty”), w których uczestniczą ludzie „przy pieniądzach”. 

Pieniądze jak gdyby same pociągają człowieka na dno: „Pojawiły się pieniądze – 

zacząłem pić” – bez wahania kojarzy jedno z drugim bohater opowieści.  

Pieniądze nie tylko uzależniają człowieka od używek i przyjemności. One 

same są niczym narkotyk: szybko stają się najważniejsze, ważniejsze od dobra 

innego człowieka. Ten, kto posiada pieniądze, ma coraz więcej wrogów i przeżywa 

coraz dotkliwszy lęk przed odwetem. Im dalej, tym bardziej pieniądze są 

potrzebne i tym trudniejsze do zdobycia. Ludzie rozpaczają i wprost zabijają się z 

powodu pieniędzy, ale ich śmierć jest tylko przywróceniem sprawiedliwości. 

 

3. Jak żyć naprawdę? Odpowiedź prawosławna 

 

Jak zatem żyć normalnie w świecie, który jest tak ciężko chory? Należy żyć 

w Prawdzie, co, między innymi, oznacza życie pokutujące. U podstaw myślenia 

pokutnego leży bowiem akt naruszenia pierwotnej normy przez Adama. 

Pokutujący bohaterowie opowieści rozmyślają o dobru właśnie w kontekście 

uczynionego przez pierwszych ludzi zła, czyli grzechu. Potrzeba przywrócenia 

dobra, początkowej doskonałości człowieka i świata, ma wymiar kosmiczny. Jako 

rozpadające się uniwersum wyobraża sobie świat bez pokuty chłopczyk Fiedia: 

„Zatrzymały się fabryki, nie latają samoloty, stanęły w miejscu pociągi. 

Zamknięte są sklepy, szkoły i przedszkola. Zamilkło radio. Zgasł ekran 

telewizora. Zamieszanie w armii (...). Pozostali bez pracy posłowie. Dzieci już nie 

stają się mądrzejsze, ryczą jak Mowgli. Rozsypują się państwa, giną narody... 

Czyżby mogły przeżyć bez pokuty?”. 

Jeśli „świat” lubi się śmiać, to prawosławni narratorzy wolą łzy. Płacz, 

starożytna metafora oczyszczenia się z brudów grzechu, jest ascetyczną receptą 

na wspomnianą w opowieściach pokutę. Należy, kiedy to tylko możliwe, 

„oczyszczać serce łzami szczerej pokuty” – przypomina narrator. „Trzeba gorzko 

płakać” – jeszcze bardziej kategorycznie ujmuje to inny. 

W „świecie” nie istnieje poszanowanie dla Prawdy, „nie ma i spra-

wiedliwości”, przede wszystkim w płaszczyźnie życia społecznego. Nie ma nadziei 

na skuteczność państwowego wymiaru sprawiedliwości, sądów. Gdyby nie 

modlitwa, która jako jedyna potrafi odpowiednio skierować wolę sędziów, 
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petentowi sądownictwa nie pozostawałoby nic innego, tylko „na zawsze 

zapomnieć o sprawiedliwości, pogrążyć się w rozpaczy”. „Świeckiej” 

niesprawiedliwości przeciwstawiona jest w opowieściach Boże miłosierdzie. 

Uznając  swą grzeszność, osoba pokutująca błaga Boga o zawieszenie Jego 

sprawiedliwości. Zadaniem wierzącego jest więc „nie miotać się w poszukiwaniu 

sprawiedliwości, zrezygnować pokornie, nie rozzłościć się, wybaczyć – czyli  

z pokorą, zaufaniem i posłuszeństwem Opatrzności nieść swój krzyż”. 

Z posłuszeństwem należy więc przyjmować wszystko, czym Opatrzność 

raczy wypróbować człowieka („Za krzyż, przyjmowany bez narzekań, Pan hojnie 

obdarza”), a nawet dziękować za cierpienia. Posłuszeństwo, będące wyrazem 

pokory i zaufania Opatrzności, jest jednocześnie lekarstwem na różnorodne 

problemy i wyzwania stawiane przed człowiekiem w ciągu jego życia. W zgodzie 

zatem z maksymą posłuszeństwa młoda wolontariuszka, trafiając do szpitala, 

gdzie ma pomagać przy wywołujących u niej obrzydzenie brudnych pracach, „po 

prostu słucha i robi to, co jej mówiono – myje podłogi, próbując «zacisnąć nos», 

nigdzie nie patrzyć”. W końcu, „i to nawet dość szybko”, posłuszeństwo daje owoce 

– „obrzydzenie ustępuje”, a dziewczyna zaczyna dzięki tej samej pracy „nabierać 

sił”. Pokora związana jest z poskromieniem pychy, uświadomieniem sobie, że bez 

pomocy Boga człowiek potrafi niewiele.  

Stosunek narratorów do zysku, zarobku, pieniędzy jest niezrozumiały dla 

„świata”, który szczególnie „profesjonalistów od Kościoła”, duchownych, traktuje 

jak próżniaków i leniów. „Podchodzę i widzę: starzec siedzi nad studnią i patrzy w 

nią. Zwątpienie ogarnęło moją duszę i skłoniło mnie do natrząsania się ze starca. 

Nie żeby zająć się jakąś sprawą, stary próżnuje, siedzi i patrzy do studni, 

myślałem, a wszyscy uważają go za świętego”. Dlatego narratorzy podkreślają 

również wielką wartość pracy w etyce prawosławnej: „Sam Pan pracował, 

pomagając swojemu przybranemu ojcu w rzemiośle stolarskim – jakby 

usprawiedliwia narrator księdza, który zarabia na cerkiew, tnąc las i budując 

domy klientom. – Dzięki Bogu, w wielkich miastach ludzie wiele ofiarują i 

batiuszki mogą tylko się modlić. Niech jednak nie mylą się ci, którzy sądzą, że 

księża tylko się modlą i nic nie robią – to nie jest tak, nie są oni darmozjadami”.  

„Próżne życie”, życie „na utrzymaniu” nie przystoi zatem bohaterom 

prawosławnym. Przeciwnie, cierpliwa i uczciwa praca jest sposobem wysławiania 

Boga, zbliżającym się nawet do modlitwy (życie „minęło na modlitwie i pracy”). 

Szczególnie dotyczy to pracy związanej z produkcją artefaktów sakralnych, która 

wymaga od osoby duchowej czystości. I odwrotnie – „praca dla odrodzenia 

świątyń prawosławnych uświęca i uszlachetnia ludzi”. Cenione są przy tym  

w opowieściach profesjonalizm, przedsiębiorczość, zdolności organizacyjne, ale 
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wszystkich tych darów nie wolno, w przekonaniu narratorów, wykorzystywać  

w celu wzbogacenia się. Należy raczej „żyć tylko swoją pracą”, „pracując na niwie 

Pańskiej”, w oczekiwaniu, że Pan zadba o resztę. 

 

Zamiast podsumowania 

 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, prawosławna odpowiedź na pytanie 

„Czym jest normalne życie?” stwarza trwałe napięcie pomiędzy wspólnotą 

wierzących i tak zwanym „światem”. Prawosławni są dziwakami dla „świata”, 

według nich świat jest natomiast poważnie chory. Oni żyją w egzystencjalnym 

napięciu, „świat” zaś jest rozmiękły i jałowy. Oni chcą żyć w posłuszeństwie i 

pokucie, zdając się na litość Boga. Świat grzeszy relatywizmem, nie widzi Prawdy 

i nie interesuje się nią, nie na niej, tylko na ślepym rozsądku buduje swoje życie. 

Jest pyszny i swawolny, śmieje się i szydzi ze świętości, prowadząc w ten sposób 

codzienną wojnę ze wszystkim, co nie jest „jego”. Największą wartością są dlań 

pieniądze,  próżno ktoś szukałby w nim sprawiedliwości.  

Ten rozłam jest nieunikniony, powstał bowiem w momencie naruszenia 

pierwotnej normalności – po grzechu Adama. Wątki komplikacji badanych fabuł 

ukazują całą paletę skutków tego grzechu. Profanacja świętości, krzywdzenie 

bliźniego, wypaczenie wiary, duchowe i moralne upadki, błędy poznawcze, 

fizyczne choroby, które składają się na sytuacje fabularne, nigdy nie będą 

uznawane przez człowieka za stan normalny. Dramatyczna prawda polega 

jednak na tym, że stan ten jest i będzie już zawsze normą „tego świata”. 

Narratorzy opowieści proponują więc zamiast „życia normalnego” trudne i pełne 

najwyższego wysiłku odstępstwo od normy, „życie naprawdę”. 
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Miejsca odpustowe Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie 

 

Wstęp 

 

Kościół greckokatolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego1 został przez 

Pana Boga błogosławiony wieloma miejscami świętymi, w których dokonały się 

objawienia Jezusa Chrystusa, Najświętszej Bogurodzicy oraz świętych. 

Znaczącym elementem towarzyszącym cudownym objawieniom były liczne 

uzdrowienia chorych, które zostały uznane za świadectwo przez wiernych  

i Kościół. Większość miejsc nabyło odpustowego znaczenia jeszcze w XVII-XVIII 

wieku. 

Do najbardziej znanych miejsc odpustowych w województwie Iwano-

Frankowskim należą: Hoszów (ukr. Гошів), Pogonia (ukr. Погоня), Kryłos (ukr. 

Крилос), Łuczyńce (ukr. Лучинці), Łypiwka (ukr. Липівка), katedra pod 

wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego i klasztor Chrystusa Króla w Iwano-

Frankowsku oraz kościół Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Fradze (ukr. 

Фрага). 

W czasach, gdy Ukraina była pod jarzmem komunistycznym wiele świątyń 

greckokatolickich było niedostępnych dla wiernych, ponieważ ówczesna władza 

zakazała wszelkich praktyk religijnych w tym kościele2. W tym okresie wiele 

kościołów zabytkowych zostało zniszczonych, a te które przetrwały do dnia 

dzisiejszego były przekazywane kościołom prawosławnym, czego jednak 

pozytywnym skutkiem było ocalenie wielu ważnych zabytków. Rok 1991 był 

przełomowy zarówno dla kościoła greckokatolickiego, jak i Ukrainy, ponieważ 

państwo uzyskało niepodległość, a religia wyszła z podziemia i osiągnęła status 

                                                 
1 Kościół greckokatolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (ukr. Українська Греко-Католицька 
Церква) – większy arcybiskupi Kościół wschodni działający obecnie na terenie Ukrainy oraz 

wśród diaspory ukraińskiej, uznający władzę i autorytet papieża. Przez wyznawców nazywany 

jest również Ukraińską Cerkwią greckokatolicką, Bizantyjskim Katolickim Kościołem 

Ukraińskim, Greckokatolicką Cerkwią Ukraińską lub Ukraińskim Kościołem katolickim. 

Zwyczajowo jest nazywany Kościołem unickim (nazwa pochodzi od unii brzeskiej w 1596 r.) bądź 

greckokatolickim. W niniejszej pracy występować będzie skrót - УГКЦ (UGKC) określający 

Kościół greckokatolicki (Zob. Heydenkorn, 1985, z. 72, s. 113; Pelc, 1990, s. 19). 
2 Kościoły greckokatolickie były zamieniane na m.in. spichlerze i magazyny. Poniekąd 

przetrzymywano w nich bydło. 
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legalnej3. Wówczas nastąpiło ożywienie wielu praktyk religijnych, a w szcze-

gólności pielgrzymowania. Należy zasygnalizować, że takie miejsca jak: 

Zarwanica (ukr. Зарваниця), Uniów (ukr. Унів), Krechów (ukr. Крехів) czy 

Hoszów (ukr. Гошів) – stały się znane na skalę światową, jako miejsca 

odpustowe, do których przybywają pielgrzymi o różnej narodowości. 

Artykuł jest próbą przybliżenia miejsc odpustowych z perspektywy 

antropologicznej4. Choć o nich w literaturze, prasie, radiu oraz dokumentach 

filmowych wiele zostało napisane5, to jednak te miejsce nie doczekały się 

głębszych analiz. Po przedstawieniu faktów historycznych i danych dotyczących 

pielgrzymowania, omówione zostaną miejsca pielgrzymowania na terytorium 

województwa Iwano-Frankowskiego (kiedyś Stanisławów, Ukraina). Te miejsca 

odpustowe stanowią ogromną wartość duchową w ramach pobożności ludowej  

i całej wspólnoty kościelnej. Dla wiernych miejsca pielgrzymowania stwarzają 

mozliwość modlitwy i duchowej refleksji. 

Zamysłem autorów jest przede wszystkim przybliżenie miejsc odpustowych 

kościoła grekokatolickiego, sanktuariów uznanych oficjalnie przez Kościół i słu-

żących pątnikom  jako miejsca nawrócenia6, czy duchowego wzbogacenia. 

 

1. Wartości duchowe 

 

Człowiek żyje w świecie przepełnionym wartościami o różnym charakterze 

- od wartości religijnych, moralnych, społecznych, poznawczych do 

ekonomicznych. Wartości tworzą określony system, w którym dana osoba 

dokonuje ich hierarchizacji. D. Dobrowolska podaje następującą definicję 

wartości: wartością najogólniej zdefiniowaną jest wszystko to, co stanowi szereg 

przedmiotu potrzeb, postaw, dążeń i aspiracji człowieka. Może to więc być 

przedmiot materialny, osoba, instytucja, idea, rodzaj działania (za: Mariański, 

Zdaniewicz, 1991, s. 175). M. Nowak wskazuje, że „wartości wyrażają to, co być 

                                                 
3 Należy zaznaczyć, że w czasach komunizmu Kościół prawosławny leganie funkcjonował. 

Natomiast greckokatolicki poprzez unię ze Stolicą Apostolską uznawany był jako „zdrada” 

prawosławia. Masowo odbywały się prześladowania wiernych, szczególnie duchownych,  

a praktyki religijne były zakazywane. 
4 Niniejszy artykuł jest zarysem prezentującym wyniki badań prowadzonych przez autorów w 

województwie Iwano-Frankowskim (Ukraina) w maju 2013 r. Ich obszerność nie pozwoliła na 

pełne ich przytoczenie, jak również szersze skomentowanie wyników. 
5 Паломницькі місця, 2011, Київ; Богун, 1947, Мюнхен; Вояковський, 1989, Львів; 

Гіщинський, 2003-11, № 1-12, Львів; Гіщинський, 2003, Львів; Відпустові місця, 2007-11, 

Київ; Pasternak, 1931, Lwów, V, s. 69. Literatura w języku ukraińskim jest obfitą lecz w języku 

polskim można odnaleźć pojedyncze artykuły w literaturze naukowo-popularnej. 
6 Odnotowano wiele przypadków nawrócenia, odzyskania wiary, cudownego uzdrowienia osób 

mało praktykujących. 
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powinno i czego pragniemy, wpisują w rzeczywistość pewien sens ostateczny, 

ukazują to co naprawdę istotne i do czego warto dążyć. Są filarami, na których 

opiera się życie społeczne, osobiste i wspólnotowe. Podstawowe zachowania 

ludzkie są przez nie motywowane i regulowane. Stanowią podstawowy element 

ludzkich postaw i przyjętych stanowisk" (Nowak, 2001, Lublin, s. 393). M. Scheller 

wyróżnił kilka poziomów w  hierarchi wartości - najwyżej stoją absolutne 

wartości (inaczej religijne, czyli to, co boskie i święte), następnie duchowe 

(poznawcze, prawne i estetyczne), potem witalne (powiązane z życiem i śmiercią) 

aż najniżej hedonistyczne i utylitarne (przynoszące korzyść). Najwyżej  

w hierarchii znajdują się wartości absolutne, czyli odnoszące się do Boga oraz 

wszelkich treści powiązanych ze świętością takich jak łaska, Opatrzność, 

zbawienie. To wartości ponadczasowe, które mogą uszczęśliwić człowieka w pełni 

(za: Wołosiuk, 2011, s. 186; por. Brzozowski, 1989, s. 41). 

Terminem wartości duchowe określa się podstawowe cele oraz dobra, 

dzięki którym człowiek ma możliwość rozwoju. Do elementarnych wartości 

duchowych zalicza się: miłość, prawdę, odpowiedzialność i wolność. Wzorce 

wartości nie są wrodzone. Człowiek poprzez wychowanie uczy się ich, a następnie 

wykorzystuje je w trakcie całego swojego życia.  

Celem wychowania jest odkrycie, przyjęcie oraz kierowanie się w dorosłym 

życiu przyjętą hierarchią wartości, która kształtuje życie człowieka i jednocześnie 

nadaje sens jego egzystencji. Człowiek to istota wolna, która w trakcie swojego 

życia realizuje określony system wartości. Wybór określonych wartości winien 

prowadzić do  rozwoju osobowego. Dlatego też człowiek dokonując wartościowania 

warto  zaniechać wyborów wartości pozornych, a skoncentrować się na wartości 

wyższych oraz najwyższych. 

Skupienie się na wartościach duchowych umożliwia osiągnięcie 

długofalowych dobrodziejstw, o czym pisze św. Paweł w Liście do Koryntian: To 

bowiem, co widoczne [materialne], jest tymczasowe, ale to, co niewidoczne 

[duchowe], jest wieczne7. Co prawda rzeczy materialne zaspokają codzienne 

potrzeby, czy też tymczasowe kaprysy, niemniej nie zapewnią one trwałego 

zadowolenia. Tymczasem skarby duchowe są rzeczywistością nieprzemijającą 

oraz mającą większą wartość aniżeli dobra materialne8. Jezus Chrystus mówił, że 

szczęśliwi, którzy są świadomi swej potrzeby duchowej9. 

                                                 
7 Biblia Tysiąclecia, 2 Koryntian 4:18. 
8 Biblia Tysiąclecia, Ewangelia wg św. Łukasza 12: 13-31. 
9 Biblia Tysiąclecia, Ewangelia wg św. Mateusza 5:3. 
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2. Czym są miejsca odpustowe? 

 

Aktualnie w Kościele greckokatolickim, jak i w Kościele rzymskokatolickim 

mamy dwa rodzaje odpustów: zupełne i częściowe. Zasadniczą różnicę między 

nimi podaje Prawodawca kościelny, stwierdzając, że: odpust jest cząstkowy albo 

zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy  

w części lub całości10. 

Odpust zupełny polega na całkowitym darowaniu wszystkich kar 

doczesnych za grzechy zgładzone już co do winy. Można powiedzieć, że osoba, 

która uzyskała odpust zupełny, jest w danym momencie w takim stanie jak tuż 

po chrzcie śwętym. Paweł VI zdecydowanie ograniczył możliwość zyskania 

odpustów zupełnych, chcąc zmobilizować wiernych, by bardziej je doceniali oraz 

starali się o właściwą dyspozycję przy ich uzyskiwaniu.  

Do uzyskania odpustu zupełnego potrzeba odpowiedniej dyspozycji 

psychicznej oraz określonego  czasu na właściwe przygotowanie się. W związku z 

tym jest możliwość uzyskania tylko jednego odpustu zupełnego dziennie 

(Konstytucja apostolska Indulgentiarum Doctrina, nr 1, s. 6). Istnieje jednak 

wyjątek od tej zasady, zachodzi on w niebezpieczeństwie śmierci. 

Dla zrozumienia tej nauki i praktyki Kościoła, warto podkreślić, że grzech 

ma podwójny skutek. Ciężki grzech pozbawia komunii z Bogiem, co sprawia, że 

człowiek pozbawia się  życia wiecznego („wieczna kara” za grzech). Z drugiej 

strony, każdy grzech, nawet lekki, wymaga oczyszczenia na ziemi, albo po śmierci 

w czyścu. Odpust częściowy uwalnia od części kary doczesnej należnej za grzechy 

odpuszczone. W tym miejscu nasuwa się pytanie, od jakiej części kary? W nr 5. 

Enchiridion Indulgenciarum czytamy, że: wierny, który z przynajmniej 

skruszonym sercem wypełnia czynność obdarzoną odpustem częściowym, zyskuje 

za pośrednictwem Kościoła takie odpuszczenie kary doczesnej, jakiego już 

dostąpił na mocy samej czynności. W związku z tym, czyn, z którym jest związany 

odpust częściowy, posiada podwójną wartość: jedna płynie z samego czynu, druga 

natomiast już jako odpust zostaje przydzielona ze skarbca Kościoła (1999, nn. 1-

26, pp. 21-28). Stąd też część darowanej kary zależy od nadprzyrodzonej wartości 

wykonanego czynu. Prócz tego należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny 

element, a mianowicie wewnętrzną dyspozycję wiernego zdobywającego odpust. 

