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Osoby i  relacje interpersonalne w fi lozofii  Roberta Spaemanna  

 

 

Robert Spaemann jest współcześnie żyjącym, niemieckim filozofem. Cieszy się ogólnoświatowym 

uznaniem. 28 maja 2012 roku profesorowi został przyznany tytuł doktora honoris causa przez Katolicki 

Uniwersytet Lubelski. Robert Spaemann otrzymał ten tytuł także na Uniwersytecie Nawarry w Pampe-

lunie, Uniwersytecie we Fryburgu szwajcarskim, na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie 

oraz na Katolickim Uniwersytecie Santiago de Chile.  

Jako laureat wielu nagród i odznaczeń, jako autor licznych dzieł, uznanych przez Benedykta XVI  

i przetłumaczonych na kilkanaście języków, jako zarówno członek, ale też założyciel uznanych 

towarzystw, wreszcie jako uczestnik licznych spotkań z Janem Pawłem II, Robert Spaemann od 

dziesięcioleci pochyla się nad problematyką antropologiczną. W niniejszym tekście podjęto próbę 

przybliżenia poglądów Roberta Spaemanna dotyczących tego, kim są osoby i czym charakteryzują się 

nawiązane przez nie relacje interpersonalne. 

 

1. Podmioty relacji interpersonalnych 

 

Badając zagadnienie relacji interpersonalnych, należy uprzednio postawić pytanie o podmioty 

stosunków międzyludzkich. W filozofii personalistycznej osobę rozumie się jako najdoskonalszą 

substancję, zgodnie z Boecjuszową definicją: Persona est rationalis naturae indiwidua substantia. To naturalny 

byt samoistny, który istnieje per se. Jednak Spaemann inaczej rozumie pojęcie substancji. Dla niego jest to 

essentia, czyli istota (za: Kożuchowski, 2006, s. 57).  

Istocie Spaemann nie przypisuje wartości. Nie uważa, aby osoba nią była, czy też ją posiadała. Jego zdaniem 

to ekonomiczny termin, który zastąpił pojęcie obiektywnie pozytywnego dobra, cnoty (za: tamże, s. 157). Spaemann 

przypisuje osobie godność. Godności jednak nie sposób zdefiniować. Jest to pewna prosta jakość, jaką da się przybliżyć co 

najwyżej poprzez przykłady (Spaemann, 2005, s. 150). 

Osoby rozumiane jako essentia i posiadające godność są krańcem relacji interpersonalnych. Liczba 

mnoga nie jest tu przypadkowa, gdyż jedno z dzieł nosi pluralistyczny tytuł: Osoby. O różnicy między kimś  

a czymś. Takie sformułowanie tytułu docenia liczbę mnogą osób. Znawca i komentator filozofii 

Spaemanna, Andrzej Półtawski, twierdzi, że pluralistyczna forma w tytule ma zaprezentować osoby jako 

istoty bytujące jedynie w liczbie mnogiej bytów samoistnych – indywiduów w sposób wyjątkowy (Półtawski, 2012, s. 

12). Podkreślony zostaje zatem indywidualny charakter każdej osoby przy jednoczesnym podkreśleniu ich 
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społecznego charakteru. To, że człowiek z natury dąży do życia w społeczeństwie, twierdził już 

Arystoteles. Słynne określenie człowieka jako zoon politicon zawarte w Etyce Nikomachejskiej (Arystoteles, 

2007, s. 328) ukazuje osobę, jako „zwierzę polityczne”, czyli mające zdolność do uczestniczenia w życiu 

społecznym i politycznym. Podobny pogląd na osobę wiele stuleci później prezentuje Immanuel Kant. 

Rozważania przedstawione w Przypuszczalnym początku ludzkiej historii konkluduje potrzebą człowieka 

ujarzmienia przyrody. Zapanowanie nad naturą jest tożsame z ogólnym postępem ludzkości i możliwe 

właśnie dzięki życiu w społeczności (Kant, 2005, s. 34). 

Czy żyjące w grupie osoby są według Spaemanna zdolne do poznania? Jeśli tak, w jaki sposób 

możliwe jest poznanie innego bytu? Ta antropologiczna kwestia domagająca się rozstrzygnięcia znajduje 

odpowiedź w Laudacji dla Hansa Jonasa Roberta Spaemanna. Autor głosi, że Paradygmatem poznania bytu jest 

poznanie osoby (Spaemann, 2009, s. 24). Oznacza to, że spotkanie z osobą, daje możliwość poznania bytu w 

ogóle. Otwiera także drzwi do poznania siebie jako osoby, jako podmiotu poznającego. 

Poznanie osoby wymaga odniesienia do szerszego kontekstu. Człowiek jest bowiem jedynie częścią, pewnym 

elementem większej całości, w której egzystuje. Mówiąc o osobie w antropologii Spaemanna nie należy zatem pomijać 

kontekstu społeczności ani kontekstu dwoiście rozumianej natury: jako ludzkiej natury oraz jako przyrody. Człowiek, 

w odróżnieniu od zwierząt, jako istot naturalnych (Spaemann, 2001, s. 103), które są podporządkowane swym 

instynktom, potrafi przekraczać własną naturę i np. czując łaknienie, powstrzymać się od spożycia pokarmu. Zdolność 

transcendowania własnej natury sprawia, że osoba nie jest z nią tożsama. Z kolei w kontekście przyrody osoba jawi się 

w antropologii Spaemanna jako ta, która spośród istot żyjących, potrafi posługiwać się znaczeniami i symbolami. Jest 

zdolna do symbolicznego rozumienia wszechświata, do interpretowania swojego otoczenia. Zdaniem Spaemanna jest to 

rzecz, która czyni nas osobami (Spaemann, 2001, s. 108).  

Taka osoba staje się według Spaemanna podmiotem relacji interpersonalnych. Dlatego 

kolejnym aspektem, w jakim należy rozpatrzeć pojęcie osoby w myśli omawianego filozofa, staje się 

kontekst społeczny.  

 

2. Życie społeczne jako miejsce relacji interpersonalnych 

 

Osoba napotkaną inną osobę w pierwszej kolejności identyfikuje. Zanim jeszcze nawiąże się między nimi 

jakakolwiek relacja, następuje coś, co Spaemann nazywa identyfikacją. Osoba najpierw widzi ciało innej osoby. Służy 

ono identyfikacji wstępnej. Ciało nie jest bowiem tożsame z osobą, a stanowi jedynie jej biologiczne zakorzenienie.  

Ów cielesny nośnik dostaje jednak rolę od osoby. Osoba nadaje ciału do odegrania pewną rolę poprzez ubiór, 

zachowanie czy ton głosu. Wówczas nie mamy już do czynienia ze wstępnie zidentyfikowanym biologicznym ciałem, lecz 

wyłania nam się kulturowa stylizacja (Spaemann, 2001, s. 104).  

W spaemannowskiej antropologii, zasadzającej się na nietożsamości osoby i natury, człowiek 

jest w stanie przekraczać zarówno własną naturę, jak i przyrodę, interpretując symbole w ozna-

kowanym świecie. Czy osoba potrafi także wyjść poza swą rolę społeczną? Czy pozostawanie w opo-

zycji do naturalnych inklinacji człowieka, znajduje przełożenie na relacje interpersonalne, czyli na 

odgrywaną rolę w życiu społecznym? 
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Spaemann odpowiada na tego typu pytania twierdząco. Osoba, jako zdolna do 

przeciwstawiania się własnej naturze, pewnym naturalnym inklinacjom np. do zachowania gatunku, 

podejmuje w dany sposób pewne społeczne w skutkach decyzje. Owego pędu do przedłużenia 

gatunku nie odbiera jako przymusu, a jedynie jako zalecenie. Dzięki nietożsamości osoby z naturą 

możliwe staje się przekraczanie powinności typowych dla danej roli społecznej. Osoba jest zatem  

w stanie wykraczać poza grę społeczną, w jakiej uczestniczy, i w której przypisano jej konkretną rolę. 

Posiadanie takiej zdolności przez osobę nie jest równoznaczne z korzystaniem z tej umiejętności. 

Człowiek może, ale nie ma przymusu, odrywać swą rolę lub ją przekraczać.  

Osoby, zdaniem Spaemanna, mają do odegrania role nie tylko w życiu, ale też w pewnego 

rodzaju grze. Przykładem takiej gry, jaki analizuje Spaemann, są obchody świąt. Ceremonie świąteczne 

nazywa on właśnie formą gry. Dziś prawdopodobnie użylibyśmy chętnie stosowanego w massmediach 

słowa performance. Spaemann określa mianem gry to, co pozostaje czymś sztucznym; co nie jest 

koniecznym do przeżycia. Mówi tu o pewnej nienaturalności z racji nieproporcjonalnie dużych 

pokładów energii, jaką ludzie angażują w grę, względem jej biologicznych efektów. Nie o wymiar 

fizyczny tu jednak chodzi, co Spaemann słusznie zauważa. Dla biologicznej funkcjonalności, owa gra 

obchodów świąt staje się ostatecznie nawet czymś wyższym (Spaemann, 2001, s. 101). Wkracza w sferę 

sacrum. Teza, że życie to pewna iluzja i gra, jest znana od starożytności. Spaemann powołuje się 

choćby na Platona, twórcę obrazu jaskini i idei jako symbolu świata czy na stoików, którzy 

przyrównywali życie do roli aktora. 