Ważnym jest głębokie zaangażowanie jednostki w każdy dobry czyn, szczególnie 

ten, do którego dołączony jest odpust.  

                                                 
10 KPK, kan. 993. 
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Chrześcijanin przez modlitwę i pokutne praktyki doskonali się, pozbywając 

się „starego człowieka” stając się „nowym człowiekiem” w Chrystusie11. 

 

*** 

Pielgrzymowanie jako przejaw religijności znane było już w starożytności 

(Starożytny Egipt, Grecja czy Rzym). Również w kulturach Bliskiego Wschodu 

istniały tradycyjne dni, w których pielgrzymowano (np. do Jerozolimy w czasach 

biblijnych na święto Paschy). Tradycja żydowska przejęta została przez 

chrześcijan, którzy pielgrzymowali już w czasach starożytnych do Ziemi Świętej 

(Por. Anonimus Piacentinus, Egeria), a następnie do sanktuariów europejskich, 

gdy Palestyna dostała się pod panowanie muzułmańskie w 638 r. Więc od 

początku chrześcijaństwa były znane pielgrzymki do miejsc, w których objawiła 

się moc Boża. W średniowieczu zrodziły się także pielgrzymki do takich miejsc, w 

których były figurki lub obrazy słynące łaskami. Prowadziły do nich specjalne 

trasy pielgrzymkowe. Przy nich budowano kościoły, klasztory i specjalne 

schroniska, by pielgrzymi mogli otrzymać potrzebną im pomoc duchową i 

materialną. W Ukrainie zachowały się liczne świadectwa pielgrzymek do różnych 

sanktuariów. 

 

3. Charakterystyka miejsc odpustowych metropolii Iwano- 

                     Frankowskiej Kościoła greckokatolickiego 

 

3.1. Hoszów  

 

Miejscowość Hoszów położona jest w powiecie Dolińskim, około 4 km od 

miasteczka Bolechów (woj. Iwano-Frankowskie). Mieści się tu Hoszowski klasztor 

o.o. Bazylianów oraz kościół Przeobrażenia Pańskiego na Jasnej Górze, który 

powstał w roku 1570 roku. Hoszów to sanktuarium, do którego przybywają 

pielgrzymi danego regionu oraz z całego świata. 

Dokładnej daty powstania Hoszowskiego klasztoru nie można ustalić, 

ponieważ jego historia osłonięta jest tajemnicą. O jego początkach dowiadujemy 

się z legend i ustnej tradycji12. W obszarze Czarny Dilok mnisi założyli pustelnie, 

które następnie zostały rozbudowane w klasztor.  

                                                 
11 KKK, p.1473. 
12 Дяків, 2005, Київ, с. 18-20. 
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Pierwsze pisemne wzmianki o zakonie datuje się na rok 1507, kiedy to 

został on włączony do rejestru kijowskiej metropolii. Przez wieki monaster ten 

uległ wielokrotnej dewastacji, niemniej za każdym razem był odbudowywany13. 

Kroniki klasztorne zawierają wzmianki o pobożnym rycerzu - Kuczuładzie 

z Tuchli, który pod koniec XVI wieku wspomógł finansowo odbudowę klasztoru. 

Dzięki datkom zacnego rycerza ojcowie Bazylianie wybudowali niewielki 

drewniany monaster, a koło niego kościółek pod wezwaniem Zaśnięcia NMP.  

W 1618 roku monaster ponownie zniszczono. Od 1629 roku dobroczyńcami 

klasztoru zostali Eustachy Szumlański wraz z synem Jerzym, lwowskim 

biskupem. W tym czasie monaster przeniesiono na tutejszą Jasną Górę14. 

W dalszym rozwoju klasztoru ważną rolę odegrała cudowna ikona 

Najświętszej Bogurodzicy, która została namalowana na wzór Matki Boskiej 

Częstochowskiej (Bełskiej). W kronice monasterskiej zapisano następującą 

historię pochodzenia ikony: opiekę nad nią sprawował ukraiński szlachcic 

Andrzej Szuchaj, pochodzący ze wsi Horobrów (obecnie woj. Tarnopolskie). Gdy w 

kraju rozwijało się powstanie chłopów, córki szlachcica zostały wysłane do 

posiadłości Mikołaja Hoszowskiego, zamieszkującego wieś Dunajewo (obecnie 

woj. Lwowskie). Udając się do szlachcica, zabrały ze sobą rodzinną relikwie – 

ikonę Bogurodzicy. Po pewnym czasie dziewczyny powróciły do domu, ale bez 

ikony, ponieważ o niej zapomniały15. 

Z ikoną Najświętszej Bogurodzicy powiązana jest historia jej cudowności. 

W 1736 roku pozostawała w domu Hoszowskich, gdzie miało miejsce następujące 

wydarzenie: ikona zaświeciła się na całą ścianę, zaś Matka Boska płakała16. Dnia 

11 lipca 1737 roku metropolita Atanazy Szeptycki ogłosił ją cudowną. Tego 

samego roku ikonę uroczyście przeniesiono do kościoła ojców Bazylianów w 

Hoszowie. Rok później Mikołaj Hoszowski przekazał mnichom swój majątek. W 

1760 roku klasztor spalono i dopiero w 1771 roku odbudowano17. 

W latach 1834-41 gdy Julian Mokrzycki pełnił funkcję przełożonego 

monasteru, wybudował okazałą i przestronną świątynię według planu architekta 

A. Mozera. W nowym kościele naczelne miejsce zajął ikonostas wraz z cudowną 

ikoną Matki Boskiej oraz amboną w postaci łodzi piotrowej18. 

                                                 
13 Por. Синопсис, 1699, Ф. 3, Од. Зб.76; Од. зб. 427. 
14 Podobnie jak w Częstochowie. Górę, na którą przeniesiono klasztor i kościół nazwano Jasną 

Górą. 
15 Хроніка монастиря отців Василіян, ч. 1, Гошів, c. 45; Por. Синопсис, 1699, Ф. 3, Од. Зб.76; 

Од. зб. 427. 
16 W legendach światło porównywano do jasności halogenu. Tamże, s. 429. 
17 Паломницькі місця, 2011, Київ, c. 27. 
18 Tamże, s. 28. 
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Dwudzieste i czterdzieste lata minionego stulecia były „złotą epoką”  

w historii Hoszowskiego monasteru. Do klasztoru przybywały ogromne rzesze 

pielgrzymów z różnych zakątków Galicji na odpusty maryjne, które odbywały się 

co roku19. 

II wojna światowa odcisnęła swoje piętno w dziejach klasztoru i piel-

grzymkach wiernych do Hoszowa. W sierpniu 1944 roku odbyła się bitwa pod 

Jasną Górą, w wyniku której klasztor doznał znaczących zniszczeń. Niemniej, 

mnisi nie zważając na represyjną politykę władz radzieckich, sprawowali pieczę 

nad monasterem przez kolejnych 6 lat20. W nocy z  26 na 27 marca 1950 roku 

władze radzieckie wtargnęły siłą do klasztoru i przejęły go. Od tego czasu służył 

jako zakład dla dzieci o obniżonej sprawności umysłowej. Sam kościół został 

zbezczeszczony, a wszelkie widniejące na nim krzyże – pościnano. W latach 1978-

88 monaster służył jako kompleks odpoczynkowy Iwano-Frankowskiego 

przedsiębiorstwa „Pozytron”21. Dopiero w roku 1988 klasztor przekazano 

mnichom prawosławnym, zaś w 1989 roku bazylianom. W 1990 roku wznowiona 

została duszpasterska działalność ojców Bazylianów, a wierni licznie przybywali, 

by odnowić się duchowo i pomodlić się w świętym miejscu na Jasnej Górze przed 

cudowną ikoną Bogurodzicy22. 

W roku 1950 po  likwidowaniu monaster, ikona w tajemniczy sposób 

zniknęła. W lipcu 2001 roku ojcowie Bazylianie otrzymali najstarszą kopię 

Hoszowskiej cudownej ikony. 

Dnia 1 lipca 2009 roku Papież Benedykt XVI pobłogosławił złote korony 

oraz szaty dla tego wizerunku Matki Bożej23. Uroczystą koronację przeprowadziło 

czterech greckokatolickich biskupów: Jan Martyniak, Sofroniusz Mudry, Taras 

Seńkiw i Ireneusz Biłyk. W tym roku to centrum odpustowe zostało podniesione 

do godności bazyliki, duchowo spokrewnionej z papieską bazyliką Santa Maria 

Maggiore (Rzym). W tym miejscu można otrzymać odpust zupełny w każdą 

niedzielę przez cały rok. Dnia 18 marca 2011 roku na Jasną Górę uroczyście 

przeniesiono relikwię Krzyża Chrystusowego, które postawiono w grocie Grobu 

Pańskiego na terytorium Hoszowskiego klasztoru24. 

                                                 
19 Гіщинський, 2003, Львів, c. 11. 
20 Tamże, s. 22. 
21 Винниченко, 1990, Київ, с. 124-126. 
22 Tamże, s. 128-141. 
23 Korona jak i szaty zostają nałożone na ikonę. Praktykę tą często spotykamy w tradycji 

prawosławnej. 
24 Відпустові місця, 2007, Київ, c. 111. 
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3.2. Pogonia 

 

Miejscowość Pogonia położona jest w powiecie Tyśmienickim (woj. Iwano-

Frankowskie). Znajduje się tu klasztor ojców Bazylianów, który ma długą historię 

sięgającą czasów książęcych. Według tradycji ustnej na miejscu zwycięstwa 

Rusinów na Połowcami, książę Roman Mścisławowicz (Roman II Halicki, 1155-

1205) zapoczątkował klasztor św. Mikołaja25. 

W czasie jednego z licznych napadów tatarskich w 1594 klasztor zaznał 

wielkiego spustoszenia. Od tej pory mnisi kontynuowali życie pustelnicze w pie-

czarach. Dopiero w 1634 roku klasztor został odbudowany dzięki funduszom 

Mikołaja Potockiego. Od tej pory opiekę nad nim sprawowała rodzina Potockich 

oraz wielu ormiańskich kupców z Tyśmienicy. W 1736 roku Joanna Welegorska  

(z rodziny Potockich) i Zofia Zawojska (z domu Uherska) ufundowali nowy, 

murowany kościół pod wezwaniem Najświętszej Bogurodzicy, w podziękowaniu 

za otrzymane łaski dzięki wstawiennictwu cudownej ikony26. 

Bazyliański klasztor w tym miejscu od początku swego istnienia miał 

autonomiczny status. W 1979 roku został włączony do ruskiej prowincji 

Bazylianów. W 1749 roku do monasteru przyłączono równolegle istniejący 

niewielki klasztory Bazylianów. W 1780 roku klasztor w Pogoni został włączony 

do prowincji Najświętszego Zbawiciela Bazyliańskiego Zgromadzenia w Galicji. 

Dzięki działalności duszpasterskiej w miejscowej parafii Bazylianom udało się 

przeżyć próbę likwidacji klasztoru w czasie reformy wprowadzonej przez 

austriackiego Imperatora Józefa II Habsburga27. 

9 czerwca 1908 roku odpowiednim dekretem papieża Piusa X główny ołtarz 

monasterskiej świątyni Zaśnięcia NMP został ogłoszony uprzywilejowanym  

z prawem nadania pełnego odpustu cztery razy w roku28. 

Budownictwo nowego kościoła i rekonstrukcja klasztoru została przerwana 

przez I Wojnę Światową. Przed II wojną światową to święte miejsce zostało 

przebudowane. W latach 1926-30 na terenie klasztoru pracowały siostry 

Bazylianki.  

Od września 1939 do czerwca 1941 roku pomieszczenia klasztorne służyły 

za koszary żołnierskie Armii Czerwonej. Później klasztor został przemieniony na 

internat dla dzieci chorych umysłowo. 

                                                 
25 Грушевський, 1923, Київ-Львів, с. 325-326. 
26 Zgodnie z relacją ks. Nikodem, lat 62 (kustosz sanktuarium w Pogonie, bazylianin) [3.05.2013]. 
27 Tamże. 
28 Паломницькі місця, 2011, Київ, c. 31. 
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Dnia 29 marca 1946 roku, zgodnie z postanowieniem miejscowej władzy 

radzieckiej Bazyliański klasztor w Pogoni został zlikwidowany. W tych czasach 

kościół pod wezwaniem NMP popadł w ruinę, a ostatecznie został zniszczony w 

1950 roku. Ikonostas, boczne ołtarze, oraz cudowny obraz Matki Bożej zostały 

przeniesione do sąsiedniej wsi Pszenycznyky (ukr. Пшеничники). Dopiero  

w 1992 roku klasztor Bazylianów został odbudowany. Tego samego roku do 

nowozbudowanej kaplicy klasztornej uroczyście przeniesiono odrestaurowaną 

ikonę Bogurodzicy. 27 czerwca 2001 roku papież Jan Paweł II pobłogosławił 

cudowną ikonę w Pogoni29. 

 

3.3. Kryłos 

 

Miejscowość Kryłos położona jest w powiecie Galickim (woj. Iwano-

Frankowskie). Na terytorium wsi w średniowieczu znajdowała się stolica galicko-

wołyńskiego księstwa (dawna Galicja). Nie przypadkowo w tej miejscowości jest 

wiele pamiątek historycznych, m.in. fundamenty Uspeńskiego soboru30 z XII 

wieku, który był zniszczony przez hordę tatarów chana Batyja. W soborze 

znajdowały się szczątki księcia Jarosława Ośmomysła, kaplica św. Bazylego 

Wielkiego, kościół Zaśnięcia NMP, Pałac Metropolity (ostatnia letnia rezydencja 

Andrzeja Szeptyckiego) oraz kurhan pod nazwą „Galicka Mogiła”. 

Jeden z najważniejszych zabytków to kościół Zaśnięcia NMP, w którym 

znajduje się galicka cudowna ikona Matki Przenajświętszej z Kryłosa.  

Kościół ma długą oraz złożoną historię. Zbudowany został w 1530 roku 

obok fundamentu Uspeńskiego soboru z XII wieku. Zniszczono go podczas 

turecko-tatarskiej inwazji w roku 1676. Dopiero po trzydziestu latach 

odbudowano kościół (za czasów biskupa Józefa Szumańskiego). Po odnowieniu 

kościoła przeniesiono tam cudowną ikonę Bogurodzicy z kaplicy Bazylego 

Wielkiego31. 

Przekazy ludowe podają, że ikona została sprowadzona do Galicji z 

Konstantynopola w połowie XII wieku. Następnie galicki książę Jarosław 

Ośmomysł podarował ją soborowi Uspienskiemu. Po zniszczeniu soboru, 

odnaleziono nieuszkodzoną ikonę w lesie około Kryłosa i od tej pory znajdowała 

się w klasztorze ojców Bazylianów we wsi Sokół. W 1707 roku biskup Josef ogłosił 

ją jako cudowną i przekazał do kaplicy św. Bazylego Wielkiego32. 

                                                 
29 Zgodnie z relacją ks. Nikodem [3.05.2013]. 
30 Na Ukrainie soborem nazywano świątynię, która jest siedzibą biskupa czy metropolity. 

Używano również słowo katedra, lecz rzadziej. 
31 Замки та храми України, 2010, Львів, с. 56-59. 
32 Паломницькі місця, 2011, Київ, c. 32. 
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W trakcie I wojny światowej kościół Zaśnięcia NMP w dużej mierze został 

zrujnowany, ale ikona nie została uszkodzona. Po wojnie świątynię 

odremontowano wraz z ikonostasem, a ikonę umieszczono w ołtarzu.  

Do roku 1960 pielgrzymi licznie przybywali do cudownej ikony. Kościół 

został zamknięty w 1960, a w jego wnętrzu utworzono  muzeum historyczne 

Księstwa galickiego (filia Iwano-Frankowskiego Ludowego Muzeum). Cudowna 

ikona wraz z innymi religijnymi przedmiotami znajdowała się w kościele na 

chórze. W 1990 roku kościół zwrócono grekokatolikom33. 

Uroczysta koronacja cudownej ikony Najświętszej Bogurodzicy odbyła się 

29 sierpnia 2006 roku, w dniu odpustu Zaśnięcia NMP. Koronacji dokonał 

kardynał Lubomir Huzar – głowa Ukraińskiego Greckokatolickiego Kościoła34. 

 

3.4. Łuczyńce 

 

Miejscowość Łuczyńce położona jest w powiecie Rohatyńskim (ukr. 

Рогатин, woj. Iwano-Frankowskie). O historii życia kościelnego tej wsi 

dowiadujemy się z „Kroniki Parafii i kościoła w wsi Luczynci”, napisanej przez 

ksiedza Osypa Jaworskiego. 

W połowie XVII wieku w Łuczyńcach wybudowano pierwszy kościół. 

Następny ufundowany został przez Stefana Bazylewicza w latach 1743-59, a 

wybudowano go na Handzyniej Górze. Jednak w 1780 roku spłonął. W 1781 roku 

wybudowano ponownie drewniany kościół pod wezwaniem św. Mikołaja. W tym 

kościele po raz pierwszy została wystawiona publicznie Łuczyńska ikona 

Bogurodzicy35. 

Od 1860 roku datowane są cuda przypisywane wstawiennictwu ikony 

Bogarodzicy. Początkowo znajdowała się ona w domu Mikołaja i Anny Kuhratiw. 

Według podań ludowych ikona była stara, zakopcona oraz sczerniała, ale 

samoodnowiła się. Tak odnowioną ikonę podczas uroczystej procesji przeniesiono 

do kościoła św. Mikołaja, gdzie została umieszczona na głównym ołtarzu. 

Papież Pius IX w roku 1861 nadał monasterowi w Łuczyńcach prawo 

zupelnego odpustu w takie święta jak: Współcierpienie Przenajświętszej 

Bogurodzicy (dziesiąty piątek po Zmartwychwstaniu), Zaśnięcia NMP (18 

sierpnia) oraz Pokrow (Opieka) Bogurodzicy (14 października)36. 

                                                 
33 Tamże, s. 33. 
34 Тимо, 2011, Львів, с. 54-55. 
35 Jaworski, (brw), s. 4-6. Biblioteka parafialna w Łuczyńcach. 
36 Daty podano według kalendarza juliańskiego. Obchodzone święta różnią się trzynastoma 

dniami (później) od kalendarza gregoriańskiego. W Kościele greckokatolickim obowiązuje 

kalendarz juliański. 
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W 1903 roku na miejscu drewnianej świątyni wybudowano obecny 

murowany kościół św. Mikołaja. Ikonę umieszczono w specjalnie zbudowanej 

kapliczce. W 1906 roku w czasie pielgrzymki duchowieństwa oraz wiernych do 

Jerozolimy, metropolita Andrzej Szeptycki poświęcił Łuczyńską ikonę 

Bogurodzicy przy Grobie Pańskim. W tym samym roku metropolita wydał dekret, 

w którym odnowiono odpusty nadane przez papieża Piusa IX37. 

W czasie I wojny światowej przy kapliczce eksplodował ładunek 

wybuchowy, który spowodował spłonięcie kapliczki, ale zachowała się ściana wraz 

z wiszącą ikoną – nietkniętą przez ogień. Cudem zachowaną ikonę przeniesiono 

do kościoła38. 

Znaczących zniszczeń w okresie wojennym zaznał sam kościół, zarówno we 

wewnątrz jak i na zewnątrz. Odnowiono go dopiero w dwudziestych latach 

ubiegłego wieku. W czasie komunistycznego reżimu regent kościoła ratując 

dzwony od zniszczenia zakopał je w ziemi nie zdradzając nikomu miejsca ich 

ukrycia. Kiedy mieszkańcy chcieli zbudować nową dzwonnicę, modlili się przed 

ikona Bogurodzicy o odnalezienie zabytkowych dzwonów. Jak podano w kronice 

parafii modlitwy zostały wysłuchane, a dzwonny odnalezione zostały w czasie 

kopania rowów pod nową dzwonnice39. 

Od 1997 roku. Obecnie Łuczyńska ikona Najświętszej Bogurodzicy 

umieszczona jest w ikonostasie tuż nad „rajskimi drzwiami”40. Od tej pory do 

miejscowości Łuczyńce przybywają pielgrzymi z całego świata. 

 

3.5. Łypiwka 

 

Kilka kilometrów od Iwano-Frankowska (d. Stanisławów) leży duża, kiedyś 

polska wieś Lackie-Szlacheckie. Dziś nazywa się Łypiwka, a po mieszkających tu 

Polakach pozostały tylko wspomnienia (powiat Tyśmienicki). 

Przy wjeździe do wsi widoczny jest las, który przyciąga swoim pięknem. 

Wśród miejscowej ludności jest owiany wielką liczbą legend. Według jednej z 

nich: Trzej mnisi z Podola, przez kilka tygodni szli do Halicza. Pragnienie i 

zmęczenie skierowało podróżnych do rzeczki Wrony. Nagle przed mnichami 

rozpostarł się widok na piękną zieloną dolinę, gdzie do Wrony z dużym hałasem 

wpadała druga rzeka. U jej brzegów pływały dzikie łabędzie. Mnisi nazwali tę 

rzekę Łebediwka. Podeszli słudzy boży do źródła, aby napić się wody i odpocząć. 

                                                 
37 Богун, 1947, Мюнхен, c. 39-40. 
38 Jaworski, s. 34. 
39 Tamże, s. 36-39. 
40 Jedne z drzwi w ikonostasie przez które wchodzi kapłan. 
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Tam zmorzył ich sen. We śnie, pojawiła się nad źródłem Matka Boska  

z Dzieciątkiem na ręku. Po obudzeniu mnisi postanowili zbudować obok źródła 

klasztor z kościołem. Z czasem ludzie zaczęli przychodzić do tych leczniczych 

źródeł. Niektórzy, po napiciu się wody ze źródła odczuwali wzmożoną siłę ducha  

i lekkość w sercu41. 

Kościół, zbudowany z bali dębowych w 1700 roku, urzeka swym pięknem. 

Dziś przy źródle odbywają się nabożeństwa, a do naszych czasów przetrwał tylko 

jeden dąb. Kościół stał w lesie po zamknięciu klasztoru jeszcze cztery lata.  

W 1728 roku, przeniesiono go na nowe, specjalnie przygotowane miejsce. Obecnie 

świątynia położona jest na usypanym sztucznym pagórku i jest zewsząd 

widoczna. Jej obecny wygląd nie odpowiada pierwotnemu kształtowi. Pierwotnie 

była mniejsza. Niestety – o budowniczych nic nie wiadomo. Jednak gdzieś w 

latach czterdziestych ubiegłego wieku, gdy naprawiano krzyż na centralnej 

kopule, znaleziono notatkę na cielęcej skórze, w której zapisano, że krzyż 

ustawiał mistrz Antoniuk42. 

W istniejącym prawie od 300 lat sanktuarium znajduje się ikona Matki 

Boskiej. W tle obrazu namalowano klasztor, błękitne niebo, zielony las, z którego 

wypływa źródło. Warto zaznaczyć, że ikona Łypiwskiej Bogurodzicy zdecydowanie 

odróżnia się od wszystkich znanych w Ukrainie cudownych ikon. Pod obrazem – 

napis: „To ród poszukujących Pana”43. Początkowo przechowywana była w 

sanktuarium pod wezwaniem Świętej Trójcy w klasztorze, który działał we wsi w 

latach 1711-24. Kiedy kościół został rozebrany i przeniesiony do wsi, co stało się 

w kilka lat po zamknięciu klasztoru, przeniesiono tam i ikonę. Według legendy, 

ikona trzykrotnie powracała na stare klasztorne miejsce i pływała po wodzie 

źródła, a mieszkańcy uroczyście przenosili ją do cerkwi. W 1887 r. postacie Maryi 

i Jezusa zostały ubrane w srebrne szaty ze złotymi koronami. Korony ozdobiono 

dziewięcioma klejnotami które ufundowała Aniela Majkowska w roku 1887. Do 

tego roku korony były jedynie namalowane44. 

W kościele Zmartwychwstania Chrystusa ikona Bogurodzicy pozostawała 

na ołtarzu, a w 2003 została po raz pierwszy zdjęta i mieszkańcy Łypiwki  

i okolicznych wiosek przenieśli ją na coroczną modlitwę w miejsce objawienia w 

lesie, w pobliżu starego dębu i źródła. 

Podczas renowacji artysta-konserwator Walery Twardochleb znalazł cztery 

warstwy malowideł. Restauratorzy chcieli zakryć krajobraz, ale wspólnota wsi 

                                                 
41 До Діви Марії Шляхетної, 2012, с. 8. 
42 Паломницькі місця, 2011, Київ, c. 36-37. 
43 Nadpis w języku cerkiewno słowiańskim: „Сей родь ищущихь Господа”. 
44 Гіщинський, 2005, Львів, c. 22. 
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sprzeciwiła się temu, gdyż widok klasztoru ma wielką wartość historyczną. Tło 

jest potwierdzeniem, że opowieść o cudownym obrazie zaczęła się właśnie tutaj. 

Każdorazowo obrazowi dodawano jakieś elementy, szczególnie w drugiej połowie 

sześćdziesiątych lat XIX wieku, kiedy to porę jesienną zmieniono na okres 

wiosenno-letni. Zmiana pór roku powiązana jest z odpustem obchodzonym latem 

– Narodzenie Jana Chrzciciela (7 lipca). Od roku 2000 cudotwórcza ikona 

Bogurodzicy znajduje się w nowym kościele św. Jozafata w Łypiwce45. 

 

3.6. Katedra w Iwano-Frankowsku 

 

Katedra pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego pierwotnie była 

własnością ojców Jezuitów (obrządku łacińskiego). Zalicza się do kultowych 

budowli austro-bawarskiej barokowej szkoły i wyróżnia się szczególnie 

kompozycją głównych przestrzeni, proporcjonalnością oraz plastyczną obróbką 

ścian. Pionową sylwetkę głównej fasady dopełniają dwie wieże po równoległych 

stronach, których formę zaczerpnięto z góralskiej architektury. Liczne renowacje 

i remonty nie zmieniły ogólnej formy budowli oraz jej konstrukcji. 

W 1720 roku ojcowie Jezuici rozpoczęli budowę kościoła, którą ukończyli  

w 1729, również w tym roku odprawiona została pierwsza Msza Święta. 

Techniczne błędy w budowie świątyni przyczyniły się do pojawienia pęknięć na 

ścianach, co w konsekwencji zagrażało wiernym przebywającym w nim oraz 

samemu budynkowi. W lutym 1752 roku podjęto decyzję o rozebraniu świątyni 

i jej przebudowie. W 1763 ukończono prace budowlane46. 

W roku 1849 zwierzchnicy kościelni w Ukrainie według porozumienia  

z cesarzem w Stanisławowie utworzono greckokatolickie biskupstwo. Następnie 

kościół został przekazany UGKC i pełnił funkcje katedry. W świątyni tej 

ustanowiono pięciorzędowy ikonostas, którego autorami byli -  malarz-artysta 

Modest Sosenko i rzeźbiarz Anton Monasterski47. 

W katedrze sprawowali posługę  znani pasterze tj. metropolita Andrzej 

Szeptycki (trzeci Stanisławski biskup w latach 1899-1890), biskup Grzegorz 

Homyszyn (w latach 1904-1945), którego papież Jan Paweł II w trakcie wizyty 

duszpasterskiej na Ukrainie ogłosił błogosławionym.  

                                                 
45 Tamże, s. 44-48. 
46 Por. Вояковський, 1989, Львів, c. 23-24. 
47 Паломницькі місця, 2011, Київ, c. 36. 
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W latach 1946-90 katedra, jak i większość greckokatolickich kościołów, 

przeszła pod władzę rosyjskiej prawosławnej cerkwi. Po odzyskaniu 

niepodległości przez Ukrainę katedra powróciła do  grekokatolików48. 

Obecnie do świątyni Zmartwychwstania Pańskiego przybywa tysiące 

wiernych, aby uczcić relikwie św. Piotra, błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty, 

błogosławionego Męczennika Emiliana Korcza oraz Stanisławskich biskupów 

Symeona Łukacza (1893-1964) i Jana Slezuka (1896-1973). Biskupi ci przeszli do 

historii jako gorliwi słudzy podziemnego kościoła UGKC. Za wierność 

Chrystusowi byli oni aresztowani przez władze radzieckie - ojciec Symeon na 10 

lat został wysłany na Syberię, zaś biskup Jan – do Workuckich Taborów. Po czym 

aresztowano ich razem i pozbawiono wolności na pięć lat. Ceremonia beatyfikacji 

odbyła się 27 czerwca 2001 roku we Lwowie w czasie apostolskiej wizyty Papieża 

Jana Pawła II49. 

 

3.7. Klasztor Chrystusa Króla w Iwano-Frankowsku 

 

Klasztor Chrystusa Króla znajduje się w spokojnej dzielnicy, dużego 

miasta Iwano-Frankowska. To najmłodszy klasztor ojców Brazylianów na 

terytorium współczesnej Ukrainy. Jego budowa trwała od 1928-31 roku (chociaż 

wstępne prace rozpoczęły się cztery lata wczesniej). Świątynia przy klasztorze 

została poświęcona przez trzech biskupów: Jozafata Kocyłowskiego, Grzegorza 

Homyszyna, Jana Łatyszewskiego. Lecz klasztor istniał niedługo. Z przyjściem 

bolszewików w 1945 roku klasztor zlikwidowano. Władza radziecka klasztor 

przekazała rosyjskiej prawosławnej cerkwi. Od 1957 kościół służył najpierw jako 

pomieszczenia gospodarcze, następnie magazyn mebli, a później archiwum 

państwowe50. 

Kościół Chrystusa Króla i pomieszczenia klasztorne zwrócono ojcom 

Bazylianom po wyjściu UGKC spod ziemi. We wrześniu 1990 roku kościół został 

poświęcony na cześć Chrystusa Króla przez dwóch biskupów Iwano-

Frankowskich: Sofroniusza Dmyterkę i Ireneusza Biłyka. Pod koniec 90 lat 

przełożonym zakonu i opiekunem kościoła był o. Włodzimierz Pałczyński, który 

odrestaurował monaster. 

W kościele Chrystusa Króla znajdują się relikwie świętego Jozafata 

(Kuncewicza), grekokatolickiego arcybiskupa Połockiego, kanonizowanego w roku 

1867 (męczennik za pojednanie chrześcijan). W kwietniu 2010 roku do kościoła 

                                                 
48 Tamże, s. 37. 
49 Гіщинський, 2004, с. 19-20. 
50 Монастирі Чину святого Василія Великого, 2011, Київ, с. 25-27. 
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przekazano kolejną relikwię – kopię Stanisławskiej cudownej ikony 

Przenajświętszej Bogurodzicy Łaskawej51. Oryginał tej ikony pochodzi z końca 

XVII początku XVIII wieku. Według legend ikonę namalował 70-letni pobożny 

ikonopisarz Daniel, na zamówienie ormiańskiego sekretarza Daninga. Przyjęto, 

że to on jako pierwszy dostąpił cudownego uzdrowienia oczu oraz jako pierwszy 

zobaczył łzy na twarzy Matki Bożej. Uznając siebie za niegodnego takiego skarbu 

oddał ikonę do kościoła. Dnia 22 sierpnia 1742 roku komisja w składzie 

duchownych i świeckich osób stwierdziła niezaprzeczalny, nadprzyrodzony 

charakter pojawienia się łez na ikonie. Tego samego roku w czasie Mszy Św. za 

zmarłych zminiły się barwy ikony -  ikona napełniła się błękitnym kolorem i tak 

pozostała do końca Boskiej Liturgii52.  

Dnia 20 października 1763 roku ikonę uroczyście przeniesiono do 

nowozbudowanej świątyni NMP Łaskawej i umieszczono w głównym ołtarzu. 

Dnia 28 września 1777 roku papież Pius VI nadał temu sanktuarium prawo 

odpustów dla wszystkich wiernych ormiańskiego, łacińskiego i grekokatolickiego 

obrządku53. 

Dnia 30 maja 1937 roku ikonę koronowano. W roku 1946 w obawie przed  

możliwym jej zniszczeniem Ormianie wywieźli ikonę do Gdańska, gdzie znajduje 

się do dnia dzisiejszego. Dzięki staraniom ojców Bazylianów z Iwano-

Frankowska, została przygotowana kopia cudownej ikony Matki Boskiej 

Łaskawej, którą namalowala siostra Augustyna. W dniu 5 kwietnia 2010 roku 

biskup Iwano-Frankowski Włodzimierz Wojtyszyn oraz emerytowany biskup 

Sofroniusz Mudry pobłogosławili oraz poświęcili kopię ikony. Z 21 na 24 kwietnia 

tego samego roku ojcowie Bazylianie Jozafat Fitel i Porfiriusz Szumyło poświęcili 

ją obok oryginału Bogurodzicy Łaskawej w Gdańsku oraz obok Góreckiej 

cudownej ikony Matki Bożej w miejscowości Łobżenica i w Częstochowie54. 

 

3.8. Kościół Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Fradze 

 

Pierwsze pisemne wzmianki o miejscowości Fraga datuje się na rok 1460. 

Według danych archiwalnych do 1541 Fraga była miasteczkiem. Obecnie to wieś 

w woj. Iwano-Frankowskim, położonym w odległości 54 kilometrów od Lwowa.  

                                                 
51 Ikona ta uznaje się za opiekunkę miasta Iwano-Frankowka (d. Stanisławów). 
52 Паломницькі місця, 2011, Київ, c. 26. 
53 Гіщинський, 2003, Львів, с. 29-33. 
54 Гіщинський, 2011, Львів, с. 18-20. 
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W latach 1947-93 miejscowość nosiła nazwę Jagodówka, a 1945 roku znajdowała 

się w składzie II Rzeczypospolitej Polski55. 

Fraga została uznana za miejsce odpustowe w drugiej połowie XVII wieku. 

Pierwszy drewniany kościół (wspominany już w historycznych źródłach 1573 

roku) znajdował się na wysokiej górze – zwanej Skałą (ukr. Скала). Kościół 

spłonął za czasów Bogdana Chmielnickiego. Cudem uratowała się tylko ikona 

Najświętszej Bogurodzicy namalowana na płótnie – podobna do Bełskiej (obecnie 

Częstochowskiej). Na miejscu spalonego kościoła zbudowano niewielką 

greckokatolicką kapliczkę, w której umieszczono ikonę.  

W związku z rozgłosem o cudch i łaskach otrzymywanych za pośre-

dnictwem ikony, hetman Jan Stanisław Jabłonowski w roku 1732 kazał przenieść 

ją do kościoła zakonu bernardyńskiego. Kościół ten zlikwidowano w 1790 roku, a 

ikonę przeniesiono do kościoła w Bereżanach (woj. Tarnopolskie). Niemniej 

wspólnota lokalna w Fradze pod przywództwem proboszcza Todora Ściłowskiego  

i Grafa Wiktora Baworowskiego sprzeciwiali się przeniesieniu ikony do 

miejscowości Bereżany  – ich starania  skończyły się jednak niepowodzeniem56. 

Z przekazywanej legendy dowiadujemy się, że mnisi zabrali ikonę, ale 

mieszkańcy widzieli ją jeszcze przez dwa miesiące w jasności nad górą, skąd 

później wybiło się źródło. W roku 1942 skała, z której wypływało źródło, została 

zniszczona ładunkiem wybuchowym przez żołnierzy niemieckich. Niemniej po 

przeciwległej stronie wybiło ponownie źródło z wodą o uzdrawiających 

właściwościach. Ostatnim czasem zanotowano dwa znaczące przypadki 

uzdrowienia dzięki obmyciu w tej wodzie  – jedna kobieta uzdrowiona została  

z  raka skóry, inna odzyskała wzrok57. 

W 1904 roku ikona powróciła razem z Bernardynami do Fragi. W czasie II 

wojny światowej klasztor i kościół został całkowicie zniszczony. Jednak ikona 

Przenajświętszej Bogurodzicy kolejny raz cudownie ocalała. Mieszkańcy wsi 

znaleźli ją w ruinach kościoła nieuszkodzoną. Dnia 28 sierpnia 1944 roku ikona 

wróciła na swoje pierwotne miejsce do kościoła Przeniesienia Relikwii św. 

Mikołaja. Warto zaznaczyć, że szczególnej opieki doświadczają młode małżeństwa 

przychodzące wyprosić pomyślność we wspólnym małżeńskim pożyciu58. 

 

 

                                                 
55 Ustawa z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji podpisanej w Moskwie dnia 16 sierpnia 1945 r. 

umowy między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich  

o polsko-radzieckiej granicy państwowej (Dz. U. z 1946 r. Nr 2, poz. 5). 
56 Паломницькі місця, 2011, Київ, c. 38-39. 
57 Дяків, 2008, Львів, с. 66-73. 
58 Паломницькі місця, 2011, Київ, c. 39. 
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Zakończenie 

 

Terminy cud i cudowność implikują coś niewyobrażalnego, nieosiągalnego 

dla ludzkiego rozumu. Wszelkie wyobrażenia o cudach były i do dnia dzisiejszego 

wpisują się jako składowa część wierzeń religijnych oraz jako element tradycyjnej 

religijności ludowej. W ukraińskim folklorze wiara w cuda jest obecna od 

najdawniejszych czasów i jej echo przebrzmiewa w wierzeniach chrześcijańskich 

do dziś59. 

Dawna obrzędowa poezja, motywy oraz obrazy uległy również wpływom 

chrześcijańskich wierzeń, co w konsekwencji przyniosło także bogaty repertuar 

legend, ballad i pieśni ludowych występujących w różnych odmianach folkloru.  

W znacznej mierze religia chrześcijańska ubogaciła ludowy folklor rozumieniem 

pojęcia cudu oraz licznymi scenami ewangelicznymi i biblijnymi. 

Pogłębienie rozumienia cudu w ujęciu folklorystycznym w Zachodniej 

Ukrainie jest ważne nie tylko ze względu na historyczno-kulturową pełnię, ale 

również z uwagi na relacje zachodzące między tradycją a religią. Badacze 

studiując owe miejsc mają możliwość przedłożenia narodowych wartości na 

duchowo-religijną problematykę w dawnych czasach, jak i dziś. 

 

Wykaz skrótów: 

KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego 

KPK – Kodeks Prawa Kanonicznego 

NMP - Najświętsza Maryja Panna 

UGKC – Kościół greckokatolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, ukr. 

Українська  

Греко-Католицька Церква 
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59 Por. Дяків, 2008, Львів, с. 14-52; Юзвенко, 1975, Київ, с. 76-82; Дунаєвська, 1987, Київ, 

с.127; Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року, 1965, Київ, с. 47-48. 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.element-mhp-aa52f541-b9d7-4141-a50e-c2ed04fcf439
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Przebaczenie w polskich tradycjach patriotycznych 

 

Ewangelia jednoznacznie uczy o wybaczaniu win i miłowaniu nieprzyjaciół. 

Toteż w społeczności chrześcijan praktykujących swoją wiarę nauka ta 

stosunkowo często jest przypominana podczas liturgii słowa, ale również poprzez 

ukształtowane w ciągu pokoleń obyczaje. Wystarczy sobie uświadomić, że 

przeciętny katolik kilka razy dziennie odmawia Ojcze nasz, zatem kilka razy 

dziennie powtarza słowa: „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy 

naszym winowajcom”. Żywemu pamiętaniu o tej nauce (co, oczywiście, nie jest 

równoznaczne z jej wykonywaniem) ogromnie sprzyja okoliczność, że Chrystus 

włożył ją w proste i nie dające się zapomnieć obrazy nadstawienia drugiego 

policzka czy przebaczania siedemdziesiąt siedem razy.  

Instytucje pojednania skłóconych i przebaczenia nieprzyjaciołom, jakie od 

wieków zakorzeniły się w obyczajowości polskiej, nie różnią się zapewne od 

analogicznych instytucji u innych narodów chrześcijańskich, ale teraz chcemy się 

ograniczyć do naszych polskich tradycji. 