 

3. Specyfika relacji interpersonalnych 

 

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na odegranie swej roli w życiu lub roli w grze sacrum, na 

obu płaszczyznach napotykamy inne osoby, z którymi wchodzimy w relacje. Jednorazowa relacja 

interpersonalna jest nam zawsze dostępna, nieustannie dana (Spaemann, 2001, s.48). Wszyscy ludzie trwają 

w relacjach międzyosobowych. Każdy człowiek, bez wyjątku, trwa w relacji do innej osoby. Powyższe 

założenie Spaemanna wydaje się być wręcz niemożliwie. Jednak na gruncie przyjętych przezeń założeń, 

owa teza nabiera prawdopodobieństwa. Spaemann twierdzi bowiem, że obojętność także jest formą relacji. 

Nie można jej uznać za brak relacji.  

Obojętność czy inna bardziej nacechowana emocjonalnie relacja odznacza się pewnymi cechami. 

Spaemann zauważa, że sama osoba wie o jednorazowości miejsca, o niezastępowalności relacji do wszystkiego innego  

i przez to o swojej własnej istotnej jednorazowości (Spaemann, 2001, s. 47-48). Termin jednorazowości w 

pierwszym odruchu może budzić skojarzenia z produktami jednorazowego użytku. Czy faktycznie 

Spaemann posługuje się pojęciem jednorazowości właśnie w takim rozumieniu?  

Jednorazowość Spaemann przypisuje stanom psychicznym, całościowemu strumieniowi. 

Jednorazowość odnosi także do metapoziomu, gdyż umiejscawia ją w refleksji nad różnicami obecnych  

i minionych stanów psychicznych. Aktualne i wcześniejsze stany okazują się być, według Spaemanna, 

nieporównywalne. Wynika z tego pewna nieuchwytność konkretnego, danego w określonym miejscu  
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i czasie stanu psychicznego. Czas jednak nieustannie płynie do przodu, a więc raz doświadczony stan 

przechodzi nieubłaganie do przeszłości. Jednorazowość zdaje się zatem łączyć z przemijalnością. 

Spaemann przypisuje osobie jako podmiotowi relacji interpersonalnych, nieustanną świadomość 

własnej jednorazowości, przemijalności, którą wyprowadza z wiedzy człowieka o niezastępowalności relacji 

(tamże). Kontaktów z drugim człowiekiem nic nie jest w stanie imitować, zrekompensować czy zastąpić.  

Nawiązanie relacji interpersonalnej, w ujęciu Roberta Spaemanna, odnosi się do odkrycia  

w drugim człowieku osoby. Zauważyć w innym człowieku osobę oznacza postrzegać aprioryczną przestrzeń 

relacji (tamże, s. 226). Dzięki tej przestrzeni jesteśmy stanie odkryć siebie jako osoby. Od sposobu 

poznania drugiego człowieka zależy nie tylko mój stosunek do siebie samego, ale również sposób, w jaki 

osoby odnoszą się do siebie (Spaemann, 2001, s. 220). Mogą rozpoznać innego jako takiego samego jak ja (tamże, 

s. 226). Nie chodzi tu o podobny kolor oczu czy takie same zainteresowania. Sensem tego wyrażenia jest 

nieporównywalność i jedyność identyczna tak dla mnie, jak dla innego jako osoby. Uzyskanie 

świadomości, kim jest drugi, pozwala bowiem nam zrozumieć, kim jestem ja.  

Niezastępowalność, jednorazowość, nieporównywalność i jedyność osób oraz ich relacji dotyczy 

w antropologii Spaemanna również tych, którzy się jeszcze nie narodzili. Spaemann jest przeciwnikiem 

manipulacji genetycznych, więc w konsekwencji zgodnie z tym stanowiskiem odpowiada na 

kontrowersyjne pytania bioetyczne dotyczące kwestii początku osoby typu - Czy zarodek, na którym 

przeprowadzano badania już jest czy jeszcze nie jest osobą? Dlatego Spaemann głosi: zawsze opowiadałem się za 

zakazem definiowania człowieka (Spaemann, 2012, s. 188). Dla niemieckiego filozofa przynależność do grupy 

ludzi nie może być uznaniowa, definiowalna. W przeciwnym razie pozbawiona przemocy oczywistość wzajemnego 

obcowania wszystkich członków rodziny ludzkiej na podstawie fundamentalnej równości jest zdaniem Spaemanna 

zagrożona w sytuacji, kiedy jedni z nich nie są rodzeni, lecz produkowani przez innych (tamże, s. 190). Produkcja 

ludzi, rodem z filmu SF Matrix, stanowi naruszenie genetycznie uwarunkowanej, naturalnej granicy życia (tamże). 

Nie jest to nierealne niebezpieczeństwo, gdyż już obecne pokolenie zamierza „zużyć” część swojego potomstwa w celu 

polepszenia jakości swojego życia (Spaemann, 2007, s. 9). Przyzwolenie na tę praktykę jest o tyle groźne, że 

stworzenie precedensu może wywołać równię pochyłą z lawinowym skutkiem.  

Również polska filozof, Barbara Chyrowicz, podziela opinię Spaemanna. Zauważa dodatkowo, że 

mamy pewien moralny obowiązek odpowiedzialności za następne pokolenia (Chyrowicz, 2006, s. 31). 

Zdroworozsądkowe przywołanie zapewnień ciężarnej matki, czującej ruchy dziecka w swoim łonie,  

o statusie osoby jej potomka, rozwija również niemiecki filozof Jurgen Habermas. Twierdzi, że relacja 

dziecka z matką zaczyna się już wraz ze stwierdzeniem faktu ciąży (za: Spaemann, 2012, s. 192). Habermas, na 

którego powołuje się Spaemannm, upatruje przyczyn kryzysu komunikacji w reifikacji człowieka. 

Niedostrzeganie osób w innych ludziach jest problemem w dzisiejszym społeczeństwie. W Teorii działania 

komunikacyjnego, Habermas rozważa warunki osiągnięcia konsensusu społecznego. Jego zdaniem 

porozumienie jest możliwe wówczas, gdy uczestnicy stawiają własny sukces na drugim planie (Habermas, 1999,  

s. 473). Wyzbycie się postawy egocentrycznej kalkulacji, jak zwie ją Habermas, pozwala członkowi 

społeczeństwa dostrzec w drugim partnera do osiągnięcia konsensusu, a więc osobę, z którą wchodzi  

w relację.  
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Postawy, które Spaemann określa jako „zużywanie potomstwa”, czy Habermas jako „reifikację 

ludzi”, są następstwem traktowania ludzi jako środków do celu, czyli wykraczania poza kantowski 

imperatyw kategoryczny, zbieżny z normą personalistyczną Wojtyły: Norma ta jako zasada o treści negatywnej 

stwierdza, że osoba jest takim dobrem, z którym nie godzi się używanie, które nie może być traktowane jako przedmiot 

użycia i w tej formie jako środek do celu. W parze z tym idzie treść pozytywna normy personalistycznej: osoba jest takim 

dobrem, że właściwie i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi tylko miłość (Wojtyła, 1960, s. 42). 

Miłość także Spaemann nierozerwalnie łączy z osobą. Kochać coś dla niego samego, jest specyficznie 

ludzką formą samourzeczywistniania (Spaemann, 1997, s. 158). W chwili, gdy w relacji interpersonalnej osoba 

wyzbywa się egoizmu i dostrzega w drugim taką samą nieporównywalność i jedyność osoby, jak u siebie 

jako osoby, pojawia się relacja miłości.  

Osoba jest istotą cielesną, która potrafi uczynić kroki przekraczające samego siebie. Co zastaje  

w transcendencji? Doświadcza tam rzeczywistości wartości, a raczej, jak nazwałby ją Spaemann, 

rzeczywistości cnót. Dobra znajdują zakorzenienie w nas samych. Teleologiczna struktura osoby jest 

ukierunkowana na szczęśliwe życie. Człowiek może osiągnąć szczęście. Spaemann broni eudajmonizmu. 

Apologii owego stanowiska poświęcił Podstawowe pojęcia moralne (Spaemann, 2000). Szczęście Spaemann 

wiąże z życzliwością do innych osób, ale też wobec świata przyrody. 

Istotę życzliwej miłości Spaemann ujmuje jako cel ludzkiego życia i najodpowiedniejszą relację 

interpersonalną. Kiedy kochamy, ów ktoś, to określenie (…) stało się dla nas przedmiotem bezwarunkowej afirmacji jego 

egzystencji (Dasein). I odwrotnie – szczęście polega na przeżywaniu własnego życia jako całości, a nie tylko na świadomości, 

że poszczególne zalety i dokonania są przedmiotem radości i afirmacji ze strony kogoś innego, zwłaszcza kogoś, kogo sami 

kochamy. Kochać oznacza doświadczać, że samo życie jest podstawą szczęścia i że nie potrzebuje ono żadnej innej podstawy, 

lecz jedynie usunięcia przeszkód, które utrudniają to doświadczenie i rozpraszają uwagę. Muzyka gra zawsze. Szczęście 

polega na otwarciu uszu. Do tego jednak trzeba mieć znowu szczęście (Spaemann, 2006, s. 258).  