Tak więc należy się pogodzić z bliźnim przed pójściem do spowiedzi lub na 

pielgrzymkę; szczególnym czasem pojednania jest wigilia Bożego Narodzenia  

i misje lub rekolekcje wielkopostne. Ponadto nie wolno dopuścić do tego, aby 

ktokolwiek zszedł z tego świata bez pojednania z bliźnimi: pokrzywdzeni uważali 

więc za swój obowiązek modlić się za konającego krzywdziciela, umierający zaś 

zapraszał do swojego łoża zarówno tych, wobec których czuł się winowajcą, jak 

tych, którym miał coś do wybaczenia – aby pojednać się ze wszystkimi. Natomiast 

podczas pogrzebu najbliższy krewny zmarłego prosił sąsiadów, w obliczu 

Ukrzyżowanego Chrystusa, aby wybaczyli mu wszystkie ewentualne krzywdy – ci 

zaś, zgodnie z obyczajem, wołali, przekrzykując się wzajemnie, że czynią to z 

całego serca.  

Również idea przebaczenia wrogom politycznym pojawiała się w myśli 

polskiej na długo przed utratą niepodległości. Wyrażała się jednak przede 

wszystkim w postulacie łagodności wobec wrogów pokonanych. I tak Mistrz 

Wincenty Kadłubek, z okazji wspaniałomyślnego wybaczenia, jakie książę 

Kazimierz Sprawiedliwy (wiek XII) okazał zwyciężonym przez siebie rebeliantom, 

zapisał w swojej Kronice długi erudycyjny wywód, w którym wykazuje, że 

wszyscy szlachetni królowie i wodzowie tak postępowali. Pozostawiony przez 
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Jana Długosza opis kluczowego w polskiej historii militarnego rozstrzygnięcia 

pod Grunwaldem kończy się wzruszającą wędrówką króla Władysława Jagiełły po 

pobojowisku: król płacze nad trupami Krzyżaków, którzy jeszcze kilka godzin 

temu byli jego śmiertelnymi wrogami, i wydaje zarządzenia, aby pogrzebano ich 

po chrześcijańsku i z całą czcią.  

Czym innym jest jednak wspaniałomyślność okazywana wrogom 

zwyciężonym, czym innym zaś miłość nieprzyjaciół, którzy aktualnie zadają 

krzywdę. W Polsce uciemiężonej, idea miłości wrogów ojczyzny dojrzewała powoli. 

W czasach konfederacji barskiej oraz powstania kościuszkowskiego religijna 

interpretacja krzywd doznawanych przez naród skupiała się raczej wokół idei 

słusznej kary Bożej za popełnione grzechy oraz nadziei na rychłą interwencję 

niebios w obronie prawa i sprawiedliwości. Dopiero począwszy od powstania 

listopadowego wątek miłości nieprzyjaciół stał się w naszej myśli patriotycznej 

niezmiennie wyraźny, przybierając na sile w momentach nowych nadziei lub 

natężenia doznawanych krzywd. Bywał on niekiedy elementem taktyki 

politycznej, bywał metodą autoafirmacji upokorzonego niewolą narodu – 

specjaliści od podejrzeń mogliby znaleźć w tym temacie świetne pole do popisu. 

Jednakże tradycji miłości nieprzyjaciół w polskiej myśli patriotycznej nie da się 

zredukować ani do taktyki politycznej, ani do potrzeby autoafirmacji.  

Zacznijmy nasz opis od powstania listopadowego, które było dziełem 

ostatniego pokolenia ukształtowanego jeszcze przez myśl oświeceniową. 

Powstanie to było regularną wojną polsko-rosyjską: uzależnione od Rosji, ale 

posiadające jeszcze własną armię Królestwo Polskie podniosło się do walki  

o swoją niepodległość. W ideologii powstańczej wojna z Rosją nie była jednak 

wojną z Rosjanami, ale z carskim despotyzmem. Właśnie wówczas pojawiło się na 

sztandarach polskich hasło „Za naszą i waszą wolność”, odtąd niezmiennie obecne 

na polskich sztandarach wolnościowych. 25 stycznia 1831 Warszawa była 

świadkiem wielkich uroczystości ku czci zamordowanych dekabrystów, które 

przerodziły się w manifestację przyjaźni polsko-rosyjskiej na bazie wspólnych 

dążeń wolnościowych. Nawet jeśli wydarzenia te interpretować w sposób skrajnie 

redukcjonistyczny, jako element działań zmierzających do osłabienia ducha 

bojowego w armii nieprzyjaciela, musimy przyznać, że intensywna propaganda 

przyjaźni dla narodu, z którego państwem jest się w stanie wojny, odbiega od 

stereotypowej propagandy wojennej, starającej się właśnie demonizować naród 

przeciwnika i zapewne miało to jakiś wpływ na konkretne postawy adresatów tej 

propagandy przyjaźni, a byli nimi nie tylko Rosjanie, ale przede wszystkim 

Polacy.  
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Współczesne myślenie Europejczyków na temat relacji między narodami 

jest poważnie zdechrystianizowane pogańskimi ideami walki o byt, o przestrzeń 

życiową, o różne pierwszeństwa itp. Uroczystości warszawskie z 25 stycznia 1831 

roku łatwiej zrozumieć na gruncie chrześcijańskich przeświadczeń, że podobnie 

jak krzywda nie może istotnie wzbogacać krzywdziciela (bo raczej go osłabia), tak 

samo odzyskanie należnych praw nie może nikomu istotnie zagrozić. Otóż 

przeświadczenia te były na setki sposobów formułowane w polskiej myśli 

niepodległościowej – stąd tak wiele w niej deklaracji o wyrzeczeniu się 

jakiegokolwiek odwetu oraz marzeń o ułożeniu sprawiedliwych stosunków  

z naszymi zaborcami.  

Postulaty wobec Rosji jako państwa sformułowano wówczas z typowo 

oświeceniowym umiarem. Żądano jedynie sprawiedliwości, deklarując ze swej 

strony niechęć do jakiegokolwiek odwetu:  

Krwi nie wołamy, zdobyczy nie chcemy,  

Nie chcemy mordów, do łupiestw niezdolni,  

Tylko odzyskać ojczyznę pragniemy,  

Tylko być wolni!  

Wiersz Stefana Witwickiego, z którego ten cytat pochodzi, został napisany 

zaraz na początku powstania. Przytaczam zaś ten tekst, bo zawartą w nim ideę 

powtarza się odtąd w Polsce nieustannie, niemal aż do znudzenia.  

Najbardziej heroiczne świadectwo miłości nieprzyjaciół, jakie wyrosło na gruncie 

mentalności oświeceniowej, zostało złożone dopiero w roku 1863. Złożył je major 

Walerian Łukasiński, aresztowany w roku 1822 i przez kilkadziesiąt lat 

trzymany w więzieniu w warunkach absolutnej izolacji – w pojedynczej celi, 

pozbawiony możliwości jakiegokolwiek kontaktu z rodziną, bez prawa pisania i 

otrzymywania listów, bez dostępu do gazet i książek. Władze więzienne tak 

starannie wypełniały rozkaz cara, ażeby więzień nie słyszał ludzkiego głosu, że 

umieściły go w celi znajdującej się na drugim poziomie piwnic pod ziemią, zaś 

jedzenie przynosiło mu zawsze trzech żołnierzy, pilnujących się wzajemnie, żeby 

nie złamać zakazu odzywania się do więźnia. Pod koniec życia Łukasińskiemu 

złagodzono ten nieludzki reżim, co pozwoliło mu przystąpić do pisania 

wspomnień. Pisał je z pozycji człowieka, który – jak sam to podkreśla – osiągnął 

stan niezależności absolutnej: niczego się już bowiem ze strony ludzi nie boi  

i niczego się nie spodziewa. Otóż ten tak strasznie skrzywdzony człowiek żarliwie 

wzywa wówczas swoich rodaków do pojednania z Rosjanami, zarazem równie 

żarliwie protestując przeciw krzywdom, jakich z ich strony doznaje naród polski.  
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Szczególnie płodna w świadectwa miłości nieprzyjaciół oraz w refleksję na 

ten temat była epoka romantyczna, która w Polsce załamała się gwałtownie wraz 

z upadkiem powstania styczniowego, ale przetrwała jeszcze co najmniej 

dwadzieścia lat wśród zesłańców syberyjskich, skazanych za udział w tym 

powstaniu. Odnotujmy najpierw wiersz, jaki w celi śmierci napisał Rafał 

Krajewski, członek powstańczego Rządu Narodowego, powieszony razem z 

Trauguttem na stokach Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia 1864 r. Pełen 

głębokiego przeświadczenia o słuszności podjętej walki, a zarazem pełen nadziei 

pomimo klęski powstania, Krajewski wzywa rodaków, aby nie potępiali zdrajców 

ojczyzny, ale podali im raczej pomocną dłoń, bo tylko w ten sposób zdołamy 

„szubienicę w krzyż zmienić”: 

I odpuść nam naszą winę,  

Jak my winowajcom.  

Bracia, my w zbożną godzinę  

Odpuśćmy słabym i zdrajcom!  

Z upadłej sprawy Ojczyźnie  

Zostawmy posiew przyszłości:  

Gdy krwi nie stało w spościźnie,  

Oddajmy na siew swe kości!  

Siew dla przyszłości rozpleni,  

Kto szubienicę w krzyż zmieni!  

Krew nasza lala się marno,  

Bóg nie wsparł walki oręża;  

Więc nowe rzucajmy ziarno —  

Tę miłość co świat zwycięża.  

Wołajmy: przebacz mi, Panie.  

W szczerej miłości i wierze  

A sprawa zmartwychwstanie,  

I nowi wstaną rycerze!  

Zbierajmy zacne imiona,  

Upadłym podajmy rękę:  

Złe wtedy na zawsze skona,  

Gdy padnie na Bożą Mękę!  

 Pełne narodowej godności, a zarazem głoszące przebaczenie wrogom  

i zdrajcom listy z cel śmierci były owocem wielkiej refleksji na temat darowania 

win i pojednania, jaką snuto jeszcze przed powstaniem. W kraju, którego synowie 

pisali takie listy spod szubienicy, podjęto przedtem wielką pracę na rzecz 
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pojednania wszystkich stanów i wyznań. Materialnym symbolem tej idei stało się 

pięciu poległych od salwy kozackiej podczas manifestacji patriotycznej 26 lutego 

1861 r. To właśnie z tej okazji rabin Izaak Kramsztyk (późniejszy zesłaniec 

syberyjski), w kazaniu wygłoszonym w swojej synagodze, mówił, że „miłość kraju 

usuwa wszelkie niesnaski wśród mieszkańców, jest matką tolerancji, jednoczy 

wszystkie stany i wyznania”; wielu Żydów zaczęło się wówczas nazywać 

„Polakami wyznania Mojżeszowego”.  

Wcześniej jeszcze zdobył w polskim społeczeństwie popularność wiersz 

Władysława Tarnowskiego, wzywający do modlitwy za zmarłego cara Mikołaja I 

(1856). Wiersz nawiązywał do starego ludowego przekonania, że tylko modlitwa 

pokrzywdzonych może dokonać rzeczy beznadziejnej: otworzyć zbawienie 

wielkiemu krzywdzicielowi.  

Okres po powstaniu styczniowym pozostawił po sobie całą bibliotekę 

pamiętników syberyjskich. Na płaszczyźnie faktów stwierdzają one liczne nici 

przyjaźni i życzliwości, jakie zawiązały się między polskimi zesłańcami a ludem 

rosyjskim. Na płaszczyźnie programów powtarza się w nich zwłaszcza jeden 

motyw (obecny już w Ustępie z powieści syberyjskiej Kornela Ujejskiego z roku 

1851): wykorzystać zesłanie jako szansę apostołowania wolności wśród Rosjan.  

Ale przenieśmy się do zaboru pruskiego. W pamięci narodowej 

najtragiczniej zapisał się okres Kulturkampfu, następnie pobismarckowskiego 

hakatyzmu. To właśnie z tej okazji Henryk Sienkiewicz napisał Krzyżaków wraz 

z przejmującym opisem przebaczenia, jakiego oślepiony Jurand udziela sprawcy 

swojego kalectwa i mordercy swej córki.  

Ideowo był to okres pozytywizmu. Toteż w refleksji narodowej na temat 

prześladowania przez państwo pruskie swoich polskich obywateli pojawią się 

opisy mechanizmów nienawiści – krzywdziciel, nie mogąc zmusić swojej ofiary do 

uległego znoszenia niewoli, pragnie przynajmniej tyle osiągnąć, żeby rozbudzić w 

niej nienawiść do siebie, w ten sposób bowiem sprowadza ją na płaszczyznę, na 

której jest od niej silniejszy. Ostrzeżenie, żeby się nie dać sprowokować do 

nienawiści, było już tylko logiczną konsekwencją tego rodzaju opisów. Ponadto 

mentalność pozytywistyczna – pamiętajmy jednak, że był to specyficznie polski 

pozytywizm – na Kulturkampf i akcję wywłaszczania Polaków reaguje analizami, 

w których wskazuje się na wielowarstwowość krzywdy: krzywdziciel w gruncie 

rzeczy dużo bardziej krzywdzi samego siebie niż pokrzywdzonego. 

Brak czasu każe przeskoczyć od razu do okresu II wojny światowej. Na 

łamach katolickiej Prawdy, konspiracyjnego pisma, redagowanego przez Zofię 

Kossak, ukazał się wówczas cały cykl tekstów przypominających o tym, że 

przykazanie miłości nieprzyjaciół odnosi się również do naszych okupantów.  
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A przypomnijmy, że w Warszawie, gdzie teksty te były pisane i publikowane,  nie 

było chyba rodziny, której by Niemcy nie zabili kogoś z bliskich albo nie więzili na 

Pawiaku czy w Oświęcimiu. Niemcy, żeby sterroryzować ludność, dokonują na 

ulicach miasta publicznych grupowych egzekucji. Za ukrywanie Żyda, za 

posiadanie radioodbiornika, za handel mięsem grozi – i rzeczywiście jest 

wykonywana – kara śmierci. I właśnie wówczas, w Warszawie, w katolickim 

piśmie konspiracyjnym, ukazuje się cykl artykułów na temat miłości nieprzyjaciół 

– tych konkretnych nieprzyjaciół, którzy właśnie dokonują swojego dzieła śmierci, 

żeby dokonać zabójstwa całego narodu. Pozwolę sobie przytoczyć opublikowaną 

konspiracyjnie w Warszawie w roku 1943 modlitwę za Niemców, pióra Leonii 

Jabłonkówny, Żydówki wyznania katolickiego. Nie zapomnijmy, że właśnie w tym 

roku Niemcy dokonali ludobójstwa w getcie warszawskim:  

 
Za ugór ojczysty rozdarty, 

Za fali wiślanej płacz krwawy,  

Za Tatry skalane i Bałtyk, 

Za wrzesień śmiertelny Warszawy; 

 

Za grób, co słabnącym jak ulga 

Pokusą w męczeńskich dniach świeci –  

– Zbaw, Panie, kobiety i dzieci 

Z płonących pożarów Hamburga. 

 

Za krzyż znieważony w kaplicach, 

Za krzywdę cmentarnych popiołów – 

– Zachowaj we wrażych stolicach 

Strzeliste gotyckie kościoły. 

 

O Panie, przez znak Twój na wieżach, 

Przez prawo Twych groźnych sztandarów, 

Prosimy Cię szeptem pacierza,  

Błagamy Cię burzą chorału. 

 

W godzinie triumfu nad klęską,  

Gdy w gniewie się twoim objawisz 

Daj siłę, daj radość zwycięską, 

A wyrwij nam z duszy nienawiść. 

 

W pożarze piorunów, co walą 

W ostatnie bastiony i tamy,  

Daj sercom, niech z gruzów ocalą 

Twój święty na wieki Testament. 

 

Idea miłości nieprzyjaciół jest również głęboko obecna w polskiej myśli 

powojennej. Temat ten często pojawiał się między innymi w listach pasterskich 

Episkopatu. Wobec krzywd, jakie spotykały Kościół, i dyskryminacji, jakiej 

poddano katolików, należy zachować się – perswadowali niejednokrotnie biskupi 
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– w sposób godny chrześcijan, w każdym razie nie wolno nam nienawidzić. Tak 

samo należy zachować się wobec przeciwników politycznych.  

W naszej pamięci historycznej na pewno pozostanie orędzie Episkopatu 

polskiego do biskupów niemieckich z 18 listopada 1965, wydane z okazji 

tysiąclecia chrztu Polski. W orędziu tym znalazły się skierowane do Niemców w 

imieniu narodu polskiego słowa: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Słowa 

te musiały budzić poważne opory w społeczeństwie, w którym pamięć wojny była 

jeszcze świeża. Ówcześni Polacy przecież wciąż żywo pamiętali swoich bliskich, 

którzy podczas tej wojny zostali zamordowani. Życie podczas tej wojny utraciło 

trzy miliony Polaków (ponad 10% narodu) oraz drugie trzy miliony 

współobywateli Żydów. Wymordowano grubo powyżej połowy polskiej elity 

kulturalnej, zniszczono lub zrabowano największe dzieła polskiej kultury. Wojna 

gruntownie zdewastowała polską gospodarkę. Państwo utraciło swoją 

suwerenność, zostaliśmy pozbawieni możliwości decydowania o jego powojennym 

ustroju.  

Korzystając z tych okoliczności, oficjalna propaganda podjęła histeryczny 

atak na orędzie biskupów – atak, którego w normalnym państwie nie da się 

nawet wyobrazić, bo tylko w państwie totalitarnym możliwe jest nastawienie 

wszystkich środków masowego przekazu na jeden i ten sam ton intensywnej 

nienawiści oraz niedopuszczenie do głosu ludzi myślących inaczej. A przecież 

słowa biskupów wyrosły z najpiękniejszych polskich tradycji, głęboko 

ugruntowanych w świadomości narodowej. Zgiełk nienawiści, jaki powstał wokół 

tego orędzia, szybko zresztą ucichł i dziś waga tego wystąpienia biskupów 

rozumiana jest również w tych środowiskach, które wówczas były najbardziej 

oburzone. Na tym większy szacunek zasługują ludzie, którzy wtedy odważyli się 

okazać publicznie solidarność z atakowanymi biskupami, np. pastor Zygmunt 

Michelis czy wspomniana już Zofia Kossak. 

W rezultacie tego ataku na samą nawet ideę przebaczenia i pojednania 

nastąpiło ożywienie i pogłębienie jej rozumienia. Wprawdzie część społeczeństwa 

uległa wówczas atmosferze stworzonej przez środki masowego przekazu, ale była 

to dezorientacja chwilowa, z której ludzie szybko się otrząsnęli. Masowa 

frekwencja oraz entuzjazm, z jakim przyjmowano biskupów – począwszy od 

kwietnia 1966 aż do końca tamtego roku – w kolejnych miastach podczas 

uroczystości z okazji tysiąclecia chrztu Polski, były oczywistym dowodem, że  

w sporze wokół orędzia do biskupów niemieckich społeczeństwo opowiedziało się 

po stronie swoich biskupów. 

Ważkie głosy, podejmujące temat miłości nieprzyjaciół, pojawiają się  

w Polsce nieustannie. Wymieńmy kilka takich, które szczególnie zasługują na to, 
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żebyśmy o nich nie zapomnieli: piękne i mądre kazanie o bezsensie nienawiści, 

jakie do uczestników Olimpiady, która w roku 1972 odbyła się w Monachium, 

wygłosił abp Adam Kozłowiecki; kazanie ks. Jana Ziei, wygłoszone w katedrze 

warszawskiej 17 września 1974 w rocznicę inwazji sowieckiej na Polskę; 

przemówienie w obronie zagrożonej przez nienawiść ludzkiej godności, jakie  

16 października 1977 wygłosił prof. Leszek Kołakowski z okazji przyjęcia 

Nagrody Pokojowej Stowarzyszenia Księgarzy Niemieckich; przemówienie 

Stanisława Matyi, jednego z przywódców robotniczych w okresie wypadków 

poznańskich w roku 1956, wygłoszone 29 czerwca 1981 z okazji odsłonięcia 

pomnika ku czci ofiar tamtych wydarzeń.  

Dowodem na to, że idea przebaczenia i miłości nieprzyjaciół wciąż żyje w 

naszym społeczeństwie, jest wiele modlitw i wierszy, jakie napisano w tym duchu 

w okresie stanu wojennego (1981–1982) oraz po zamordowaniu przez oficerów 

służby bezpieczeństwa księdza Jerzego Popiełuszki. Znamienne, że bezpośrednio 

po pogrzebie księdza Popiełuszki, 3 listopada 1984 r., wielotysięczny tłum 

spontanicznie poszedł w kierunku Pałacu Mostowskich, głównej siedziby służby 

bezpieczeństwa i przedefilował przed nim, skandując okrzyk: „Przebaczamy, 

przebaczamy!”  

Jaki jest stosunek dzisiejszych Polaków do ewangelicznego przykazania 

miłowania nieprzyjaciół? Spontaniczny, przedrefleksyjny sprzeciw, jakim Polacy 

przełomu lat 1965/66 w pierwszym odruchu zareagowali na słowa „Przebaczamy  

i prosimy o przebaczenie”, przypomina nam, że postawy przebaczenia  

i pojednania nie ma się raz na zawsze i że nad ukształtowaniem w sobie tej 

postawy trzeba pracować. 

Wydaje się, że dzisiaj czymś najszczególniej dla nas ważnym jest 

przezwyciężenie tego ducha partyjniactwa, który współczesnych Polaków dzieli 

niemal na wrogie sobie plemiona. Wprawdzie podział społeczeństwa na partie jest 

zjawiskiem pozytywnym – pod tym jednak warunkiem, że poszczególne partie 

starają się do swoich celów partykularnych dążyć z uszanowaniem dobra 

wspólnego, a nie przeciwko niemu. Bo, niestety, bardzo wiele racji miał Cyprian 

Norwid, kiedy mówił, ze bez tego nastawienia na dobro wspólne „partie są jak 

bandy lub koczowiska polemiczne, których ogniem niezgoda, a rzeczywistością 

dym wyrazów”. 
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Wartość, znaczenie i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego 

 

 

„Bezpieczeństwo nie jest wszystkim,  

ale bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym” 

K. Nauman 

były generalny inspektor Bundeswehry 

były przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO 

 

Śledząc każdego dnia wiadomości w mediach, nietrudno zauważyć, że  

w świecie ciągle wybuchają konflikty na tle rasowym, narodowościowym czy 

terytorialnym. Wydarzenia ostatnich tygodni na Krymie zmuszają do refleksji 

nad bezpieczeństwem naszego kraju. Z opublikowanej ostatnio w internecie sondy 

wynika, że niewielu Polaków byłoby gotowych bronić kraju, a jeszcze mniej 

skłonnych byłoby oddać za niego życie.1Czy możemy czuć się bezpiecznie jako 

naród? Co to w ogóle znaczy „czuć się bezpiecznie”? W jaki sposób poczucie 

bezpieczeństwa indywidualnego zależy od bezpieczeństwa narodowego? I jakie 

czynniki owe bezpieczeństwo warunkują? 

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć znaczenie pojęcia bezpieczeństwa 

narodowego oraz zwrócić uwagę na fakt, że mimo postępującej globalizacji życia, 

bezpieczeństwo narodowe nadal stanowi jedną z najważniejszych wartości, jakiej 

powinniśmy bronić i ciągle umacniać . 

Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa ma tak wielką wartość, ponieważ jej 

niezaspokojenie może doprowadzić do śmierci organizmu. W hierarchii potrzeb  

A. H. Maslowa znajduje się ona zaraz po potrzebach biologicznych. A. Maslow 

założył, że dopiero zrealizowanie potrzeby niższego rzędu może wyzwolić potrzeby 

wyższe2. Zatem niezaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa hamuje rozwój 

jednostki (za: Cenin, Chełpa, 1998, s. 22-23, por. także: Jakubczak, Skrabacz, 

                                                 
1 Żaneta Gotowalska, „Czy walczyłbyś za ojczyznę? Nie, sorry Polsko” 

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/czy-walczylbys-za-ojczyzne-nie-sorry-polsko/tprve 

 
2M. Cenin i S.Chełpa podają (1998, s.22-23), że koncepcja Maslowa przez niektórych psychologów 

uznawana jest za nie spełniającą w pełni wymogów naukowości i budzi pewne wątpliwości, np. 

 o konieczności zaspokojenia potrzeb niższego rzędu do wyzwolenia potrzeb wyższych. Wydaje się, 

że praktyczna doświadczenia życiowe pokazują, iż spełnienie tego warunku nie jest konieczne, 

chociaż niewątpliwie łatwiej jest w życiu kierować się wyższymi celami po pełnym zaspokojeniu 

potrzeb elementarnych. 
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Gąsiorek, 2008, s. 27). Według teorii motywacji C. Alderfora potrzeby ludzkie są 

ułożone w trzech nakładających się kategoriach: egzystencji, związku i wzrostu. 

Potrzeby egzystencji obejmują potrzeby fizjologiczne i potrzeby bezpieczeństwa 

według Maslowa (za: Jakubczak, Skrabacz, Gąsiorek, 2008, s. 27). Według  

H. Kissingera „bezpieczeństwo” przez to, że „jest jedną z centralnych kategorii 

antropocentrycznych, stanowi współcześnie fundament każdego ludzkiego 

działania” (za: Stańczyk, 1996, s. 15). 

Dążenie do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa towarzyszyło 

człowiekowi, odkąd pojawił się na Ziemi. Człowiek jest częścią natury i od 

początku swojego istnienia poddawany jest działaniu jej potężnych niszczących 

sił. Historia pokazuje, że nie tylko siły przyrody, ale również wytwory ludzkiej 

cywilizacji coraz częściej sieją śmierć i zniszczenie. Ludzkość stanowi zagrożenie 

dla samej siebie. To zmusza kolejne pokolenia do olbrzymich wysiłków obronnych 

dla zabezpieczenia się przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami. Od 

skuteczności tego zabezpieczenia zależały i zależą życie i szczęście kolejnych 

pokoleń. Dlatego nieustanne tworzenie warunków do bezpiecznego życia każdej 

osobie, lokalnym społecznościom i całym narodom jest największą potrzebą  

i wartością ludzką i stanowi fundamentalny cel państwa jako najwyższej formy 

organizacji życia narodowego (Jakubczak, Skrabacz, Gąsiorek, 2008, s. 24).  

 

I. Geneza i zakres pojęcia bezpieczeństwa narodowego 

 

1. Zdefiniowanie pojęcia „bezpieczeństwo”. 

 

Bezpieczeństwo narodowe trudno przedstawić i zrozumieć bez wpro-

wadzenia do pewnego systemu pojęć.  

Pojęcie „bezpieczeństwo” jest jednym z powszechniej stosowanych w życiu 

codziennym, społecznym i politycznym oraz w nauce. Ogromny zakres kategorii 

bezpieczeństwa powoduje wiele trudności w zwięzłym opisaniu i trafnym 

zdefiniowaniu tego słowa. Dlatego „bezpieczeństwo”, jak każde pojęcie o szerokim 

zakresie, jest pojęciem bardzo wieloznacznym.  

Etymologicznie termin ten związany jest z poczuciem zagrożenia, potrzebą 

jego usunięcia i zaprowadzenia stanu pewności. Janusz Stefanowicz pisze, że w 

języku polskim słowo bezpieczeństwo "świadczy o pierwotności poczucia 

zagrożenia w stosunku do poczucia, że jest się bezpiecznym "bez pieczy" czyli bez 

dostatecznej ochrony" (Stefanowicz, 1984; por. też: Jakubczak, Flis, 2006, s. 15). 

J. Stańczyk (1996, s. 15) również zauważa, że etymologia słowa „bezpieczeństwo” 



WARTOŚCI I ICH ZNACZENIE 

 

 ISSN 2082-7067 1(17)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

w wielu językach podkreśla pierwotność poczucia zagrożenia w stosunku do 

poczucia pewności swego zabezpieczenia.  

 Analizując definicje słownikowe zauważamy, że wszystkie zawierają takie 

desygnaty pojęcia bezpieczeństwa, jak: brak niebezpieczeństw, spokój, ochronę 

przed zagrożeniem. Na przykład Słownik Języka Polskiego (1978, s. 147) podaje, 

że bezpieczeństwo to „stan niezagrożenia, spokoju, pewności” (por. także: 

Jakubczak, Skrabacz, Gąsiorek, 2008, s. 50). 

F. De Vaugelas, XVII-wieczny myśliciel, uważał, że „słowo bezpieczeństwo 

(…) będzie kiedyś powszechnie używane, gdyż trafnie wyraża owo zapewnione 

zaufanie, którego nie umielibyśmy inaczej wyrazić jednym słowem”. Jednocześnie 

zastrzegł, że nowe słowo „bezpieczeństwo” to coś zupełnie innego niż „pewność”, 

„zabezpieczenie" czy „zaufanie”. Twierdził, że wyraża ono „(…) uzasadnione lub 

nie przekonanie, iż jest się poza zasięgiem wszelkiego zagrożenia” (za: Delumeau, 

1998, s. 11) 

 

1.1. Bezpieczeństwo jako stan 

 

Pierwotnym znaczeniem jest określenie bezpieczeństwa jako stanu. Stan 

bezpieczeństwa jest niemierzalny, istotne jest to, jak jest postrzegany przez 

władze i społeczeństwo. To postrzeganie stanu bezpieczeństwa może przybrać 

zdaniem szwajcarskiego politologa D. Frei następujące formy: 

 stan braku bezpieczeństwa – gdy występuje duże rzeczywiste 

zagrożenie, a postrzeganie ego zagrożenia jest prawidłowe; 

 stan obsesji – występuje wtedy, gdy nieznaczne zagrożenie jest 

postrzegane jako duże; 

 stan fałszywego bezpieczeństwa – ma miejsce wtedy, gdy zagrożenie 

jest poważne, a postrzegane jest jako niewielkie; 

 stan bezpieczeństwa – występuje wówczas, gdy zagrożenie 

zewnętrzne jest nieznaczne, a jego postrzeganie prawidłowe (za: 

Jakubczak, Flis, 2006, s. 14; por. także: Stańczyk, 1996, s. 17). 

Wszyscy, którzy próbowali i próbują zdefiniować pojęcie „bezpieczeństwo”, 

równocześnie zwracają uwagę na nietrwałość tego stanu. Podkreślają również, że 

należy walczyć o najwyższą rangę bezpieczeństwa w życiu każdego człowieka. 

Jest to konieczne ze względu na słabość natury ludzkiej – braku przezorności, 

lekkomyślności i zapominaniu o nieustanności zagrożeń. Istotę tej słabości 

wyraża chińska sentencja sprzed 2500 lat: „Kiedy ludzie są szczęśliwi i beztroscy, 

zapominają o śmiertelnym niebezpieczeństwie” (Jakubczak, Skrabacz, Gąsiorek, 

2008, s. 50, por. także: Kitler, 2011, s. 23).Św. Tomasz z Akwinu ujął to słowami: 
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„ludzie posiadają skłonność do zatapiania się w grzesznym poczuciu 

bezpieczeństwa” (za: Skrabacz, 2006, s. 30). Św. Augustyn z poczuciem bezpie-

czeństwa wiązał życie pozagrobowe. Ziemskie jego zdaniem oznacza brak 

bezpieczeństwa: „Nikt też nie powinien czuć się bezpieczny w tym życiu, które 

całe bojowaniem nazwano” (za: Skrabacz, 2006, s. 30, por. także: Kitler, 2011,  

s. 23-34). 

J. Delumeau (1998, s. 16)swoje refleksje podsumowuje stwierdzeniem, że 

„od XV/XVI wieku poczuciu bezpieczeństwa towarzyszy nieodmiennie poczucie 

zagrożenia, które sprawia, że odczuwany stan bezpieczeństwa jest po prostu 

złudny”.  

Wspólną refleksję wielkich myślicieli poprzednich stuleci można ująć 

następująco: nie ma bardziej złudnego uczucia, niż poczucie bezpieczeństwa 

(Skrabacz, 2006, s. 30).  

 

1.2. Bezpieczeństwo jako proces  

 

W związku z tym, że stan bezpieczeństwa nie jest czymś trwałym i sta-

bilnym, bezpieczeństwo można rozumieć jako proces. W procesie tym stan 

bezpieczeństwa i jego organizacja podlegają dynamicznym zmianom stosownie do 

naturalnych zmian uwarunkowań bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jako proces 

oznacza nieustanną działalność jednostek, społeczności, państw czy organizacji 

międzynarodowych w tworzeniu pożądanego stanu bezpieczeństwa (Jakubczak, 

Flis, 2006, s. 15; por. także: Stańczyk, 1996, s. 18). Oczekiwanie albo liczenie na 

to, że bezpieczeństwo jest efektem jednorazowego działania (np. założenia 

instalacji alarmowej, wygrania wojny itp.), efektem szczęścia czy darem losu, jest 

błędne i niebezpieczne (Jakubczak, Skrabacz, Gąsiorek, 2008, s. 51). Według  

A. Bocheńskiego (1987, s. 31): „Walkę o byt i godność toczy nie rycerstwo raz na 

rok, ale każdy obywatel – każdego dnia o oczywisty i nadrzędny cel działań 

każdego społeczeństwa, jakim jest zawsze troska i walka o wzrost sił 

narodowych.”  

 

1.3. Bezpieczeństwo jako potrzeba i wartość 

 

Kolejne znaczenie tego pojęcia, to rozumienie bezpieczeństwa jako 

naczelnej potrzeby i wartości człowieka i grup społecznych, a zarazem ich 

najważniejszego celu (Jakubczak, Flis, 2006, s. 15, por. także:Stańczyk, 1996,  

s. 18). Tak rozumiane bezpieczeństwo preferuje R. Kuźniar pisząc, że: „W 

powodzi haseł w rodzaju: po pierwsze, gospodarka lub po pierwsze człowiek 
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szybko zapominamy, że fundamentem tego wszystkiego, co po pierwsze jest 

bezpieczeństwo. Jest ono pierwotną, egzystencjalną potrzebą jednostek, grup 

społecznych, wreszcie państw. Chodzi przy tym nie tylko o przetrwanie, 

integralność czy niezawisłość, lecz także o bezpieczeństwo rozwoju, który 

zapewnia ochronę i wzbogacenie tożsamości jednostki czy narodu (…)” (Kuźniar, 

1996, za: Jakubczak, Flis, 2006, s. 15, por. także: Jakubczak, Skrabacz, Gąsiorek, 

2008, s. 50-51; Kitler, 2011, s. 23).  

Waldemar Kitler (2011, s. 23) podkreśla szczególną nadrzędność 

bezpieczeństwa nad innymi dziedzinami. Wynika to z faktu, że jest ono 

wartością, której osiąganie stanowi powinność elementarną, stojącą ponad 

różnorakimi przejawami aktywności społecznej. Witold Tulibacki uważa, że  

w ujęciu filozoficznym bezpieczeństwo stanowi konfigurację : sytuacji, zdarzeń, 

faktów, stanów rzeczy niezależnych i zależnych od ludzi, a co za tym idzie: 

„Bezpieczeństwo, tak rozumiane, poprzedza więc inne wartości, ale samo jest 

jedną z wartości podstawowych, spełniając rolę instrumentalną dla powstawania 

i istnienia wartości materialnych i duchowych” (Tulibacki, 1999, s. 33; za: Kitler, 

2011, s. 23). 

Warto zwrócić uwagę na pogląd formułowany przez Józefa Kukułkę, który 

postrzega bezpieczeństwo, jako pewien system wartości w połączeniu ze środkami 

zapewniającymi zachowanie tych wartości. Zespół ten stanowią: 

1) przetrwanie (państwowe, etniczne, biologiczne) widziane jako wartość 

nadrzędna;  

2) integralność terytorialna (w sensie fizycznym, narodowym i państwowym) 

– często rozumiana jest jako główny równoważnik bezpieczeństwa;  

3) niezależność polityczna (w sensie ustrojowym, samowładności i swobody 

afiliacji) – czyli brak uzależnienia państwa od wpływu różnych podmiotów 

w zakresie sprawowania władzy politycznej w wymiarze zewnętrznym  

i zewnętrznym;  

4) jakość życia rozumiana jako styl i standard życia, poziom rozwoju 

społeczno-gospodarczego, jakość stosunków społecznych, zakres praw  

i swobód obywatelskich, przyjazne i bezpieczne środowisko naturalne1 

(Kukułka, 1982, s. 29; Kitler, 2011, s. 80). 

                                                 
1 W. Kitler (2011, s. 80) podaje, że wartości narodowe w latach 70-ątych określił Serb 

Dymitriewicz, Józef Kukułka je rozwinął, a Ryszard Zięba zmodyfikował. 
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2. Zakres znaczenia i rozumienie pojęcia „bezpieczeństwo”. 

 

2.1. Zakres znaczenia  

 

Jednym z pierwszych, którzy zwrócili uwagę na pojemność słowa 

„bezpieczeństwo” był N. Machiavelli. Przez to pojęcie rozumiał nie tylko 

zapewnienie fizycznego spokoju. Pisze on : „(…) Funkcja rządzącego zawarta jest 

w celu, dla którego powierzono mu najwyższą władzę, a którym jest troska  

o bezpieczeństwo ludu. Zauważcie, że przez bezpieczeństwo rozumiem nie tylko 

samą ochronę, ale także wszelkie inne satysfakcje w tym życiu, jakie każdy może 

osiągnąć swym prawowitym przemysłem, bez niebezpieczeństwa ani szkody dla 

rzeczpospolitej.” (za: Skrabacz, 2006, s. 32). 

J. Stańczyk (1996, s. 19), interpretując myśl Machiavellego, wyróżnił dwa 

składniki bezpieczeństwa: gwarancję nienaruszalnego przetrwania podmiotu oraz 

swobodę jego rozwoju (Stańczyk, Jakubczak, Flis, 2006, s. 15-16, por. także: 

Skrabacz, 2006, s. 33). Istotą tak rozumianego bezpieczeństwa jest pewność: „(…) 

Pewność jest warunkiem obu tych składników, a może ona być obiektywna lub 

subiektywna. Bezpieczeństwo w syntetycznym ujęciu można więc określić jako 

obiektywną pewność gwarancji nienaruszalnego przetrwania i swobód 

rozwojowych.” (Stańczyk, 1996, s. 19). 

Szerokość zasięgu pojęciowego bezpieczeństwa ukazuje Ryszard Zięba 

(1989, s. 50), który stwierdza, że: „W znaczeniu ogólnospołecznym bezpieczeństwo 

obejmuje zabezpieczenie potrzeb: istnienia, przetrwania, pewności, stabilności, 

tożsamości (identyczności), niezależności, ochrony poziomu i jakości życia. 

Bezpieczeństwo, będąc naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest 

zarazem podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak 

wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia.” 

Aleksandra Skrabacz (2006, s. 33-34), na podstawie analizy literatury, 

dokonała podsumowania sposobów pojmowania bezpieczeństwa. Podaje, że 

najczęściej przez to pojęcie rozumie się:  

a) Stan niezagrożenia, spokoju, pewności, 

b) Stan, który daje poczucie pewności i gwarancję jego zachowania oraz 

szansę na doskonalenie, 

c) Pewność i brak zagrożenia fizycznego, albo ochrona przed nim, 

d) Rozumny standard życia, 

e) Naczelną potrzebę człowieka i grup społecznych, 

f) Podstawową potrzebę państw i systemów międzynarodowych,  
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g) Ciągły proces społeczny, w ramach którego podmioty działające 

starają się dostosować mechanizmy zapewniające im poczucie 

bezpieczeństwa, 

h) Zarazem stan i proces, nie odznacza się niezmiennością w dłuższych 

przedziałach czasu, ponieważ zależy od ruchomości układów sił. 

 

Powszechność rodzi wieloznaczność, dlatego dla dokładnego określenia 

dziedziny lub obszaru, jakiego bezpieczeństwo dotyczy, współcześnie dodaje się 

odpowiedni przymiotnik. W związku z mnogością powstających w ten sposób 

określeń, dla zrozumienia i uporządkowania problematyki bezpieczeństwa, 

konieczne stało się wyróżnienie jego podstawowych wymiarów . Można wyróżnić 

4 wymiary bezpieczeństwa: 

 Podmiotowy (jednostkowy, lokalny, narodowy, międzynarodowy, 

globalny); 

 Przedmiotowy (wartości, środki i narzędzia, aktywność państwowa); 

 Procesualny  (polityka, strategie, współzależności); 

 Strukturalno-realizacyjny (organizacje, instytucje, działania) 

(Jakubczak, Skrabacz, Gąsiorek, 2008, s. 51, por. także: Skrabacz,  

2006, s. 34). 