 

Podsumowanie 

 

Jak zatem wykazały powyższe rozważania, w antropologii Roberta Spaemanna można mówić  

o relacjach interpersonalnych, gdzie podmiotami są osoby rozumiane jako essentia, czyli istota, osoby 

posiadające godność, które w odniesieniu do szerszego kontekstu: czy to natury (swojej lub przyrody) czy 

też społeczności wykazują się zdolnością transcendowania owych płaszczyzn. Osoby mogą brać udział  

w nie tylko w życiu społecznym, ale także w „grze”, do której Spaemann zalicza obchody świąt i całą sferę 

sacrum. Każda osoba nieustannie trwa w relacji. Jest to możliwe przy założeniu Spaemanna, że obojętność 

także jest formą relacji. Specyfiką relacji interpersonalnych jest niezastępowalność i jednorazowość. Dzięki 

takiej relacji, w której dana osoba odkrywa osobę w drugim człowieku, może także siebie dostrzec jako 

osobę. Jesteśmy jedyni i nieporównywalni jako osoby. Ową jedyność osób Spaemann niejednokrotnie 

docenia. Prezentując osobę, jako istotę bytującą tylko w liczbie mnogiej, wystrzega się jednocześnie 

generalizowania i uogólniania indywiduów do iluzorycznej masy. Podkreśla, że każda relacja z każdą  

z osób jest niezastępowana. Bez którejkolwiek z nich, świat byłby zupełnie innym miejscem. Wszystkim 

osobom bowiem, łącznie z jeszcze nienarodzonymi, przysługuje godność osoby ludzkiej.  
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Zakończenie 

 

Osoba w ujęciu Speamanna to ktoś, kto nieustannie kształtuje się w relacji z innymi osobami. 

Znawca myśli Spaemanna, Andrzej Półtawski, ów proces życia nazywa stawaniem się (Półtawski, 2011,  

s. 432). Nie sposób uniknąć tu skojarzeń z psychologami humanistycznymi, takimi choćby jak Carl Rogers, 

który pisze O stawaniu się osobą w relacji m.in. terapeutycznej. Bowiem proces stawania się osobą nie zachodzi 

wyłącznie w czasie terapii (Rogers, 2002, s. 159). Psychologiczna kategoria stawania się zdaje się być pewną 

analogią do spaemannowskiego pojęcia spełnionego życia. W antropologii niemieckiego filozofa Człowiek 

jest istotą moralną i jego stawanie się czy też spełnianie się (lub też upadek i rozkład) jest przede wszystkim moralnym 

stawaniem się czy też moralnym upadkiem (za: Półtawski, 2011, s. 432). W spełnionym życiu szczęście ma 

charakter moralny. Szczęście jest głównym celem osoby, osiąganym przez miłość, czyli przez bliską relację 

interpersonalną.  
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Miłość sprawa serca czy rozumu  

 

 

Na ile miłość, w rozumieniu filozofii klasycznej jest „pozbawiona serca”,  

a na ile koncepcja Dietricha von Hildebranda do rozumienia miłości „wnosi serce”?  

 

W niniejszym tekście poruszony zostanie problem napięcia między pożądaniem serca, a wywa-

żonymi aktami wolnej woli kierowanej intelektem. Tak w skrócie można powiedzieć o jednym z naj-

częściej poruszanych zagadnień, czy miłość jest aktem woli, czy raczej jest wyrażana sercem? Zapytamy 

przy tej okazji, czy głębsza analiza nie udowadnia, że nie ma sprzeczności, między intelektem, jego 

sprawnością, czyli rozumem, a sercem rozumianym jako wyrażenie uczuć. Problem zostanie 

przedstawiony na gruncie filozofii klasycznej, ze względu na uznanie przez nią prawdziwej koncepcji 

rzeczywistości, oraz przeanalizujemy osiągnięcia współczesnego fenomenologa, Dietricha von 

Hildebranda, którego ambicją było pogodzenie filozofii św. Tomasza z fenomenologią i przedstawienie 

realistycznej, pełnej koncepcji miłości1.  

Problem zostanie omówiony w kilku punktach - krótko uzasadniona zostanie celowość odwołania 

się do filozofii klasycznej oraz wypracowanej przez nią koncepcji człowieka i miłości, kolejno nakreślony 

zostanie pozorny (lub nie) spór o uprawomocnienie uczuć marginalizowanych przez wolę w koncepcji św. 

Tomasza. Jako współczesną odpowiedź przytoczono obszerne fragmenty pism D. von Hildebranda 

dotyczące koncepcji miłości i tzw. rehabilitacji uczuć poprzez wyakcentowanie należnej roli serca. W pod-

sumowaniu znajdzie się refleksja będąca odpowiedzią na pytanie postawione w tytule, czy rehabilitacja 

uczuć przedstawiona przez D. von Hildebranda powiodła się, oraz czy koncepcja klasyczna takiej 

rehabilitacji potrzebuje.  

 

1.  Co uzasadnia filozoficzne rozważania o miłości na gruncie filozofii klasycznej 

 

Na korzyść metafizyki przemawia reprezentowany przez nią realizm poznawczy. Z tego również 

powodu filozofia klasyczna nie traci obecnie na znaczeniu, jest w stanie odpowiedzieć na rzeczywiste 

potrzeby i pytania współczesne. Jest tak dlatego, że metafizyka rozpoznaje rzeczywistość po jej 

                                                 
1Za próbę stworzenia nowej spójnej koncepcji miłości przedstawionej w książce Das Wesen der Liebe (1971), wydanej po angielsku 
jako The Nature of Love (2009), a której początki sięgają lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku, gdy von Hildebrand 
wydawał pisma o małżeństwie, czystości, kobiecie i mężczyźnie, przez niektórych, w tym papieża Piusa XII był nazywany 
dwudziestowiecznym Doktorem Kościoła, nie ogłoszony, ale nazywany. Jego uczniowie (Crosby, Seifert) przypominają  
w publikacjach to miano, które brzmi Doctor Amoris.  
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przejawach, czyli zajmuje się tym, co jest. O sensowność pytamy filozofię, metafizykę, ma ona sens na 

wskroś realistyczny, dogłębnie racjonalny. Tym, co wyróżnia metafizykę jest realność bytu. Podkreślmy, że 

św. Tomasz dostrzegł, że aktem bytu jest nic innego jak istnienie, co oznacza, że byt jest dlatego bytem  

i tym samym czymś realnym, bo posiada w sobie istnienie jako swój akt. Uznanie aktu istnienia było 

zasadniczym zwrotem w dziedzinie filozoficznego rozumienia rzeczywistości. Zatem, cokolwiek należy do 

porządku realnego, to istnieje (Krąpiec, 1999, s. 16). Podsumowując, przedmiot rozważań metafizyki jest 

jak najbardziej realny i konkretny.  

Na tym gruncie jak najbardziej można orzekać o człowieku, doświadczamy tego, że otaczający nas 

ludzie nie są złudzeniem, poglądem, fikcją czy teorią. Różnorodne formy ludzkiego działania jako 

rzeczywiste byty podlegają filozoficznej interpretacji. Morawiec (1997, s. 26) za Krąpcem i Wawrzyniakiem 

pisze, że powrót do filozofii klasycznej jest uzasadniony poprzez akcentowanie przez nią realnej prawdy  

i realnego dobra, jako racji uzasadniających z jednej strony porządek poznawczy, z drugiej porządek 

moralny. Człowiek jest istotą, która pragnie żyć w prawdzie i w dobru oraz dzięki nim odkryć sens 

własnego istnienia. Filozofia klasyczna ułatwia mu to. To w ramach tej filozofii człowiek dowiaduje się 

prawdy o sobie.  

 

Krótko przypomnijmy, kim jest człowiek w rozumieniu filozofii klasycznej: to byt jednostkowy  

i rozumny, złożony z materii i ducha (Gogacz, 1985, s. 8-9 ). Duchowy aspekt będzie przesądzał o jakości 

podejmowanych przez człowieka działań. W tym miejscu wypada zaznaczyć, że istnienie takiego właśnie 

złożenia ma fundamentalne znaczenie dla wszelkich rozważań antropologicznych1. Zatem w skrócie: 

wszelki akt człowieka i wszelkie jego działanie jest konsekwencją dwoistej materialno-duchowej natury. 

Nawet akty biologiczne i cielesne są podporządkowane władzom duchowym. Istnienie i bytowość 

człowieka są zapodmiotowane w całym cielesno-duchowym organizmie ludzkim. Istotę człowieka stanowi 

złożony zespół możnościowy, możność duchowa podmiotuje myślenie i decyzje oraz możność widzialna 

podmiotująca widzialność i fizyczne własności. Forma to akt możnościowy w obrębie istoty człowieka. 

Forma razem z możnością duchową jako podstawą myślenia i decyzji, stanowi duszę, gdy zaktualizowało 

ją w sobie istnienie (Gogacz, 1985, s. 10-15). Dusza posiada dwie władze, intelekt i wolę, dusza poznaje 

przez intelekt. W sferze duchowej intelekt jest najwyższą sferą w człowieku, wszelkie decyzje wynikają  

z poznania intelektualnego, a podmiotowane są przez wolę.  

                                                 
1Przez pryzmat antropologii spoglądamy na nauki o człowieku, klasyfikowane jako społeczne bądź humanistyczne, w ale mające 
za przedmiot badania byt ludzki. U podstaw teorii psychologicznych, pedagogicznych...itd. leży antropologia otwarcie lub ukrycie 
przedstawiana, dlatego, wydaje się kluczowe dla rzetelności badań ustalać filozoficzne podstawy ww. nauk. W konsekwencji, gdy 
mówimy etyka, pytamy jaka? Wartości? Pytamy o ich podstawy, itd. Prawda o człowieku, którą zawiera filozofia klasyczna nie jest 
przypadkowa, nie jest jak pisze Morawiec narzuconą rolą, lecz następstwem jej natury, tzn. jej przedmiotu, aspektu i stosowanej  
w niej metody (Morawiec, 1997 str. 26). Nieprawidłowa koncepcja człowieka, pozbawiona właściwej ontologii sprzyja 
nadużyciom. Dla pewnego zasygnalizowania wymieńmy tylko niektóre poglądy sprzeczne z klasycznym rozumieniem człowieka. 
Na przestrzeni wieków dostrzegamy tendencje redukujące naturę człowieka bądź do strony psychiczno- duchowej, z pominięciem 
roli ciała, bądź do funkcji materii z wyciszeniem funkcji ducha i duchowego aspektu człowieka (Krąpiec, 1999, 19-20). A przecież 
nie jest człowiek jedynie materią ujętą na różne sposoby, elementem kolektywu, ani powstałym na drodze ewolucji tworem natury 
jak chcą dawni i współcześni darwiniści (mimo, prób włączenia ducha w tę ewolucję na sposób Hegla i Teilharda de Chardin), nie 
jest samą świadomością, ani rezerwuarem sił biologicznych, jak chciał Freud, błędna jest zatem koncepcja bytu kierującego się 
popędami, ani bezosobową strukturą, którą kieruje przypadkowość (Krąpiec, 1999, 20-21). Rozpatrywanie człowieka jedynie  
z punktu widzenia nauk przyrodniczych jest przykładem postawy redukcjonistycznej, zaś teorie redukcjonistyczne nie tłumaczą 
faktu ludzkiego, ponieważ nie liczą się z realnym światem. Redukcjonizm, błędne teorie czy nauki przyrodnicze nigdy nie dadzą 
poznania czym jest osoba ludzka, wolność, czym jest dobro i zło, natura więzi z innymi osobami, miłość i szczęście, nasze 
przeznaczenie, sens naszego życia- ludzki aspekt czy duchowa strona otaczającego nas świata (Hildebrand, Marra, 2011, str. 24).  
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Jest ważne, aby zaznaczyć, że strefa możnościowa, potencjalna, podlega formowaniu, 

wychowaniu. Dla rozważań o miłości, która jak dowiadujemy się poniżej, jest relacją, ma to istotne 

znaczenie, gdy określamy wpływ człowieka na tworzone przez niego relacje, a zatem na kształt jego 

indywidualnej miłości. Ustalenie naturalnych zależności i zakres działań poszczególnych władz i ich 

kompetencje w kierowaniu człowiekiem są nie bez znaczenia, chodzi o właściwe spełnianie funkcji, czyli 

za co odpowiada intelekt, za co władze wolitywne. Pamiętajmy również, że specjalny status bytowy, 

materialno-duchowy, sprawia, że możliwości rozwoju człowieka są od strony intelektualnej i wolitywnej 

ogromne. Posiadane dyspozycje intelektualno-wolitywne są dynamiczne, od ich sprawności zależeć będzie 

jakość relacji. Człowiek jako byt jest zdolny do relacji przez to, że jest zdolny do poznania i zdolny do 

ukierunkowania na dobro, prawdę i piękno. Antropologia filozoficzna jest zatem nieodłączna przy 

definiowaniu relacji (o czym poniżej), jeśli chcemy określić właściwie możliwości człowieka.  

 

2.  Czym w rozumieniu filozofii klasycznej jest miłość?  

 

Przechodząc do określenia miłości jako przedmiotu badań metafizyki czynimy to na gruncie wyżej 

wspomnianego realizmu. Jakie dwa fundamentalne wnioski z tego wynikają? Otóż pierwszy, że istnieje 

miłość, potem, że jest poznawalna (Arystoteles: „Nie można sądzić prawdziwie o czymś, co nie istnieje”). Z tych 

dwóch pierwszych wniosków staje się oczywiste, że za pomocą racjonalnej analizy dochodzimy do prawdy, 

prawdy o miłości.  

Jaki jest ontyczny status miłości, czyli jakie są elementy istotne w realnie istniejącym bycie, który 

określamy miłością? Według św. Tomasza miłość jest siłą napędową i duszą całego życia, a dokładniej: 

miłość jest relacją, jest relacją istniejącą. Relacje osobowe zawsze są rzeczywiste, ich realność jest 

konstytutywnym elementem. Gogacz wyjaśnia, że osoba ludzka kontaktując się z ludźmi swą istotową 

możnością duchową przyczynuje relacje poznawania i decyzji, związane z przypadłościami. Gdy 

kontaktuje się z innymi osobami, czyli z istnieniem innych osób i własnościami transcendentalnymi innych 

osób, powstają relacje osobowe. Wśród nich są te, którą wywołały osoby swym istnieniem, prawdą i 

dobrem, a jedną z nich jest miłość. Przez oddziaływanie na siebie swym istnieniem dwie osoby wywołują 

w sobie relację życzliwości, akceptacji, współodpowiedniości, współupodobania. Miłość ma kilka odmian, 

ale zawsze jest spotkaniem wywołanym percepcją zmysłową i intelektualną (Gogacz, 1985, s. 13).  

W tym miejscu zatrzymamy się, by wrócić do bardziej szczegółowej analizy w kolejnej części 

niniejszego tekstu. Tyle wystarczy bowiem, aby zwrócić uwagę na zagadnienie, które stało się inspiracją do 

przeprowadzenia analizy czy miłość jest aktem woli? Tak stwierdza św. Tomasz. Skąd wola czerpie? Jak 

powiedziano powyżej, z intelektu. Widzimy, że relacja miłości jest poddana intelektowi. To oczywiste, 

skoro do jej istoty przynależy oddziaływanie na siebie dobrem, prawdą, to kategorie dobra i zła oraz 

rozpoznanie prawdy są z miłością nieodłączne. Utrwaliło się na podstawie scholastycznej koncepcji 

myślenie, że miłość jest aktem woli, co nie jest błędem, ale jednocześnie z tym w parze idzie drugie, już nie 

artykułowane przez św. Tomasza, że miłość jest wyrachowaniem pozbawionym uczuć, radości i szczęścia, 

bo akt woli to znaczy jakby musieć. Tak rozumiana miłość jest raczej opozycją wszystkiego, co wiemy  

o miłości niż racjonalnym, opartym na prawdzie stanowiskiem. Z czego to wynika? Z błędnej interpretacji, 

że uczucia są przez św. Tomasza deprecjonowane. Swieżawski (1983, s. 181) zauważa, że św. Tomasz na 
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nowo ukazuje spór o uczucia, gdy za Arystotelesem uważa uczucia za istotne, ale za podlegające władzy 

rozumu. Uczucia należy poprawnie zrozumieć i wiedzieć, czym one są w obrębie bogatej i tajemniczej 

całości jaką jest człowiek. Nie należą one do sfery umysłowej, wyróżnia on dwie władze duchowe, jak 

wcześniej wspomnieliśmy, dlatego nierównorzędne potraktowanie uczuć pochopnie rodzi uproszczenia. 

Przeanalizujmy krótko, czy miłość przedstawiona w filozofii św. Tomasza jest jak sugeruje tytuł 

„pozbawiona uczuć”. Byłoby tak, gdyby krótkie wprowadzenie „miłość jest relacją intelektu i woli” 

wyczerpywało wszystko, co o miłości twierdzi św. Tomasz. Ale jest inaczej, gdyż, że całość brzmi 

następująco: „miłość jest relacją, którą wywołały osoby swym istnieniem, prawdą i dobrem, oraz 

„oddziałując na siebie swym istnieniem dwie osoby wywołują w sobie relację życzliwości, akceptacji, 

współodpowiedniości, współupodobania”. Co więcej, miłość ma kilka odmian. Gdy intelekt identyfikuje 

dobro jako dobro, to dilectio. Miłość jest jako amicitia , caritas, amor. Osoby przeżywają przyjaźń 

(amicitia) doznają miłości w wersji samowystarczalności. Jej znakiem jest radość1 przy spotkaniu. Miłość w 

wersji dopełnienia w postaci służenia (caritas) komuś wiąże się z pokorą lub cierpieniem i tęsknotą (amor) 

(Gogacz, 1985, s. 14). Wobec tego, zarzut, że ogólnie mówiąc „miłość scholastyczna” jest pozbawiona 

serca jest do podważenia. Wyjaśnia to Gogacz (1985, s. 15-16), gdy pisze, że miłość nie jest emocją, ale 

towarzyszy jej emocja, nie jest psychiczną, czy fizyczną radością, choć ta radość może jej towarzyszyć, nie 

jest zafascynowaniem się pięknem, prawdą i dobrem, choć one mogą ten związek wspomagać. Nie jest też 

biologicznym związkiem, mimo że bywa on jej znakiem. Jest, powtórzmy, miłość spotkaniem osób  

w samym ich istnieniu.  