 

2.2. Rozumienie pojęcia „bezpieczeństwo narodowe”. 

 

Rosnąca potrzeba ochrony życia i wolności powodowała, że na 

bezpieczeństwo stopniowo zaczęto patrzeć przez pryzmat państwa, prawa  

i sprawnej policji (obecnie rozumianej jako obrony terytorialnej) jako trzech 

filarów ułatwiających zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa. Podstawą takiego 

myślenia stały się dzieła Platona (Rzeczpospolita) i Arystotelesa (Polityka). Co 

prawda żaden z nich w swych dziełach nie łączył wprost istnienia państwa z 

poczuciem bezpieczeństwa, ale można w ich rozważaniach dopatrzeć się takich 

związków (Skrabacz, 2006, s. 30-31, Kitler, 2011). Najważniejszym celem 

istnienia państwa jest bezpieczeństwo, ponieważ to ono jest wartością pierwotną 

w stosunku do innych, a jego potrzeba stała się czynnikiem państwowotwóczym. 

Potwierdza to J. Marczak: „Pierwszym i niezbędnym warunkiem pomyślnego 

rozwoju państwa było, jest i będzie zapewnienie bezpieczeństwa.” (za: Skrabacz, 

2006, s. 32).  

Przy próbie opracowania definicji „bezpieczeństwa narodowego” pojawiają 

się te same trudności, które istnieją podczas prób jednoznacznego określenia 

pojęcia „bezpieczeństwo”. Zgodna jest na ogół opinia, że treść bezpieczeństwa 
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narodowego wywodzi się z wartości narodowych, takich jak przetrwanie, 

integralność terytorialna, niezależność polityczna i jakość życia (zostały one 

opisane we wcześniejszej części artykułu). Zagadnienie bezpieczeństwa odnosi się 

do niemal wszystkich dziedzin stosunków państwowych i międzynarodowych. 

Kwestia bezpieczeństwa jest problemem interdyscyplinarnym - zajmuje się nim 

politologia, ekonomia, prawo, socjologia, historia, nauka o stosunkach 

międzynarodowych i inne. Interdyscyplinarne traktowanie kwestii 

bezpieczeństwa wiąże się z rozwijaniem się funkcji państwa i obejmowaniem 

przez nie coraz to nowych problemów. 

Tradycyjnie bezpieczeństwo narodowe utożsamiane było z siłą wojskową 

według uproszczonego schematu : zagrożenie to agresja (wojna), a bezpieczeństwo 

to obrona militarna. Współcześnie, obok aspektów wojskowych i politycznych, na 

bezpieczeństwo narodowe wpływają również czynniki gospodarcze i 

technologiczne, zasoby surowcowe, a także polityka w zakresie ekologii, demo-

grafii, spraw społecznych i humanitarnych. Koncepcje bezpieczeństwa należy 

poszerzyć o kwestie związane z zachowaniem narodowej tożsamości oraz 

zapewnieniem właściwego udziału w rozwoju cywilizacyjnym współczesnego 

świata (Jakubczak, Skrabacz, Gąsiorek, 2008, s. 51-53, por. także: Skrabacz, 

2006, s. 35).  

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (2002, s. 16) 

podaje, że „bezpieczeństwo narodowe jest to stan uzyskany w wyniku 

odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi 

i wewnętrznymi, określany stosunkiem potencjału obronnego do skali zagrożeń”  

W dokumencie Rady Ministrów dotyczącym doskonalenia systemu 

obronności RP czytamy: „ bezpieczeństwo państwa (lub bezpieczeństwo narodowe 

- jako równoważne terminy konstytucyjne) – to dziedzina działania państwa 

obejmująca wykorzystanie całości jego sił i środków (całego potencjału państwa) 

do przeciwstawienia się wszelkiego rodzaju zewnętrznym i wewnętrznym 

zagrożeniom interesów narodowych oraz kształtowanie jak najkorzystniejszych 

warunków realizacji tych interesów”(Założenia do kompleksowej przebudowy, 

utrzymania i doskonalenia systemu obronności Rzeczpospolitej Polskiej, Rada 

Ministrów, Warszawa 1999, 2. 214, za: Skrabacz,  2006, s. 35-36). 

Na postrzeganie bezpieczeństwa narodowego istotny wpływ miały 

zaistniałe na świecie na przełomie XX i XXI wieku zjawiska naturalne i społe-

czno-polityczne. 

Obecnie bezpieczeństwo narodowe można rozumieć dwojako: 

1. Jako cel działania państwa i rządu dla „zapewnienia wewnętrznych i 

zewnętrznych warunków sprzyjających rozwojowi państwa, jego życiowym 
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interesom oraz ochrony przed istniejącymi i potencjalnymi zagrożeniami” 

(Trager, Simone, 1973, s. 35, por. także: Jakubczak, Skrabacz, Gąsiorek, 2008,  

s. 52-53). 

2. „ Bezpieczeństwo narodowe (…) jest nie tylko ochroną naszego narodu  

i terytorium przed fizyczną napaścią, lecz również ochroną – za pomocą różnych 

środków - żywotnych interesów ekonomicznych i politycznych, których utrata 

zagroziłaby żywotnie podstawowym wartościom państwa” (Stańczyk, 1996, s.21). 

Reasumując, za J. Kukułką ”(1982, s. 29) można przyjąć, że 

„bezpieczeństwo narodowe to najważniejsza wartość, potrzeba narodowa  

i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek, grup społecznych, a jedno-

cześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od 

zakłóceń byt i rozwój narodowy, w tym ochronę i obronę państwa jako instytucji 

politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska 

naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego 

funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie”. 

Analizując powyższe definicje można zauważyć, że: 

 bezpieczeństwo narodowe jest wartością tworzoną przez wszystkich 

obywateli, a nie tylko wybrane instytucje; 

 tworzenie bezpieczeństwa narodowego to proces długofalowy, 

wymagający poświęcenia i wytrwałości; 

 bezpieczeństwa narodowego nie osiąga się poprzez bohaterskie czyny, 

ale poprzez rzetelną pracę we wszystkich obszarach aktywności 

ludzkiej; 

 zagrożenia, na jakie jesteśmy narażeni, są nieustanne, 

nieprzewidywalne i coraz bardziej skomplikowane ze względu na swój 

rozmiar, natężenie i szkodliwość (Skrabacz, 2006, s. 35). 

 

II. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego 

 

Jak wspomniano wcześniej, bezpieczeństwa nie jest czymś trwałym i 

stabilnym. Istnieje wiele czynników, które na to wpływają. 

Autorzy podają różne typologie uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego. 

Ogólnie można je podzielić na: 

  wewnętrzne - związane są z tym, co dzieje się we wnętrzu 

bezpieczeństwa narodowego; 

  zewnętrzne – obejmują te same czynniki, ale stanowiące właściwość 

otoczenia bezpieczeństwa narodowego i oddziałujące na nie zarówno 

pośrednio, jak i bezpośrednio (za: Kitler, 2011, s. 100).  
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Istnieje również złożona sfera uwarunkowań, która nie mieści się w żadnej 

z wyżej wymienionych kategorii. Wynika to z postrzegania bezpieczeństwa 

narodowego jako społecznego systemu działania. W związku z tym pojawia się 

wiele czynników wynikających z faktu powiązania podsystemów między sobą oraz 

z elementami otoczenia. Powoduje to efekt synergii międzysystemowej.  

W aspekcie wewnętrznym, zewnętrznym, jak i synergicznym uwarunkowania 

bezpieczeństw narodowego mają charakter materialno-energetyczny, społeczny i 

kulturowy (za: tamże, s. 101). 

Inni autorzy dzielą uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego na 

geostrategiczne, geograficzne i historyczne (por. np. Jakubczak, Skrabacz, 

Gąsiorek, Flis). W artykule zostaną szerzej omówione czynniki zgodnie z tym 

podziałem.  

 

1. Położenie geostrategiczne kraju 

 

Geostrategiczne położenie kraju kształtuje zewnętrzne uwarunkowania 

bezpieczeństwa narodowego. 

Nasz kraj leży w przewężeniu bałtycko-karpackim, będącym głównym 

szlakiem lądowym między Europą a Azją, co stanowi główny i decydujący 

wyznacznik bezpieczeństwa narodowego Polski. Politycy uważają, że zajmowane 

przez nasz kraj terytorium ma wyjątkowe i kluczowe znaczenie dla panowania 

nad Europą, a nawet światem. Zrozumienie tego faktu wyjaśnia źródła agresji na 

Polskę w przeszłości. Również dzisiaj, w okresie kształtowania się nowego 

porządku europejskiego, miejsce Polski i jej sytuacja wewnątrzpaństwowa  

i międzynarodowa dużo znaczy dla tego procesu (Jakubczak, Skrabacz, Gąsiorek, 

2008, s. 32, Jakubczak, Flis, 2006, s. 58-59).  

Drugą główną cechą geostrategiczną jest położenie Polski między dwoma 

mocarstwami: Niemcami i Rosją. Obydwa te kraje mają do dyspozycji 

dwudziestokrotnie większy od naszego potencjał militarny i sześciokrotną 

przewagę ludnościową. Naturalne są dążenia obydwóch mocarstw do ekspansji 

kosztem sąsiadów, zwłaszcza, że część terytorium naszego terytorium przez wiele 

stuleci znajdowała się w ich obrębie (Jakubczak, Flis, 2006, s.59, Jakubczak, 

Skrabacz, Gąsiorek, 2008, s. 33,). 

Autorzy opisali 7 tez, w których można ująć wpływ położenia 

geostrategicznego Polski na tworzenie jej bezpieczeństwa narodowego: 

 

A. Polska jest i będzie pod presją i ekspansją sąsiadów we wszystkich 

dziedzinach życia społecznego i funkcjonowania państwowego; 
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B. Największe zagrożenia dla Polski stanowi możliwość połączenia 

wysiłków obydwu mocarstw w osłabianiu bądź likwidacji polskiej państwowości; 

C. Istnieje konieczność budowania silnego państwa zdolnego oprzeć się 

przewadze sąsiadów, zgodnie ze stwierdzeniem R. Dmowskiego, że „ między 

Niemcami a Rosją miejsca na małe, słabe państewko nie ma”; 

D. Fundamentem bezpieczeństwa narodowego musi być siła obronna w 

formie obronnego systemu wojskowego zdolnego zapewnić skuteczne odstraszanie 

militarne wynikające z niepokonalności; 

E. Przynależność Polski do NATO czyni Niemcy (które również są jego 

członkiem) naszym sojusznikiem; 

F. Wspieranie przez Polskę suwerenności państwowej Ukrainy (co 

uniemożliwia odtworzenie zdolności imperialnych Rosji) jest strategicznie 

ważnym działaniem dla bezpieczeństwa Polski i Europy; 

G. Pozyskanie USA na sojusznika stanowi wielką szansę dla Polski w 

tworzeniu trwałych podstaw bezpieczeństwa narodowego (Jakubczak, Flis, 2006, 

s.59-60, Jakubczak, Skrabacz, Gąsiorek, 2008, s. 33-34). 

 

2. Położenie geograficzne i jego znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego 

 

 „Politykę wszystkich mocarstw określa ich położenie geograficzne”  

Napoleon Bonaparte 

Warunki geograficzne bezpieczeństwa narodowego kształtują wewnętrzne 

uwarunkowania bezpieczeństwa kraju. Najogólniej rozumiane są jako fizyczne, 

przestrzenne i społeczno-gospodarcze właściwości kraju.  

 

2.1. Warunki fizyczno-geograficzne 

 

Polska obecnie ma kształt zbliżony do koła, co uznawane jest za wielką 

korzyść, jeśli chodzi o obronę i zarządzanie państwem. Nasze granice - północna  

i południowa – są naturalne, utworzone przez wybrzeże morskie i góry. Granica 

zachodnia i północno-wschodnia są otarte, pozbawione przeszkód terenowych.  

Z uwagi na znaczną długość tych granic oraz na położenie na głównej osi 

geostrategicznej Europy, ich obrona oraz kontrola ruchu towarów i osób, stanowi 

jedno z głównych wyzwań bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa Unii 

Europejskiej (Jakubczak, Flis,  2006, s. 60, Jakubczak, Skrabacz, Gąsiorek, 2008, 

s. 35). 

Z warunków fizyczno-geograficznych największym naturalnym zagro-

żeniem dla bezpieczeństwa naszego kraju są główne rzeki Polski – Wisła i Odra. 
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W Europie zaliczane są do rzek o średniej długości. Jednak pod względem 

zagrożenia powodziowego (ocenianego na podstawie wielkości i szybkości spływu 

lodu i fali powodziowej) należą do najpotężniejszych. Przyczyną ich potęgi jest 

górska zlewnia oraz względnie prosty bieg koryta od gór do morza (Jakubczak, 

Skrabacz, Gąsiorek, 2008, s. 35). Można więc stwierdzić, że największym 

zagrożeniem niemilitarnym dla Polski są i będą powodzie, którym sprostanie 

stanowi prawie każdego roku najważniejsze wyzwanie bezpieczeństwa Naro-

dowego. 

Autorzy podają, że rozpatrując podstawowe uwarunkowania geograficzne, 

szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego przypisuje się zalesieniu 

kraju. Obecnie lesistość Polski stanowi ok. 30%, a w niektórych rejonach 

(północno wschodni rejon oraz wzdłuż zachodniej granicy) nawet 50% (Jakubczak, 

Skrabacz, Gąsiorek, 2008, s. 37). Lasy są wielką wartością i dziedzictwem 

narodowym produkującym drewno i tlen (co wpływa na klimat, a tym samym na 

rolnictwo będące bazą wyżywienia ludności). Stanowią także wielki walor 

obronny, ponieważ ograniczają (a nawet uniemożliwiają) potencjalnym agresorom 

prowadzenie rozpoznania i ruchu wojsk lądowych. Jednocześnie lasy są 

naturalnym obrońcą, bo umożliwiają własnym wojskom maskowanie oraz skryty 

manewr (Jakubczak, Flis, 2006, s.63, Jakubczak, Skrabacz, Gąsiorek, 2008, s. 37-

38). Podręczniki historii podają, że w dużej mierze lasy (dając schronienie przed 

upałem) przyczyniły się do jednego z większych zwycięstw w historii naszego 

kraju - w bitwie pod Grunwaldem. Ochrona lasów przed pożarami, szkodnikami  

i destrukcyjną działalnością człowieka stanowi istotną część ochrony środowiska 

naturalnego, a tym samym tworzenia bezpieczeństwa narodowego. Degradacja 

środowiska naturalnego jest uznawana przez licznych autorów za drugą, po 

zagrożeniu niesionemu przez zdobycze techniki, charakterystyczną cechą 

zagrożenia narodowego (Jakubczak, Flis, 2006, s. 100). 

 

2.2. Warunki społeczno-gospodarcze 

 

Szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego ma rolnictwo. 

Polskie rolnictwo zaspokaja niemal w całości potrzeby żywieniowe kraju. Poza 

tym, dzięki eksportowi najwyższej jakości naturalnej żywności, jesteśmy 

europejską, a nawet światową rolniczą potęgą. Atutem rolnictwa jest fakt, że 

tworzy wartości corocznie odnawialne i w coraz większym zakresie staje się 

źródłem odnawialnej bioenergii (Jakubczak, Flis, 2006, s. 61-62, Jakubczak, 

Skrabacz, Gąsiorek,  2008, s. 36). 



WARTOŚCI I ICH ZNACZENIE 

 

 ISSN 2082-7067 1(17)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

Autorzy podają, że głównym źródłem konfliktów w XXI wieku będzie 

narastający kryzys energetyczny. Dlatego posiadanie własnych oraz dostęp do 

obcych źródeł energii w zasadniczy sposób będzie warunkować bezpieczeństwo 

narodowe. W odróżnieniu do zasobów związanych z rolnictwem, źródła energii 

stanowią wartości nieodnawialne. Polska ma znaczne zasoby kopalin 

energetycznych (gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny), brakuje nam ropy 

naftowej. Dlatego jednym z głównych wyzwań dla zapewnienia bezpieczeństwa 

narodowego będą działania w celu zapewnienia z różnych źródeł ciągłego importu 

ropy naftowej (Kitler, 2011, s.102, Jakubczak, Flis, 2006, s. 62, Jakubczak, 

Skrabacz, Gąsiorek,  2008, s. 37). 

Koniecznym atrybutem suwerenności państwowej jest potencjał 

zbrojeniowy polskiego przemysłu. Jest również jednym z głównych środków 

oddziaływania politycznego, gospodarczego i militarnego na inne państwa 

(Marczak J., Pawłowski J., 1995, s. 150).  

We współczesnym świecie oprócz tradycyjnych już zagrożeń 

bezpieczeństwa (politycznych, militarnych, naturalnych) pojawiają się coraz to 

inne niebezpieczeństwa, które zagrażają społeczeństwom. Godzą one 

bezpośrednio w sam naród i jego biologiczne oraz egzystencjalne podstawy 

istnienia, a co za tym idzie - stanowią także realne zagrożenie dla bezpieczeństwa 

państwa. W literaturze przedmiotu zagrożenia te zostały nazwane zagrożeniami 

społecznymi. W istotny sposób wpływają one na jakość i standard życia 

społecznego, a tym samym na poziom rozwoju cywilizacyjnego nie tylko danego 

państwa, ale również społeczności międzynarodowych. Dzieje się tak, ponieważ w 

dobie globalizacji istnieje nie tylko swobodny przepływ dóbr i usług, ale również 

wszelkiego rodzaju zagrożeń, z AIDS, narkomanią i handlem ludźmi i ich 

organami na czele. Do tej grupy zagrożeń zalicza się także stale rosnące 

bezrobocie (Fehler, 2009, Jakubczak, Flis,  2006,s. 101)1.  

Niepokojącym zjawiskiem jest również gwałtowny upadek wartości rodziny 

jako podstawowej komórki społecznej. Codzienne obserwacje pokazują silne 

powiązania funkcji rodziny z życiem publicznym i społecznym.  

Na bezpieczeństwo narodowe bardzo istotny wpływ wywierają czynniki 

demograficzne. Znaczenie przyrostu demograficznego zauważono już w latach 

międzywojennych, kiedy to nasz kraj uważany był jeszcze za przeludniony. Od 

czasu wprowadzenia w większości państw Europy powszechnej służby wojskowej 

i odkąd wojna stawia pod bronią całe narody, liczba ludności stała się 

elementarną podstawą i poniekąd miernikiem obronnej i zaczepnej siły państwa. 

                                                 
1 Informacje te są również dostępne na stronie internetowej www.stosunki-miedzynarodowe.pl,  

w artykule  z dn. 30.04.2010r. p.t. „Bezpieczeństwo społeczne w Polsce”  

http://www.stosunki-miedzynarodowe.pl/
http://stosunki-miedzynarodowe.pl/bezpieczenstwo/1082-rodzina-jako-element-bezpieczenstwa-lokalnego
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Obecny potencjał ludnościowy Polski (39 milionów) stanowi największą szansę  

w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego. Oprócz liczby ludności korzystna dla 

bezpieczeństwa narodowego jest prawie jednolita struktura narodowościowa.  

O osobowym potencjale wojskowym kraju świadczą rzeczywiste możliwości 

mobilizacyjne – mężczyźni w wieku 15-49 lat, zdolni do służby wojskowej 

(Jakubczak, Flis,  2006, s.60-61, 100-103). 