 

3. Na czym polega przeciwstawienie rozumu i serca, gdzie jest źródło nieporozumień?  

 

W tym momencie należy zaznaczyć, że wspomniany powyżej spór o rolę uczuć, intelektu i woli, 

który interesuje nas jedynie w wybranym zakresie dotyczącym miłości, ogólnie można scharakteryzować 

go jako realizację skrajności i nieprawidłowego funkcjonowania władz człowieka. Rozumiana skrajnie 

aktywność rozumu2 wiąże się z racjonalizmem, kojarzonym z zimnym, bezdusznym wyrachowaniem. 

Pokładanie nadziei w rozumie nieuformowanym może prowadzić do ukierunkowania ku rzeczom złym. 

Niedojrzałość, chaos, pogarda wobec prawdy reprezentowana przez rozum jest nie tyle rozumem, co 

dekadencją. Skoro więc rozum nie potrafi kochać, to może uczucia. Ale one, często definiowane jako 

namiętności, są chwiejne, podatne na impulsy. Są nieprzewidywalne. Nieuporządkowane prowadzą do 

sentymentalizmu („czułe, ckliwe serce”) i powierzchowności. Zmysły mogą zwodzić, poleganie na 

wrażeniu, doświadczeniu i uczuciu, jako jedynym kryterium może prowadzić do decyzji pozbawionych 

refleksji intelektu. Karykaturą jest poleganie sercu, gdy nawet nie zdefiniowane są jego kompetencje lub  

z założenia ma ono unikać konfrontacji z poznaniem intelektualnym. Unikanie błędnej uczuciowości 

prowadzi do odebrania im racji bytu. Natomiast nierozsądnym rozwiązaniem jest również nadmierna 

podejrzliwość wobec uczuć, neutralność jest nieprawdziwa, gdy rzeczywistość domaga się reakcji 

uczuciowej.  

                                                 
1 Pobrzmiewa tu arystotelewskie stwierdzenie, że szczęście trzeba poczuć. 
2 Prawidłowe ukierunkowanie aktów rozumu podaje np. Gilson, uważa, że rozum ludzki, podobnie jak natura, pisze Gilson (1988, 
s. 97), jest czymś dobrym, jest uwieńczeniem natury, o ile zwraca się ku swemu celowi, jakim jest dążenie do Boga.  
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Ponadto, nie jest bez znaczenia, że na kształt tego sporu wpływa nie tylko powierzchownie 

rozumiana myśl scholastyczna, czy zafałszowanie działania władz duchowych, ale filozofie, które 

wprawdzie mają nieobcą klasycznej semantykę czy podobieństwo rozważanych zagadnień, jednakże czynią 

to na odmiennym gruncie, często sprzecznym z filozofią klasyczną. Woluntaryzm, znany wprawdzie od 

czasów św. Augustyna i św. Tomasza, nie jest już sobą w swojej kantiańskiej i purytańskiej wersji. 

Przybiera formy zdegenerowane i nie do udźwignięcia, miłość staje się uciążliwym obowiązkiem, ewoluuje 

w bezduszność. Sama zaś wspomniana dusza też jest nie do rozpoznania po kartezjańskim przewrocie. Ma 

świadomość, lub przestaje istnieć. Po odrzuceniu metafizycznej dyscypliny pojęcia określające istotę 

człowieka zamieniają się miejscami, tracą i zyskują tożsamość, w zależności od tego kto je formuje. 

 

4. Co w takim razie proponuje von Hildebrand?  

 

Nie można zaprzeczyć, że uczuciowość stanowi nie dającą się podciągnąć pod intelekt czy wolę 

istniejącą rzeczywistość, twierdzi von Hildebrand. (1984, s. 45). To stwierdzenie stało się punktem wyjścia 

nowej koncepcji, której zwieńczeniem jest traktat „The Nature of Love”, będący podstawą poniższych 

rozważań. Gdy powstawała koncepcja miłości pisana przez von Hildebranda od lat trzydziestych do 

sześćdziesiątych ubiegłego wieku, oparta została na dwóch fundamentach, pierwszym, było przywołanie 

roli uczuć, jako głosu serca, drugi, to zasadnicza rola tychże płynących z serca uczuć, jako cechy istotnej 

miłości. Koncepcja wydawała się autorowi na tyle nowatorska, że nazwał ją „rehabilitacją uczuć”. Pisał, że 

miłość nie należy do tematów traktowanych poważnie, nie jest również wystarczająco opisana oraz, że  

w całej historii filozofii sfera uczuciowości i serce, jako związane z nimi pozostawały w cieniu, traktowano 

je z mniejszą uwagą lub nie widziano potrzeby jego badania. „Niedocenianie roli uczuć i serca jest 

zjawiskiem typowym w naszej tradycji filozoficznej”, uważa von Hildebrand, uczucia były lekceważone, gdyż 

utożsamiano je z rzeczami niższymi, stąd wzbranianie się przed przyznaniem sercu rangi równej rozumu  

i woli (Hildebrand, 1987, s. 30). „Tendencja do marginalizowania rangi uczuć jest widoczna we wszystkich 

epokach historycznych oraz w licznych prądach i kręgach kulturowych”, dodaje. To bardzo radykalne 

stwierdzenie wobec argumentów merytorycznych może się nie utrzymać. Z dwóch powodów, jest serce 

przedmiotem rozważań filozofów i myślicieli1, oraz należy uważnie przyjrzeć się z kim wchodzi on  

w polemikę. Von Hildebrand odnosi się głównie do nurtów dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych, pisze, 

że aktywność bogata w uczucia, postrzegana jest jako mniej wiarygodna. Odmawia się poważnego 

traktowania świadomie i w pełni przeżytej radości i czułości jako skażonych refleksją i fałszem. Między 

innymi, źródło współczesnego wrogiego nastawienia do uczuć tkwi w funkcjonalizmie, który narodził się 

po pierwszej wojnie światowej. Przy czym należy zauważyć, że niechęć wnoszona przez funkcjonalizm jest 

ukierunkowana. Wrogość tego kierunku dotyczy wyłącznie określonego typu uczuciowości, czyli 

„wrażliwości uczuciowej” Hildebrand (1987, s. 65-6). Natomiast sam dalej zauważa, że podejrzliwość 

wobec nadmiernej roli serca może być uzasadniona, gdy uczucia przejmują rolę należną rozumowi i woli, 

dzieje się tak, gdy serce wypiera intelekt. Odpowiedzialność za błędy w rozumieniu roli serca ponosi nie 

                                                 
1 To przekracza problematykę niniejszego artykułu, żeby nakreślić choćby w skrócie problematykę serca, ale żeby choćby 
pobieżnie zorientować się w autorach, do których wypada sięgnąć wymienię św. Augustyna, hezychazm i Ojców Pustyni, św. 
Bernarda z Clairvaux, mistyków ze św. Wiktora.  
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tyle nadmiar uczucia, co przypisywana mu niewłaściwa ranga, czyli raczej brak konfrontacji tego uczucia  

z rozumem i wolą, a spowodowane to jest nieporządkiem panującym w duszy.  

 

6. Czym jest serce, które przywołuje von Hildebrand w swojej koncepcji?  

 

Po pierwsze autor proponuje uznać serce za trzecią władzę duszy. Określa je trzecią siłą na równi 

z rozumem1 i wolą. Te trzy siły powinny współdziałać, każda w ramach swoich własności. Każda z nich 

ma swoje zadania i każda z nich musi respektować specyficzne zadania i pole pozostałych. Jeśli serce 

przekroczy właściwą sobie domenę i wkracza w funkcje, do których nie jest powołane dyskredytuje 

uczucia i powoduje nieufność nawet wobec tych właściwych. Dzieje się tak, gdy niewłaściwe czynności 

serca wypierają intelekt, np. w przypadku eliminacji rozumu na rzecz przeżycia uczuciowego jako jedynej 

przesłanki do oceny obiektywnych faktów. W przypadku, gdy serce, wola i rozum zgodnie współpracują, 

uczuciowości nigdy nie za wiele, oraz żaden stopień miłości nie może być złem, podobnie jak nie jest nim 

wielka siła woli lub ducha (Hildebrand, 1984, s. 65-78). Stąd wniosek, że pytanie nie dotyczy tego „jak 

bardzo”, ale „czemu” służy serce, wola czy rozum. Według von Hildebranda (1984, s. 61-4) uczuciowość  

i jej centrum – serce - zajmują jedyną w swoim rodzaju pozycję w ukonstytuowaniu osoby jako 

tajemniczego własnego świata, są one nierozerwalnie związane z ja i z najbardziej intymnym życiem osoby. 

W sferze uczuciowej, w sercu, ukryte są skarby najgłębszego życia osobowego człowieka. Kto chce 

zrozumieć istotę serca, musi sobie uprzytomnić, że serce pod wieloma względami pełniej ucieleśnia 

prawdziwe ja osoby niż rozum lub wola. W wielu dziedzinach to serce, nie rozum i wola, jest najbardziej 

wewnętrzną warstwą, rdzeniem, właściwym rzeczywistym ja osoby (Hildebrand, 1984, s. 82). Więcej  

o istocie serca dowiemy się z kolejnego paragrafu, gdzie opisane jest rozumienie miłości przez von 

Hildebranda. W ten sposób unikniemy powtórzeń. Na podstawie tak sformułowanej koncepcji pojawiają 

się propozycje interpretatorów (Crosby, A. von Hildebrand), czy z tego nie wynika nowa antropologia 

filozoficzna, jednak odniosę się do tych sugestii w podsumowaniu.  

 

7. Na czym polega sedno koncepcji miłości w filozofii von Hildebranda?  

 

Miłość, jest głosem serca, tak krótko można ją określić (Hildebrand, 2009, s. 54-56). Miłość jest 

odpowiedzią na wartość, spośród wszystkich odpowiedzi wyróżnia się odniesieniem jedynie do osób, 

posiada dodatkowy wymiar, a zatem charakteryzuje się poruszeniem trzeciej władzy duchowej, czyli serca. 

Odpowiedź serca, która idzie w kierunku zupełności osoby, jest wymiarem angażującym całą osobę. Pełnia 

poświęcenia, które wynika z zaangażowania serca polega na jego większej zupełności, jest ono bardziej 

kompletne (Hildebrand, 2009, s. 84). Nie może nam umknąć, że miłość jest głosem serca, jest 

odpowiedzią afektywną, rzeczywiście najbardziej afektywną ze wszystkich odpowiedzi afektywnych. 

Poświęcenie serca właściwe miłości nie jest wynikiem aktu woli, ale daru serca, który jest usankcjonowany 

przez wolę (Hildebrand, 2009, 55-7). W innym miejscu zaznacza że miłość jest z pewnością głosem serca  

i odsłania serce (Hildebrand, 1984, 88). Serce przemawia swoim indywidualnym niezależnym od innych 

                                                 
1Uważnemu czytelnikowi nie umknie fakt posługiwania się słowem”rozum” jako jednoznaczne z”intelekt”. Jak można zauważyć 
w pismach von Hildebranda jest pewna dowolność, nie stosuje on dyscypliny zgodnie z filozofia klasyczną, gdzie intelekt, a rozum 
nie są tożsame, rozumienie zasad jest cnotą, sprawnością intelektu.  
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władz duchowych głosem. Czysty głos serca jest głosem afektywnym ze swojej natury, jak pisze von 

Hildebrand, posiada charakter daru, którego sami nie jesteśmy w stanie dać. Nazywa go również głosem 

naszego osobistego centrum, głosem, który jest afektywną odpowiedzią miłości. Dopiero w przypadku, 

gdy obydwa głosy, głos woli i głos serca są obecne, miłość nabiera pełnego charakteru (Hildebrand, 2009, 

s. 55-7). Słowo serca jest tym, co wyraża unikalne obdarowanie w miłości (Hildebrand, 2009, s. 99-100).  

W miłości prawdziwym ja jest serce i to nie tylko dlatego, że miłość w swojej istocie jest głosem serca, ale 

również dlatego, że miłość apeluje do serca ukochanej osoby. Tylko docierając do serca, kontynuuje von 

Hildebrand, można mówić, że dociera się do ukochanej osoby, do jej najgłębszego ja. Tak długo jak osoba 

odpowiada wyłącznie aktem woli, nie należy do nas jej prawdziwe ja, wymyka się ono, nie należy do nas. 

Miłość odwzajemniona jedynie wolicjonalnie nie jest pełna, nie zawiera świadectwa serca, pisze von 

Hildebrand, ponieważ osoba nie złożyła w darze swojej duszy. Należy ona do ukochanej osoby, gdy serce 

wypełnia tęsknota za nią, radość z obecności, pragnienie duchowego zespolenia z nim. (Podobnie  

w przypadku prawdziwego szczęścia, gdzie nie wystarczy rozumowe stwierdzenie obiektywnej podstawy 

do szczęścia, szczęścia można doświadczyć tylko sercem. Stąd i w tym przypadku serce wyraża 

wewnętrzne jądro osoby). Wola rzeczywiście stanowi o prawdziwym ja jako samostanowiącym bycie  

w dziedzinie moralności, natomiast gdy bierzemy pod uwagę stosunki międzyludzkie, odpowiedzi na 

radosne lub smutne wydarzenia, o wszystkie sytuacje, których owocem jest rozkoszowanie się, 

prawdziwym ja jest serce. Fakty pouczają, ze w wielu sferach serce bardziej niż wola ucieleśnia nasza 

najgłębszą istotę.  

 

Głos serca nie wyklucza jednak rozumu, otóż pisze von Hildebrand (2009, s. 87), jedność 

właściwa aktowi poznania pojawia się w miłości, jest elementem koniecznym, zatem rozum i wola nie 

wykluczają się, jednak charakterystyczne dla odpowiedzi uczuciowej jest współdziałanie rozumu i serca.  

W akcie poznawczym dana jest nam wiedza o przedmiocie naszej radości, troski, cierpienia, podziwu, 

miłości, to poprzez akt poznania możemy osiągnąć zrozumienie wartości przedmiotu poruszającego serce. 

Miłość we wszystkich swoich formach zawiera świadomość tego, że ukochana osoba jest cenna, widziana 

jest jako wartościowa, piękna w sobie, wywodząca swoją atrakcyjną moc i zdolność do oczarowania ze 

swojego piękna i bycia cennym.  

Tyle przekazuje nam von Hildebrand. My jednak chcemy zwrócić uwagę, na kilka zagadnień 

problematycznych, aby odnieść się do przytoczonych powyżej obszernych fragmentów.  

 

8. Uczucia czy głos z głębi duszy? Na czym polega spór o „serce”  

 

Von Hildebrand dokonuje swoistego podziału uczuć na trzy grupy, fizyczne (cielesne), psychiczne 

i duchowe. Serce miałoby odpowiadać za te trzecie. Uczucia duchowe. Opracowań na temat uczuć, emocji 

i przeżyć jet obecnie tyle, co autorów wypowiadających się na ich temat. Drugi problem to 

przedefiniowanie, być może niezamierzone, ducha i uczucia. Jest dysonans w zdaniu, że serce jako władza 

duchowa stanowi centrum uczuciowości ludzkiej. Czy koncepcja serca nie jest zatem nową, ciekawą 

propozycją wnoszącą wiele raczej w temacie podziału uczuć, nie zaś duchowości? Gdyby jednak serce 

było trzecią, odrębną władzą, co wynika z tej koncepcji? Może pojawić się zarzut, że jest ona z natury 
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kantowska, jeśli przypomnieć triadę: rozum, wola i uczucie, przy założeniu, że uczucie zdefiniujemy jak 

tego chciał Kant (to dość paradoksalne, ponieważ sam von Hildebrand był wyraźnie oponentem Kanta  

i krytykował go w licznych pismach). Sugeruje się, że chodzi o koncepcję św. Augustyna, ale dla niego 

władzą jest pamięć. Ponadto, gdy stwierdza, że miłość wyrażona wolitywnie bez daru serca nie jest pełna. 

W ten sposób przekreśla miłość, która trwa mimo urazów i wbrew odruchom serca, odbiera jej wartość. 

Nie odpowiada również na zagadnienie, które katolicki filozof powinien podjąć, czyli z ciemną nocą, którą 

znamy z mistyki? Serce wtedy milczy, byłaby to jeśli nie gorsza odmiana miłości to jakiś jej poważny 

defekt. Koncepcja miłości wyrażanej zawsze przez zgodny głos serca i woli może spotkać się z zarzutem 

zbytniego optymizmu. No i najważniejsze, jakie byłyby nakreślone przez powyższą koncepcję 

kompetencje poznawcze serca? Inne niż intelektu? Na to pytanie nie odpowiada von Hildebrand, można 

doszukać, lub domyślić się odpowiedzi na podstawie prac o metodzie fenomenologicznej, stajemy wtedy 

przed problemem sprzeczności, lub pewnej nieścisłości. Otóż w pracy o metodzie fenomenologicznej 

„What is philosophy”, nie ma wzmianki o poznawczych kompetencjach serca. Poznajemy za pomocą 

intuicji intelektualnej. Zainteresowanych odsyłam do źródeł. Na koniec odniosę się do sugestii, że 

koncepcja serca zaproponowana przez D. von Hildebranda skłoniła niektórych jego uczniów do stwier-

dzenia, że człowiek jest bytem afektywnym (jak to pogodzić z duchowym wymiarem serca?), jednak to 

zdanie raczej nie ma wiążących dla filozofii konsekwencji. Nie wszyscy znawcy tematu podzielają ten 

pogląd.  