Polska, podobnie, jak większość państw Unii Europejskiej, weszła na 

ścieżkę katastrofy demograficznej, która zwiastuje największe zagrożenie dla 

tworzenia bezpieczeństwa w wymiarze narodowym, regionalnym i między-

narodowym. Od końca lat dziewięćdziesiątych obserwujemy w Polsce stałą 

tendencję do spadku liczby urodzeń, co w konsekwencji prowadzi do groźnego 

niżu demograficznego, który zasadniczo wpływa na możliwość przetrwania  

i rozwoju naszego państwa. Po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej 

liczba zgonów w 1999 r. zrównała się z liczbą urodzeń, a współczynnik przyrostu 

naturalnego osiągnął poziom zera. Ponadto od roku 2002 odnotowujemy ujemny 

przyrost naturalny, co przy również ujemnym saldzie migracji zagranicznych 

(więcej ludzi z Polski wyemigrowało, niż przyjechało na stałe)1 jest wielce 

niekorzystnym zjawiskiem, rzutującym zarówno na stabilność rodziny, jak i na 

bezpieczeństwo całego państwa (Jakubczak, Flis, 2006, s. 101-102).  

Liczba urodzeń dzieci zależy nie tylko od kobiet, ale w dużej mierze od 

postawy państwa i społeczeństwa oraz świadomości ważności tego problemu dla 

ich prawidłowego funkcjonowania. Katastrofalny wskaźnik przyrostu 

naturalnego, w połączeniu z innymi zagrożeniami społecznym, przyczynia się 

znacząco do destrukcji współczesnego społeczeństwa, grożąc przerwaniem 

ciągłości życia narodowego. 

W. Lutosławski stwierdził: „ Naród mający największą, świadomą odwagę 

płodności, przez to jedno zapewnia sobie w przyszłości przewagę i ekonomiczną  

i polityczną nad ościennymi narodami.” (za: Jakubczak R., Flis J., 2006, s.101).  

Dlatego zapobieganie i przeciwdziałanie katastrofie demograficznej 

powinno stanowić jedną ze strategicznych misji państwa, obejmującą kompleks 

przedsięwzięć w sferze społecznej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej, 

dotyczących między innymi: 

a) uświadamiania znaczenia trwałości rodziny i macierzyństwa (przyrostu 

naturalnego) dla państwa i społeczeństwa, w tym dla bezpieczeństwa 

narodowego; 

                                                 
1Informacje dostępne na stronie internetowej www.stosunki-miedzynarodowe.pl, w artykule  z dn. 

30.04.2010r. p.t. „Bezpieczeństwo społeczne w Polsce” , autor nieznany 

http://stosunki-miedzynarodowe.pl/bezpieczenstwo/626
http://www.stosunki-miedzynarodowe.pl/
http://stosunki-miedzynarodowe.pl/bezpieczenstwo/1082-rodzina-jako-element-bezpieczenstwa-lokalnego
http://stosunki-miedzynarodowe.pl/bezpieczenstwo/1082-rodzina-jako-element-bezpieczenstwa-lokalnego
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b) przywrócenia rangi tradycyjnej rodzinie, pełniącej funkcję prokreacyjną 

socjalizacyjną patriotyczno-obywatelską usługowo-opiekuńczą; 

c) powrotu do modelu rodziny wielodzietnej i wielopokoleniowej, jako 

gwaranta wykształcenia więzi społecznych i międzyludzkich; 

d) zapewnienia prawnych gwarancji socjalno-bytowych dla rodzin, 

obniżenie kosztów edukacji dzieci i młodzieży; 

e) wsparcia państwa dla młodych rodzin, np. w postaci zagwarantowania 

bezpieczeństwa pracy dla matki po urlopie macierzyńskim (Fehler, 2009)1. 

Do bardzo istotnych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego należy 

zagrożenie terrorystyczne. Terroryzm to stara, jak ludzkość forma przemocy. 

Tradycyjnie jest określany jako „przemyślne użycie przemocy lub zagrożenia w 

celu wywołania strachu; przemyślane wymuszenie lub zastraszanie rządów lub 

społeczeństw w celach nacisku politycznego, religijnego lub ideologicznego” (za: 

Jakubczak, Flis, 2006, s.103). Terroryzm, a zwłaszcza atak z 11.09.2001r. na 

USA, brutalnie zweryfikował stan organizacji bezpieczeństwa narodowego  

i międzynarodowego. Świat uświadomił sobie, że dotychczasowe formy i środki 

bezpieczeństwa są bezradne wobec ataków terrorystycznych. Prognozy co do 

dalszego wzrostu zagrożenia terrorystycznego są pesymistyczne. Mimo sukcesów 

w toczącej się wojnie z terroryzmem uosabianym z Al-Kaidą, terroryzm 

pozostanie największym zagrożeniem XXI wieku, ponieważ jest to względnie 

dostępna, tania i skuteczna forma przemocy, wobec której społeczeństwa  

i państwa są niemal bezbronne (Jakubczak, Flis, 2006, s.106-107). 

 

2.3. Warunki związane z doświadczeniami historycznymi i tradycjami 

bezpieczeństwa narodowego 

 

Historia kraju i ukształtowane w jej procesie tradycje narodowe 

(rozumiane jako zasady postępowania, obyczaje, poglądy, wiadomości 

przechodzące z pokolenia na pokolenie; przekazywanie tych zasad, obyczajów 

następnym pokoleniom – Słownik języka polskiego, 1978, t. 2, s. 519) są drugim 

po uwarunkowaniach geograficznych, stałym wyznacznikiem bezpieczeństwa 

narodowego. Znajomość historii kraju i jego tradycji narodowych to spełnienie 

jednej ze starożytnych wskazówek strategicznych: „Poznaj dobrze wroga i poznaj 

dobrze siebie, a w stu bitwach nie doznasz klęski.” (Sun Tzu, 1994, za: Jakubczak, 

Flis, 2006, s.65-66). 

                                                 
1 www.stosunki-miedzynarodowe.pl, artykuł z dnia 01.09.2010r. „Rodzina jako element 

bezpieczeństwa lokalnego”, autor nieznany. 

 

http://www.stosunki-miedzynarodowe.pl/
http://stosunki-miedzynarodowe.pl/bezpieczenstwo/1082-rodzina-jako-element-bezpieczenstwa-lokalnego
http://stosunki-miedzynarodowe.pl/bezpieczenstwo/1082-rodzina-jako-element-bezpieczenstwa-lokalnego
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„Historia nie tylko jest wiadomością, ale i siłą nawet” – pisał nasz wieszcz 

C. K. Norwid (za: Jakubczak, Flis, 2006, s. 66). Miał na myśli to, że w wiedzy 

historycznej zawarte są informacje dotyczące genezy potęgi i klęski narodowej. 

Dzięki historii można uniknąć błędów popełnionych przez przodków dotyczących 

utrzymania bezpieczeństwa narodowego.  

 

Podsumowanie 

 

Podsumowując rozważania nad doświadczeniami historycznymi i 

tradycjami oraz ich wpływem na tworzenie bezpieczeństwa narodowego autorzy 

opracowali następujące tezy: 

A. Tradycje obronne Polski (wojny, bitwy, powstania stanowią 

podstawowy składnik wartości i tożsamości narodowej. 

B. Zaniechanie powszechnej obrony narodowej doprowadziło do 

bezbronności, a w konsekwencji do rozbiorów. Było to również 

głównym źródłem klęsk wojskowych powstań z powodu braku kadr 

dowódczych oz wyszkolenia wojskowego społeczeństwa. 

C. Powstania narodowe były wielkimi, racjonalnymi dokonaniami 

patriotycznej części narodu w celu odwrócenia skutków anarchii i 

odzyskania wolności. Powstania są w polskiej historii i tradycji 

najtragiczniejszym i najbardziej wzniosłym elementem tożsamości 

narodowej. 

D. Współczesna Polska powinna wykorzystywać doświadczenia potęgi 

Polski klasycznej, której bezpieczeństwo opierało się na dobrze 

zorganizowanej powszechnej obronie narodowej. 

E. Podstawę tworzenia skutecznego i trwałego bezpieczeństwa 

narodowego powinny stanowić własne zdolności obronne, a nie 

opieranie się tylko na sojuszach czy gwarancjach innych państw. 

F. Powszechna służba wojskowa i kultura to najważniejsze czynniki 

narodowo- i państwowotwórcze. 

G. Zawczasu przygotowana zdolność do prowadzenia działań 

nieregularnych stanowiła i stanowi dla Polski podstawową i 

skuteczną formę walki zbrojnej. 

H. Tradycyjne pospolite ruszenie, którego współczesną formą jest obrona 

terytorialna, to właściwa forma powszechnej organizacji wojskowej, 

która razem z wojskami operacyjnymi tworzy siłę obronną Polski. 

(Kitler W., 2011, s.116-120, Jakubczak, Flis, 2006, s.74, Jakubczak, 

Skrabacz, Gąsiorek, 2008, s. 49). 
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Nie ulega wątpliwości, że „Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą  

i wartością człowieka i grup społecznych (…)” (Stańczyk, 1996, s. 18), ma bowiem 

zaspokoić nadrzędne, żywotne potrzeby trwania, stabilizacji i przewidywalności, 

rozwoju, dobrobytu i ludzkiego szczęścia (Jakubczak, Skrabacz, Gąsiorek, 2008, s. 

51). Bezpieczeństwo nie powinno być celem samym w sobie, ale ostatecznie 

powinno służyć całemu narodowi, co trafnie ujął były prezydent Czech Vaclaw 

Havel: „Suwerenność społeczności, regionu, narodu i państwa, ma sens tylko 

wtedy, kiedy wyrasta z jedynej autentycznej suwerenności - z suwerenności istoty 

ludzkiej”(za: Skrabacz,2006, s. 29).  

Abyśmy mogli czuć się bezpiecznie zarówno jako naród, jak i jednostki, 

wystarczy przestrzegać mądrości sformułowanych już 3000 lat temu, a zawartych 

w chińskiej księdze przemian (I Cing), które warto na zakończenie przytoczyć: 

„Kiedy ludzie są szczęśliwi i beztroscy, zapominają o śmiertelnym niebez-

pieczeństwie (…) trzeba się liczyć z niebezpieczeństwem. Pamiętając o tym, 

człowiek zawsze pozostanie panem swego losu, (…) świadomość 

niebezpieczeństwa przynosi szczęście, (…) mądry człowiek liczy się z najgorszym i 

doświadcza najlepszego.” (za: Skrabacz, 2006, s. 28). 
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Quest for values in T. S. Eliot’s The Hollow Men and Ash Wednesday 

 

The aim of this article is to present the importance of and search for values 

in T. S. Eliot’s poetry. The author of the article is going to analyse the two poems 

of the Anglo-American poet, The Hollow Men (1925) and Ash Wednesday (1930), 

written before and after the artist’s conversion into Catholicism. The article is 

going to examine the two works which reflect two different yet to some extent 

parallel visions of humanity, particularly Western society after World War I, the 

world’s chaos, mental decadence  and an individual’s search for spiritual and 

social values when facing a personal crisis and moral dilemmas. 

 

 Searching for values has been a recurrent motif in literature, art and 

philosophy since the antiquity till the contemporary era. Various critics and 

artists frequently stressed the significance of human and spiritual ideals, morals, 

especially when confronted with the invasion of modern consumer lifestyle, 

hedonistic culture and mass-media world. In Anglo-American literature, in 

particular in the 20th century poetry, prose and drama many a time authors 

present a contemporary world saturated with advertising, commercials, media 

and information technology, all of them promoting “ideal” physical outlook, 

violence, aggressive behaviour, the cult of youth culture and materialism. British 

and American poets and writers, such as T. S. Eliot, Earnest Hemingway, James 

Joyce, William Faulkner or J. K. Ballard, to name but a few, often depict  

a dismal, disheartening life reality devoid of enduring spiritual and social values 

in the interwar period and after World War II. Quest for humanitarian ideals, 

cultural integration and social harmony is repeatedly/time after time the motto of 

their works. 

 T. S. Eliot (1888-1965), whose poetry is going to be scrutinized in this 

article, in particular The Hollow Men  and Ash Wednesday, won the Nobel Prize 

for Literature in 1948 and was one of the great literary critics of the 20th century. 

The American poet who took British citizenship in 1927 and was received into 

the Church of England often presented in his works the deterioration of modern 

civilization and expressed the need for spiritual rebirth (Spurr 3). In his most 

notable poems, such as The Love Song of Alfred Prufrock, (1911), Gerontion 
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(1919), The Waste Land (1922) or The Hollow Men (1925) the author struggles to 

impose order on the more intractable elements of its own nature, to create some 

coherent entirety out of manifold fragments of social and cultural reality. 

Needless to say, the poet’s reiterated statements of purpose or destination are 

frequently countered by images of special disorder, meaningless repetition, 

fragmentation, isolation and mental distraction (Spurr 4). Eliot creates such  

a stylistic and structural contrast in order to show his effort to rebuild and 

recreate peace, harmony and stability in the modern world, to restore order and 

traditional human values in the new reality. Hence, the apparent disorder, 

meaningless repetition, fragmentation, alienation and desolation of the modern 

world are counterbalanced by the author’s yearning for goal and spiritual 

harbour. 

 The Hollow Men (1925) and Ash Wednesday (1930), Eliot’s two great 

poems, constitute a thematic and stylistic contrast. In the former the author 

emphasizes spiritual emptiness, entropy, despair and hopelessness whilst in the 

latter the poet searches for religious awakening, asserts the dire need for Grace 

and confirms the presence of the highest love. Nevertheless, both the works 

highlight the agony of men, their difficulty of turning to God and of finding 

endurable human values in modern world. As one may notice, The Hollow Men  

and Ash Wednesday, written after the Great War, reflect the artist’s grave 

concern with the post-war reality, mostly in Western Europe, marked by a/the 

deterioration of social values, moral debasement, lack of communication and the 

rise of consumerism. It is the war, claimed the poet, which changed people into 

mindless, callous machines, devoid of personality, sensitivity, energy and vitality. 

It becomes particularly visible in the first of the afore-mentioned poems which is 

frequently regarded as the most pessimistic of all Eliot’s oeuvre and which 

represents the culmination of the author’s most bleak, depressing literary phase. 

Ash Wednesday inaugurates a new, more optimistic yet very reflexive period in 

Eliot’s literary output mirroring the author’s mulling over/pondering on faith, 

men’s ceaseless struggle between good and evil, human agony and spiritual 

regeneration.  

 In The Hollow Men T. S. Eliot showed a mental derangement, spiritual 

void of modern world and men without any vision and purpose in life, society who 

lack depth and faith, pursue material things and pray blasphemous prayers: 

I 

We are the hollow men 

We are the stuffed men 

Leaning together 
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Headpiece filled with straw. Alas! 

Our dried voices, when 

We whisper together 

Are quiet and meaningless 

As wind in dry grass 

Or rats’ feet over broken glass 

In our dry cellar 

 

Shape without form, shade without colour, 

Paralysed force, gesture without motion; 

 (quoted in Helsztyński 430) 

The first two stanzas embody a crucial idea for the poem and the figures of 

speech here are employed to reflect the futility and uselessness of ‘hollow men’. It 

basically reveals/indicates that the eponymous hollow men half-exist just like 

shape cannot exist without a form neither can be a gesture without motion. It is 

also worth remarking that the initial verses of the poem indicate an astonishing 

contradiction. Literary speaking, hollow means “having a cavity within, a hole 

inside” (Quirk 778), implying the notion of ‘emptiness’, ‘vacuity’ or ‘blankness’. In 

a figurative sense it denotes ‘the lack of genuine value or significance’. On the 

other hand, stuffed stands for “filled by packing things in to the point of 

overflowing, completely full” (Quirk 1651), therefore it refers to ‘abundance’. In 

this regard we witness a juxtaposition between the ideas of lack and exuberance/ 

plentifulness. By making such a contradiction, visible especially at line 4 

(“Headpiece filled with straw”) the author highlights this part of the body as the 

one ‘stuffed’, and considering the headpiece as the representation of the mind we 

may assume that the hollow men are symbolically fulfilled with absurd, non-

sense ideas, thoughts, making them void, futile and worthless. A similar 

juxtaposition is made in line 12 where power is contrasted with powerlessness 

and incapacity (“paralysed force”) and movement with immobility (“gesture 

without motion”). Analogously to line 4, here the artist depicts a paradox and 

inconsistency of modern life – on the one hand the world is driven by some 

unnamed force, yet people are unable to act, afraid of any advance, they come to 

a standstill. 

 The inconsistent and contradictory features of a modern man as well as 

the paradox of life in the post-war reality are frequently depicted via abstract 

terms. In this way Eliot strives to create an emotional barrier, distance between 

the speaker, the audience and the lyrical subject. Moreover, by constantly 

referring to space, sky objects as well as to life after death and to some 
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unidentified extraterrestrial realm, the artist highlights an unreal, dream-like 

vision of the world and society: 

II 

Eyes I dare not meet in dreams 

In death’s dream kingdom 

These do not appear: 

There, the eyes are 

Sunlight on a broken column 

There, is a tree swinging 

And voices are 

In the wind’s singing 

More distant and more solemn 

Than a fading star. 

(Quoted in Helsztyński 430) 

In the above fragment the poet depicts the inhabitants of modern world as 

invisible and inaudible, half alive, partly humans and partly extraterrestrial 

beings, alienated and estranged. Furthermore, the artist presents them as 

demons, earthly nightmares who haunt him in his dreams. Hence, the images of 

outer space and cosmic reality are linked to those of earthly inferno. 

 Death and earthly hell are the leading motifs in Eliot’s poem. The author 

creates a dystopian vision of the world which gradually falls down and in which 

human beings become buried alive, spiritually annihilated and alienated. As was 

previously mentioned, in the post-was modern society men are devoid of 

empathy, sensitivity, they fail to communicate with each other and are only 

capable of uttering meaningless, incomprehensible prayers addressed to some 

material semi-gods, yet they receive no answers: 

 

III 

This is the dead land 

This is cactus land 

Here the stone images 

Are raised, here they receive 

The supplication of a dead man’s hand 

Under the twinkle of a fading star. 

 

Is it like this 

In death’s other kingdom 

Waking alone 

At the hour when we are 

Trembling with tenderness 
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Lips that would kiss 

Form prayers to broken stone. 

(quoted in Helsztynski 431) 

In the above fragment of part 3 of the poem Eliot presents an image of men 

as the inhabitants of the “dead land” who, for all their hollowness and emptiness 

are “Trembling with tenderness”, they search for love and affection, 

endeavouring to kiss and embrace other people, yet all their efforts end up in 

failure. The persona of The Hollow Men appears torn between nostalgia for some 

sort of ecstatic union and the cold-eyed vision of nothingness that can only lead 

him to “Death’s other kingdom (Spurr 54-55). The poet points out that order, 

harmony and possibility lie outside the dream kingdom of human experience, in a 

state of being defined as “other”, alien, and represented in terms of a traditional 

iconography: eyes, perpetual star, multifoliate rose (“sightless, unless/ The eyes 

reappear/ as the perpetual star/ multifoliate rose/ Of death’s twilight kingdom”) 

(quoted in Helsztynski 431). This latter order is the hope of empty men, those 

who, unlike the hollow men, have purified/freed themselves from of all disguises 

to face the nothingness and void of their own being (Spurr 54).  

 It is worth remarking that similarly to the hollow men who grope 

together, form prayers to broken stone, and whisper meaninglessly and 

inarticulately, the poem itself gropes toward a conclusion only to end in hollow, 

unavailing abstraction and the insignificant, meaningless circularity of a child’s 

rhyme: 

V 

Here we go round the prickly pear 

Prickly pear prickly pear 

Here we go round a prickly pear 

At five o’clock in the morning. 

… 

This is the way the world ends 

This is the way the world ends 

This is the way the world ends 

Not with a bang but a whimper. 

(quoted in Helsztyński 432) 

As one may observe, formal aspects of the poem imitate the characteristics 

of the hollow men it portrays, mainly through the technique of constant 

repetition and negation: “The eyes are not here/ There are no eyes here” (quoted 

in Helsztynski 432) Taking into account the above-cited final lines of the poem 

(“This is the way the world ends…”) a regular repetition of the words describing 

the world’s apocalypse enhances the atmosphere of dread, gloominess, sense of 
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spiritual ruin and moral degradation. Furthermore, the repetition of the 

children’s song (“Here we go round the prickly pear”) may imply that the future 

of the world, particularly its Christian character, lies in the hands of children. 

However,  a “fading star” (of Bethlehem) suggests a failed hope, unbelief in 

human salvation.  

 Doubt is another recurrent theme which pervades The Hollow Men and 

which is especially noticeable in the final part of the poem. Here, it may stand for 

the hollow men’s disbelief and skepticism concerning faith and Christianity. 