Mimo rodzących się pytań, koncepcja D. von Hildebranda bez wątpienia jest interesująca  

i w wielu punktach wartościowa. Wymaga jednak dalszych badań, m.in. nad wspomnianą powyżej 

strukturą uczuć, kompetencjami serca i fenomenologicznymi implikacjami intuicji intelektualnej. Po 

uważnym przyjrzeniu się koncepcji św. Tomasza zauważamy, że nie pomija on uczuć, natomiast zwraca 

uwagę na konieczność dyscypliny władz duszy, aby właściwie kierowały swoimi wyborami. Zaryzykuję 

stwierdzenie, że opozycja potocznie określana mianem rozum - serce, nie jest przeciwstawieniem 

zrodzonym na gruncie metafizyki klasycznej przedstawionej przez św. Tomasza z Akwinu.  
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Trudności z badaniem przyjaźni.  

Psychologiczne i spo łeczne wymiary współczesnych  

relacji przyjacielskich  

 

 

Wprowadzenie 

 

Przyjaźń jest dla nauk społecznych, w tym zwłaszcza dla psychologii, fundamentalnym 

przedmiotem badania. Jest bowiem związkiem uniwersalnym, który dotyczy wszystkich, ponieważ każdy 

bierze w nim udział. Relacja przyjaźni jest ważnym elementem funkcjonowania każdego człowieka, 

począwszy od pierwszych miesięcy jego życia, kiedy właściciel budowanych z różnym przecież 

powodzeniem, przez zmienne okresy czasu i przestrzeni, przyjaźni używa zróżnicowanych ilościowo  

i odmiennych jakościowo strategii by powoływać nowe i utrzymywać dotychczasowe (Brooks, 2002).  

Nawiązanie określonej przyjaźni, a następnie funkcjonowanie w niej i ewentualne jej zakończenie 

jest istotnym wskaźnikiem rozwoju emocjonalnego, poznawczego (Gross i inni, 2006), osobowego,  

a zwłaszcza społecznego człowieka (Pahl, 2008). Poprzez określenie jakości utrzymywanych przyjaźni 

można operacjonalizować dobrostan psychiczny funkcjonowania jednostki, a zatem szacować wartość  

i jakość jednostkowego życia, istotę ludzkiego szczęścia. Przyjaźń jest jego najbardziej frontalnym 

wymiarem (por. Seligman, 2005). Przyjaźń jest też istotną wtórną potrzebą, która będąc motywatorem, 

zapewnia realizację potrzeb bardziej podstawowych, jak chociażby potrzeby uznania, podziwu, intymności 

i bliskości (Gasiul, 2015).  

Relacja przyjacielska jest fenomenem ahistorycznym występującym we wszystkich typach 

społeczeństw. Rozmaite rozproszone badania empiryczne pochodzące z różnych części globu pozwalają 

postawić wniosek, że przyjaźń koreluje z takimi zmiennymi jak: większa zdrowotność, mniejsza 

przestępczość, poczucie dobrobytu, lepsze szkoły czy w końcu wydajniejsza gospodarka (por. Halpern, 

2005). Badacze społeczni zwracają uwagę na wielość odmiennych koncepcji przyjaźni i funkcji, jakie ta 

ostatnia spełnia w różnych społeczeństwach. 

Dla socjologów istnieją tylko nieliczne cechy relacji przyjacielskiej, które bezsprzecznie 

przynależąc do rdzenia tego fenomenu wydają się mieć charakter uniwersalny, kiedy inne, a jest ich 

zdecydowana większość, zdają się zmieniać w czasie i w zależności od obowiązujących form 

uspołecznienia (Keller, 2004). Psychologia, przynajmniej na poziomie teoretycznym, wydaje się stać 

zasadniczo na stanowisku zgoła odmiennym. Choć, jak okaże się w dalszej części tego artykułu, obie nauki 

w opisie tego zagadnienia dotykają nie zawsze tych samych płaszczyzn, jednak w przekonaniach 
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psychologów i socjologów nie istnieje sprzeczność, raczej można rzec, że są to podejścia komplementarne, 

a samej odpowiedzi na pytanie o fenomen przyjaźni nie gmatwają tylko uzupełniają ją i czynią zasadniczo 

bardziej zrozumiałą.  

Proces czynienia danego zagadnienia bardziej zrozumiałym nie należy jednak mylić z pełną, 

pewną, jak również metodologiczne komunikowaną i co ważniejsze sprawdzalną wiedzą na jego temat.  

W tym zakresie psychologia, jak również socjologia, nie osiągnęły wyżyn własnych możliwości (Adams, 

Blieszner, De Vries, 2000). Pytanie o przyjaźń wydaje się być bardziej jak nigdy wcześniej aktualne i ciągle 

otwarte. Autor artykułu nie podziela zanadto wspomnianego wyżej pesymizmu poznawczego socjologów, 

jak również optymizmu poznawczego większości, zwłaszcza amerykańskich, psychologów. Zagadnienie to 

zwłaszcza w kontekście współczesnych przemian w zakresie sposobów życia, jak i form komunikowania, 

jest złożone, a jego pojęcie płynne. Przyjaźń wydaje się wymykać jednoznacznym definicjom (Szarota, 

2014).  

Obecnie w przestrzeni naukowej prace z zakresu relacji przyjacielskich budowane są w dużej 

mierze na badaniach empirycznych, jednak cenne analizy teoretyczne należą do amerykańskich 

psychologów (Brooks, 2002; Oswald, Clark, 2003; Medeiros i inni, 2011). Należy zauważyć, że temat 

przyjaźni nie jest praktycznie obecny w polskiej psychologii. Chociaż w kilku nowszych pracach wspomina 

się wartość tego zagadnienia to jednak rzadkością są prace empiryczne, które w ostatniej dekadzie pojawiły 

się w polskiej przestrzeni naukowej (McAndrew, Rybak, 2006; Szczepańska, Gaweł-Luty, 2009).  

Jak wskazuje Szarota (2014), chociaż temat ten może wydawać się aktualnie nieistotny, wręcz 

może „zalatywać naukową prehistorią”, czy być nieatrakcyjnym badawczo, to jednak jest to 

przeświadczenie błędne. Badanie relacji przyjacielskich zwłaszcza dziś, w kontekście przemian 

kulturowych i społecznych, stanowi ważny cel badawczy. Przyjaźń to relacja, obok relacji miłosnych oraz 

rodzinnych czy sąsiedzkich (nakazanych instytucjonalnym przymusem), istotna z punktu widzenia 

dobrostanu człowieka oraz ważny fundament kapitału społecznego, stąd jej badanie staje się zadaniem 

fundamentalnym i godnym najwyższego zaangażowania. Obecny stan wiedzy i badań na temat przyjaźni 

jest wynikiem kilku istotnych problemów, z jakimi należy się zmierzyć angażując się w to właśnie 

zagadnienie (por. Spencer, Pahl, 2006).  

 

1. Kwestie definicyjne 

 

Nauka zna zasadniczo dwa podstawowe powody dla których dany fenomen boryka się proble-

mami definicyjnymi. Wszelkie inne są wtórne wobec nich.  

W istnienie danego fenomenu można powątpiewać, czyniąc tym samym solidne podstawy do 

tego, by w ogóle nie zajmować się danym zagadnieniem na gruncie nauki. Nauka może również 

niewystarczająco radzić sobie z definicją przedmiotu również z tego powodu, że choć istnienie danego 

zjawiska ma charakter niezaprzeczalny, to jednak wkrada się w przestrzeń operacjonalizacji kwestia 

wieloznaczności tego pojęcia, problem uwikłania go w inne, graniczące z nim zagadnienia. Problemy 

związane z definiowaniem pojęcia przyjaźni zdają się wypływać z drugiego z przytoczonych powodów.  

Badania nad przyjaźnią w psychologii mają bogatą tradycję. I choć dostarczanego z badań 

empirycznych materiału nie brakuje, przestrzeń kryteriów definicyjnych nadal jest niejednorodna, zaś sama 
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przyjaźń, jeśliby opierać się na skonstruowanych dotychczas definicjach, mylona jest z innymi bliskimi 

relacjami.  

Większość cech przyjaźni można w jakimś zakresie odnaleźć w innych bliskich związkach. 

Przyjaźń też jest zarówno rodzajem relacji jak również cechą, którą można przypisać innym relacjom 

między ludźmi. Ludzie często określają inne rodzaje relacji tak, jakby były one przyjaźnią. Usłyszeć można 

czasami: „Ona jest moją matką, ale przede wszystkim odkąd opuściłem dom rodzinny jest moją najlepszą przyjaciółką.” 

lub „Mój brat jest moim najlepszym przyjacielem”. Ludzie mieszają przestrzenie związków rodzinnych i przyja-

cielskich, zaliczając niektórych krewnych do grona przyjaciół, zaś niektórych przyjaciół traktują jak 

członków rodziny, wyrażając się o kimś: „Jesteś dla mnie jak ojciec”. Przyjaźń, choć nie wydaje się być 

terminem pustym, to jednak desygnaty innych terminów zdają się posiadać cechy przyjaźni.  

Być może należy iść w ślady Krokosa (2000), który próbując zdefiniować w sposób klasyczny 

pojęcie wolności konstatuje, że uprawnioną wydaje się jedynie próba określenia pojęcia poprzez wskazanie 

na to, czym to pojęcie nie jest. Małżeństwo wydaje się zawierać wiele cech przyjaźni, ale nie wszystkie 

cechy małżeństwa spełnione są przez przyjaźń.  