Presumably, the men are inclined to believe in God, yet a shadow of doubt comes 

between them and Lord which makes it difficult, all the more impossible to fill 

the gap between dream and reality. Paradoxically enough, the line: “For Thine is 

the Kingdom”, reflecting the end of the Lords’ prayer implies that the closing of 

the poem parallels the end of Christianity: 

V 

Between the conception 

And the creation 

Between the emotion 

And the response 

Falls the shadow 

Life is very long 

… 

Between the potency 

And the existence 

Between the essence 

And the descent 

Falls the Shadow 

 For Thine is the Kingdom 

For Thine is 

Lie is 

For Thine is the 

This is the way the world ends 

(quoted in Helsztyński 432) 

It is worth emphasizing that The Hollow Men expresses the depths of T. S. 

Eliot’s despair, yet one may notice that paradoxically the poet chooses despair, 

anguish and resignation as the only acceptable alternatives to the inauthentic, 

unreal existence of the unthinking, thoughtless inhabitants of the modern waste 

land (Spurr 51). Interestingly enough, the author perceived this kind of anguish 

more in intellectual than emotional terms. Furthermore, principles of intellectual 

order control the anguish of The Hollow Men, in the way the poem consciously 
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assesses experience in abstract terms, makes the distinction between antithetical 

states of being, and establishes, both formally and thematically, the archetype of 

the Negative Way as an alternative to chaos and disharmony as well as to the 

illusory order of visionary experience (Spurr 51-52). It is thanks to the use of 

abstract notions and the intellectual perception of despair that Eliot managed to 

distance himself from his personal emotional crisis as well as from the problem of 

moral debasement, deterioration of values in post-war Western society.  

 When set beside deep pessimism pervading The Hollow Men, Ash 

Wednesday written after Eliot’s conversion into Catholicism inaugurates a new, 

more mystical and meditative phase in the artist’s literary output. The bleak 

negativisms of the earlier poem have yielded to a speculatively/ hesitantly 

hopeful humility (Raffel 113). The tile refers to the forty days of Lent, which is a 

time for self-reflection, sacrifice, repentance and atonement. The poem, divided 

into six parts, deals with the speaker’s aspiration to move from a sense of 

spiritual anguish and agony to Christian salvation. Hence, contrary to the static 

thematic dimension of The Hollow Men, Ash Wednesday stands out by its 

dynamism, change of the speaker’s perception of the world and society.  

The initial lines of the poem (“Because I do not hope to turn again/ because 

I do not hope/ Because I do not hope to turn”) (Eliot 1963) bears much 

resemblance to the final part of the former work both in terms of its thematic 

context (premonition of the apocalypse, hopelessness, lack of faith) and technique 

(a regular word pattern repetition). In this section the speaker, though is 

prepared to renounce all worldly matters, acts of despair. He ‘rejoices’ only 

because he rejects the beauty in a ‘blessed face’ and ‘voice’, in the sensuality of 

the world. His belief is that the world as he knows it is all that exists, yet his 

faith and the anguish it brings is what prepares him for salvation, since only 

from his weakness and powerlessness, can his ‘wings (that) are no longer wings 

to fly’ create the whole; and only from his spiritual decease will appear hope 

thanks to which he may regain joy and felicity: 

I 

I rejoice that things are as they are and 

I renounce the blessed face 

And renounce the voice 

Because I cannot hope to turn again 

Consequently I rejoice, having to construct something 

Upon which to rejoice 

… 

Because these wings are no longer wings to fly 

But merely vans to beat the air 
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The air which is now thoroughly small and dry 

Smaller and dryer than the will 

Teach us to care and not to care 

Teach us to sit still. 

 

Pray for us sinners now and at the our of our death 

Pray for us now and at the our of our death. 

 (Eliot 1963) 

In this part of the poem as well as in its remaining sections one could see 

the constant presence of God, his redeeming power, visible particularly at the 

moments of the speaker’s spiritual despair and his feeling of being mentally torn 

apart. It is God who approaches the speaker when he gives his love to the desert 

of loss in order to forget the world’s darkness and He tells him to prophesy to the 

empty wind of his spiritual bareness, evoking the knowledge and conviction that, 

ironically, his spiritual inheritance is in this dessert realm of death and re-birth: 

II 

… 

…And God said 

Prophesy to the wind, to the wind only for only 

The wind will listen… 

… 

Under a juniper-tree the bones sang, scattered and shining 

We are glad to be scattered, we did little good to each other, 

Under a tree in the cool of the day, with the blessing of sand, 

Forgetting themselves and each other, united 

In the quiet of the desert. This is the land which ye 

Shall divide by lot. And neither division nor unity 

Matters. This is the land. We have our inheritance. 

(Eliot 1963) 

As was previously remarked, the entire poem is filled with the speaker’s 

sense of loss, anguish and his feeling of being incessantly torn apart. In section 

three we may observe his endeavour to gain salvation by climbing towards 

heaven but on the other hand he repeatedly looks back on his self-deceit, despair 

and lust and while struggling with his doubt and desire he in fact longs to return 

to the world of darkness, fear and solitude. It is the vision of the Lady, 

presumably the Virgin Mary, appearing in part four, who ‘enlightens’ the 

speaker, making him realize his imperfect humanness, spiritual weakness and 

sinning and yet who makes him understand the possibility of his salvation and 

redemption. Nevertheless, the Lady is a very ambiguous figure. Being veiled and 
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silent among the dews, she may as well represent death, sorrow and church. In 

view of that the speaker starts to realize that salvation becomes ephemeral, 

frequently hidden in distress and torment. The presence of birds, creatures of 

song which fly joyfully towards ‘the higher dream’, supposedly towards 

transcendence, seems to remind the speaker that one ought to ‘redeem the time’ 

one has in the world: 

IV 

… 

The silent sister veiled in white and blue 

Between the yews, behind the garden god,  

Whose flute is breathless, bent her head and signed but spoke no word 

But the fountain sprang up and the bird sang down 

Redeem the time, redeem the dream 

The token of the word unheard, unspoken 

 

Till the wind shake a thousand whispers from the yew 

 

And after this our exile. 

(Eliot 1963) 

 Similarly to the above sections, parts five and six of Ash Wednesday are 

saturated with the speaker’s intense battle between his yearning to stay in the 

world of darkness, anguish, desolation as well as moral depravation and the 

desire to surrender himself to God. Evidently enough, the speaker’s life and 

consciousness is torn between good and evil, doubt and faith, emotional 

powerlessness and spiritual belief in the redemptive, purifying might of the Lord 

and the Virgin Mary. The closing lines of the poem apparently bring some hope 

since in the final confrontation with the world’s evil and his own human 

helplessness the speaker decides to yield himself to God. In his surrender to the 

Lord he sees not solely his own salvation but the deliverance and redemption of 

humanity as well: 

V 

Blessed sister, holy mother, spirit of the fountain, spirit of the garden, 

Suffer us not to mock ourselves with falsehood 

Teach us to care and not to care 

Teach us to sit still 

Even among these rocks, 

Our peace in His will 

And even among these rocks 

Sister, mother 

And spirit of the river, spirit of the sea, 
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Suffer me not to be separated 

 

And let my cry come onto Thee. 

(Eliot 1963) 

Having scrutinized the above poem, its meditative, reflexive, religious 

tone, one may notice its marked departure from an extremely pessimistic and 

nihilistic mood of The Hollow Men. Furthermore, when set beside a more 

anonymous character of Eliot’s previous work, his depiction of humankind in 

more abstract and intellectual terms, Ash Wednesday is more personal, 

emotional, despite the author’s frequent use of abstract terms, allusions to 

philosophy and religion. What undoubtedly unites both the works is the poet’s 

concern for the humankind, their future, his depiction of a ceaseless struggle 

between good and evil, doubt and faith, human powerlessness and God’s 

redemptive power. 

 All told, the examination of The Hollow Men and Ash Wednesday, the 

works written before and after Eliot’s conversion into Catholicism, reflects two 

different yet to some extent parallel visions of humanity, particularly Western 

society after World War I, the world’s chaos and an individual’s search for 

spiritual and social values when facing a personal crisis and carrying on a titanic 

internal struggle between god and evil. 
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Abstracts: 
 

Piotr Mazurkiewicz, Genealogy of a person 

The author discusses is his article the biblical anthropology from Genesis.  He 

mentions the issue of masculinity and of feminity in the aspect of dissimilarity 

and complementary of sexes based on the teaching of John Paul II.  Further the 

author shows the need of true love, which is the desire of every man and 

indicates the constitution of female and a male body, which are different, and 

reaches to the deepest biological determinants. The author also makes a thesis, 

that feelings and biology correspond with each other and in the content of the 

article he explains the meaning of these words. Man and woman, who are 

infatuated by their beauty, want for the world to be filled with creatures similar 

to them. In the presented article the author mentions modern times in which we 

frequently encounter a shallow and  self-centered approach to human love and 

sexuality, which results in trivialisation of love and sexual sphere and and the 

consequence of this is the commercialisation of the human body. 

 

Marcin A. Stradowski, Education for the values 

In the article the main aspect of the analysis is education as an activity focused 

on presenting alternative  systems of values, which may be adopted by pupils and 

applied in their lives. The multiplicity of the system of values causes confusion 

among pupils. The task of educators is to present these values which are 

immutable and should be the foundation on which rests the human existence. In 

this study education is presented from the normative perspective. 

 

Antoni Gos, The meaning of attitudes towards marriage and family in building 

interpersonal relations 

The author in the first part of his article shows the value of love and its meaning, 

at the same time highlighting that the occurrence of love, which accompanies 

man is difficult to define in its diversity. Love defines mutual interpersonal 

relations and man's psychological and pedagogical approach to love and love's 

anti value - hate. He also depicts different shades of love: erotic love, platonic  

love, love as a need to be in a union, bereft of sexual elements, spousal love and 

family love. In the second part of the article the author concentrates on spousal 

and parental love and its meaning in family and social life. The author analyses 

factors conditioning the durability of marriage, the first factor he mentions is 
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love. The author ends with a quotation: " modern man, who lives on love and 

beauty, is a child who lives on joy 'yesterday'.  

Urszula Tataj-Puzyna, Value in  human life- the value of maternity 

The author of the article entitled: "Value in human life - the value of maternity" 

is looking for an answer to the ever present questions about the value, therefore 

about the human himself and especially the value of maternity, which is deeply 

engraved in the psychophysical nature of women. The author highlights that true 

natural motherhood is a result of combination of women's physiology and 

anatomy with spiritual dimension. In the summary the author passes tribute to 

maternity quoting words of John Paul II which affirm  maternity. 

 

Marta Komorowska-Pudło, The system of values by Scheler and the attitudes of 

adults towards some aspects of the heterosexual intimate relationships 

Since many years you have been able to observe the socio-moral and normative 

transformations. They are often referred to as the crisis of morality. They lead to 

the situation in which there is a risk that a growing social group of people will 

make choices of values easier and more favorable to themselves. The choices will 

be closer to meeting the needs of pleasure. The author seeks to answer the 

question: What is the image of evaluation in terms of hedonism, vitality, 

aesthetics, truth, morality, sanctity of secular and religious people among 

students? and What is the connection of the evaluation of their attitudes towards 

sexual relationships in intimate relationship? The research shows that this 

connection  has been quite significant, especially in the case of religious and 

hedonistic values. The studies have shown quite different images of attitudes, 

depending on which of these groups was more highly valued by the respondents. 

 

Wojciech Surmiak, Vizium solitarium, or on the masturbation as a threat of 

purity value 

Masturbation is a ubiquitous phenomenon and the attitude of any particular 

culture towards it is an indication of the society’s general understanding of 

sexuality. Catholic morality has taken up whatever was useful in the human 

sciences to acquire a better understanding of the psychic dynamisms of 

masturbation in individual cases; however it has reasserted the irreconcilability 

of masturbation with a personal and relational views of sexuality. 

 

Mariola Parol, The importance of system of values and its order in crisis and the 

functioning of families with a child with a disability as an example 
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In the course of education each person acquires a value system which in 

adulthood plays a special role. Because it constitutes the reference point, so that 

the individual  knows how to proceed when he is in a dilemma. Thanks to  their 

own system of values, a person is able to assess what is better for him because of 

chosen aim and knows what is to be targeted. The system of value begins to play 

a unique role when an individual has to face a difficult situation. However, there 

are situations in which a chosen system of values can no longer apply. Such a 

situation may be the appearance of a disabled child in the family. The family 

needs to go a long way and put a lot of effort to meet it. It is known, however, 

that not in every case there is a crisis of values. Everything depends on many 

factors, also on the type of the child’s disability. The main purpose of this article 

is to show the importance of system of values and its order in crisis as well as the 

transformation of values in the family of a child with a disability and its 

consequences. 

 

Edyta Wolter,  The value of health – educational implications 

Value is an ambiguous term in philosophy, both from the objective (as a certain 

quality, irrespective of people’s judgment) and from the subjective (as a quality 

granted by people) point of view. The evaluation changes/evolves in the process of 

the development of culture which constitutes everything that people foster and 

maintain. The aim of the article is to elaborate on the educational implications 

for the value of health, the meaning of socio-ecological health model, a 

salutogenetic health concept in the educational process for healthy lifestyle – it 

all stresses the individual responsibility for one’s own well-being/health. Also the 

mentally mature personal fulfillment is of major importance in this process. It 

shall be understood as a process of personality improvement and lifelong self-

education. 

 

Dominika Steć ZSJM, Human in a son relation with God the father 

The author begins her article from presenting the ailment of every man, which 

regards seeking higher forces, which a man is dependent on. The author 

concentrates on various human relations- parental, motherly, fatherly and 

divine, in order to lead the reader to the conclusion that a man without a 

conscious reflection about himself and his relation with God, which necessarily 

leads to the image of God the father, leads himself towards spiritual orphanhood. 

 

Tomasz Borkowski, Religion as a value in shaping a man’s religious attitude  

The author of this article presents religion as a value which has an impact on the 
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growth of human religious attitude. In the first part of the article he presents the 

phenomenon of religion on the basis of the research conducted by selected 

psychologists (G.W. Allport, E. Fromm, W.E. Frankl). Then he presents various 

categories of values. He cites the theory of value (G.W. Allport, M. Rokeach, Ch. 

Morris i M. Scheler). These theories demonstrate the difficulties associated with 

multifaceted research on values. However, theories state explicitly that religious 

values can be always placed in each specified category. In the last part of the 

article the influence of religion on the development of religious attitudes in 

different periods of human life is presented. The author comes to the conclusion 

that a proper development of human religiousness in the early age influences the 

further development of men’s religiousness in adolescence. It also helps to 

maintain the spiritual and mental  balance. What’s more, it leads to the 

acceptance of personal dignity and value. It is helpful in social development, too. 

 

Maria Rogińska, To live „normally” or to live truly? The ethics and axiology  of 

Russian Orthodox parables  

The article investigates the idea of “normal life” in Russian Orthodox narrations 

published in Moscow at the turn of the 21st century. We find out that the 

question about normal life generates permanent tension between the community 

of believers and the secular world. The tension is inevitable while it has its roots 

in the violation of the primary normality by the original sin of Adam. Dramatic 

truth lies in the fact that abnormality is and will always be the world’s norm. As 

a curative alternative to the “normal life” storytellers suggest a difficult and fully 

extreme effort deviation from the “norm”: they prefer "real” life instead of the 

"normal" one. 

 

Roman Kordonskyy, Ewelina Mączka, Roman Tsybulkin, Places of indulgences in 

the Greek Catholic Church in the Ukraine 

This article is an attempt to present the Ukrainian Greek Catholic shrines. In 

the communist era many historic churches were destroyed, and those that 

survived were converted to Orthodox churches. Saving many important 

monuments was a positive effect of these actions. The year 1991 was a turning 

point for both the Greek Catholic Church and the Ukraine, because the country 

gained independence, and religion came from the underground thus achieving a 

legal status. Then there was a revival of many religious practices, in particular 

pilgrimage. The authors analyze the place of pilgrimage of Ivano-Frankivsk 

metropolis of the Greek Catholic Church, such as Hoszów, Pogonia, Krylos, 
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Łuczyńce, Łypiwka and the Cathedral, the Monastery of Christ the King in 

Ivano-Frankivsk, a church Transfer of the Relics of St. Nicholas in Fraga. 

 

Jacek Salij OP, Forgiveness in Polish national traditions 

In the introduction of the article the author recalls the words of the great 

influence of the Gospel on Christians. The Christian community often hear about 

the need for forgiveness during the liturgy. For generations, there have been 

shaped the attitudes towards forgiveness, traditions and customs. The author 

also mentions the words of the daily prayer "Our Father", which is a prayer of 

every Christian believer and in which forgiveness is just as important as bread. 

The author focuses on Polish traditions. He indicates the periods which are 

favorable to forgiveness (Christmas Eve, retreat, approaching death, etc.). He 

also draws attention to the forgiveness of enemies, by giving examples and 

paying attention to the difference between the vanquished gentleness and love 

for enemies. The author shares a reflection on the need to overcome in Poland a 

spirit of "partisanship" that differs  Poles. 

 

Anna Polcyn-Radomska, The value, importance and conditions of national 

security  

As you can see in a poll, which was recently published on the internet, few Poles 

would be ready to defend the country and even fewer would be willing to give 

their life for it. Can we feel safe as a nation? What does it mean to "feel safe"? 

How can a sense of individual security depend on national security? What factors 

determine safety? This article aims to introduce the importance of the concept of 

national security and to draw attention to the fact that in spite of the increasing 

globalization of life, national security is still one of the most important values, 

which should be protected and continuously strengthened. 

 

Joanna Stolarek, Quest for values in T. S. Eliot’s The Hollow Men and Ash 

Wednesday 

The aim of this article is to present the importance of and search for values in T. 

S. Eliot’s poetry. The author of the article is going to analyse the two poems of 

the Anglo-American poet, The Hollow Men (1925) and Ash Wednesday (1930), 

written before and after the artist’s conversion into Catholicism. The article is 

going to examine the two works which reflect two different yet to some extent 

parallel visions of humanity, particularly Western society after World War I, the 

world’s chaos, mental decadence  and an individual’s search for spiritual and 

social values when facing a personal crisis and moral dilemmas. 
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ZASADY PUBLIKACJI 

 

KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO WYCHODZI JAKO 

CZASOPISMO ON-LINE 

 

Redakcja przyjmuje artykuły zgodne z profilem czasopisma zawartym w 

Przesłaniu, odpowiadające tematyce danego numeru Kwartalnika. 

Każdorazowo temat kolejnego numeru jest ogłaszany na stronie Kwartalnika. 

 

Redakcja „Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio” oczekuje od Autorów 

respektowania zasad rzetelności naukowej oraz jawności informacji o wszystkich 

podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, 

rzeczowy, finansowy etc.) oraz okoliczności towarzyszących. 

Oczekujemy także w przypadku publikacji przygotowanej przez kilku Autorów 

informacji dotyczącej wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z 

podaniem kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, jaki jest wkład 

poszczególnych autorów w przeprowadzenie badań, w obliczanie, analizy itd.). 

 

Prace wydrukowane i zapisane na nośniku należy przesyłać najpóźniej na 

miesiąc przed upływającym kwartałem na adres: 

Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio: 

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, pokój 1419 

01-938 Warszawa 

 

lub wydawcy Kwartalnika - Fundacji Fides et Ratio: 

ul. Franciszkańska 3/47 

00-233 Warszawa 
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ZASADY RECENZOWANIA 

 

1. Każdy artykuł przesłany do Kwartalnika podlega wstępnej ocenie 

Redaktora Naczelnego i Rady Redakcyjnej Kwartalnika. 

2. Po pozytywnym zaopiniowaniu następuje przekazanie publikacji do tzw. 

recenzentów zewnętrznych, będących ekspertami w zakresie danej 

problematyki. 

3. Recenzent dysponuje gotowym formularzem recenzji, na którym umieszcza 

swoje oceny i formułuje wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu do 

publikacji lub jego odrzucenia; dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia 

innych wyjaśniających komentarzy do recenzowanej publikacji. 

4. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind 

review proces”). 

5. Recenzje są przekazywane autorowi pracy, z prośbą o ustosunkowanie się 

do nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami. 

6. W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona. 

 