Jedną z prób określenia przyjaźni można odnaleźć w pracach Adelman, Parksa i Albrechta (2000). 

Autorzy skupiają się na pięciu cechach przyjaźni. Relacja przyjaźni jest związkiem dobrowolnym, zakłada 

równość pozycji, pomoc, wspólne zajęcia oraz zaufanie i wsparcie emocjonalne. Sami autorzy podkreślają, 

co istotne, że przyjaźń jako termin nieprecyzyjny, pozwala się w powyższy sposób określić, jeśli zawęzi się 

jego definicję do północnoamerykańskiego i zachodnioeuropejskiego modelu.  

Rozwijając zawartość znaczeniową wymienionych cech relacji przyjacielskiej podkreślić należy, że 

o ile w rodzinie rodzimy się, o tyle przyjaciół możemy sobie wybrać. Świadomość wyboru odróżnia 

przyjaźń od większości związków zawodowych i krewniaczych. Przyjaźń opiera się również na 

przekonaniu o równości uczestników relacji przyjaźni pod względem pozycji społecznej. W większości 

badań amerykańskich podkreśla się, że ludzie będący w relacji przyjaźni to ci, którzy pomagają sobie 

wzajemnie oraz podzielają wspólne aktywności. W końcu ważnym wymiarem przyjaźni jest wsparcie 

emocjonalne i zaufanie. Ten ostatni ze wskazywanych w tej definicji wymiarów ma zapewnić realizację 

różnych ludzkich potrzeb, takich jak: bliskość, odczuwanie przywiązania, możliwość intymnych zwierzeń.  

Definicja ta wydaje się na pierwszy rzut oka bardzo atrakcyjną, niemniej jednak tak nie jest. 

Większość cech budujących tu opis relacji przyjacielskiej, na przykład dobrowolność czy wsparcie 

emocjonalne, równie dobrze może opisywać związek o charakterze miłosnym. Inna cecha, chociażby 

wspólne aktywności wskazywać mogą na inne związki: rodzinne czy zawodowe. I choć można powiedzieć, 

że większość zajęć w rodzinie podejmowanych jest z poczucia obowiązku mniej zaś z powodu czystej 

radości z samego ich wykonywania, to zwłaszcza współcześnie wiele związków zawodowych łączy się ze 

wspólnym spędzaniem czasu wolnego. W relacjach zawodowych, podobnie jak w przyjaźni, wspólne 

aktywności są po prostu działaniem dla nich samych. Na uwagę zasługuje jeszcze jedna kwestia - jeśli 

wzajemną pomoc uczynić fundamentalną cechą relacji przyjaźni, to należy doprecyzować rozumienie tego 

pojęcia. Jak wskazywał Allan (1983), przyjaciele zazwyczaj troszczą się o siebie, ale nie opiekują sobą 

nawzajem. Przyjaźń zatem dostarcza pomocy drobnej i doraźnej, zaś inne relacje, chociażby małżeńskie 

czy rodzinne, wsparcia długoterminowego. 



BLISKIE RELACJE INTERPERSONALNE 

 

ISSN 2082-7067 3(23)2015 KWARTALNIK NAUKOWY  

Na podobną definicję przyjaźni wydaje się wskazywać Medeiros i jego zespół (2011), kiedy wylicza 

takie cechy jak wyraźne głębsze relacje, które powinny zawierać wzajemność, intymność i zaufanie, 

dobrowolność, spędzanie czasu wspólnego.  

Jeszcze inni badacze, próbując poradzić sobie z definicyjnym patem, poza wskazaniem cech 

konstytuujących relacje przyjacielskie, takich jak: wsparcie i pomoc, autonomia i integracja, zaufanie i 

intymność, podkreślają potrzebę określenia poziomu wartości tych cech w relacji przyjaźni i dopiero 

przypisania wyłącznie tego poziomu cechy przyjaźni w jej definicji (Keller, 2004).  

Innym pomysłem wyjścia z impasu definicyjnego jest skupienie się przez niektórych badaczy na 

rozszerzaniu puli cech konceptualizujących przyjaźń. Spotkać można zatem dziewięcio-klastrową 

propozycję Pattersona, Bettiniego i Nussbauma (1993) czy nawet piętnastowymiarową propozycję Parkera 

i de Variesa (1993). Takie próby definicyjne budzą również głębokie wątpliwości, albowiem większość 

pojęć używanych w tych klastrowych definicjach pokrywa się wzajemnie na poziomie znaczeniowym, co 

raczej nie upraszcza sprawy, a wręcz gmatwa ją jeszcze bardziej. 

W końcu niektórzy badacze wyróżniają style przyjaźni lub kategorie przyjaźni. Pahl (2008) 

wyróżnia na przykład trzy style przyjaźni. Pierwszy styl przyjaźni to styl oparty na korzyściach, gdzie 

różnym ludzkim aktywnościom i potrzebom towarzyszą inni przyjaciele. Z jednym towarzyszem rozmawia 

się o poezji, drugi zaś nadaje się na kompana wspólnych wyjazdów na wakacje. Drugi styl przyjaźni opartej 

na przyjemności, to ta, w której towarzysz jest podporą życia i wsparciem. W końcu jest trzeci styl - 

przyjaźń oparta na charakterze, gdzie to, co wiąże dwoje ludzi, to potrzeba czystego, bezinteresownego 

przebywania w obecności drugiego, budowania przestrzeni intymności i bliskości.  

Rybak i McAndrew (2006) opisują natomiast poziomy przyjaźni, rozpoczynając od pojęcia 

znajomego i kolegi a kończąc na terminie bliski przyjaciel.  

 

2. Wpływ kultury 

 

Na problemy z definicją przyjaźni, ale również na trudności z dokonywaniem porównań między 

wynikami prowadzonych badań empirycznych, istotny wpływ ma fakt, że kultura odciska swoje piętno na 

rozumieniu pojęcia przyjaźni.  

Jeśli dwa społeczeństwa, w których prowadzone są badania, fundowane są na podobnej tradycji 

kulturowej, czyli istnieje chociażby w pewnym zakresie konwergencja wartości i norm, to choć 

wytworzony zróżnicowany kulturowy kontekst wpływa na znaczenie pojęcia, to zniekształcenia w 

percepcji pojęcia są niewielkie i tym samym dokonywanie porównań jest uprawnione, a czasami owocne 

(por. Rybak, McAndrew, 2006). Tak jest chociażby w kulturze zachodnioeuropejskiej. Jeśli jednak 

porównujemy kulturę zachodnioeuropejską z chociażby z indyjską lub chińską, sprawa badań nad 

przyjaźnią staje się wysoce problematyczna, a wyniki porównań niejednokrotnie wątpliwe.  

Istnieje niewiele badań dotyczących znaczenia przyjaźni w nie-zachodnioeuropejskich 

społeczeństwach lub społeczeństwach bardziej tradycyjnych, a jeszcze trudniej jest wyciągnąć na ich 

podstawie ogólne wnioski.  

Przytoczone poniżej przykłady różnic międzykulturowych dotyczą badań nad bliskimi relacjami 

przyjaźni.  
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W pracach niektórych badaczy (Krappmann, 1996) odnaleźć można tezę, że tylko w nowo-

czesnych zachodnich społeczeństwach bliska przyjaźń jest wolna od silnych wpływów społecznych, zaś w 

kulturach azjatyckich wpływy i normy kulturowe definiujące różne postaci relacji przyjacielskich są 

zdecydowanie większe. Prawdopodobną jest również hipoteza, że emocjonalna zażyłość, będąca cechą 

podstawową przyjaźni jest charakterystyczna przede wszystkim dla związków przyjacielskich w zachodnim 

świecie (Keller, 2004). W gospodarkach rozwijających się lub postkolonialnych, gdzie dystrybucja dóbr nie 

jest w pełni zagwarantowana prawem, a sprawiedliwość realizowana jest w oparciu o zasadę: każdemu 

według pozycji społecznej lub zasług, pomoc innych wobec najbardziej potrzebujących jest niezbędna, zaś 

sama przyjaźń konstruowana jest instrumentalnie i zakłada długotrwałą nieustanną wymianę dóbr 

materialnych, niekoniecznie uwzględniającą zadośćuczynienie (Beer, 2001).  

Istnieją również zasadnicze różnice międzykulturowe w rozumieniu ludzkiej wolności, autonomii 

czy dowolności, terminów wysycających pojęcie przyjaźni. Terminy te stanowią nieodłączny opis 

europejskiej koncepcji przyjaźni,+ zaś nie są już tak frontalnymi cechami dla opisu relacji przyjaźni  

w mniej zindywidualizowanych społeczeństwach azjatyckich (Keller, 2004).  

Badania Gummeruma i jego zespołu (2003) pokazują natomiast, że choć bliska przyjaźń jest tak 

samo ważna dla dorosłych pochodzących ze społeczeństwa zachodnioeuropejskiego jak i chińskiego, to  

w zakresie rozumienia pojęcia przyjaźni wśród uczestników chińskich badań pojawia się zdecydowanie 

częściej i silniej podkreślana cecha altruizmu w relacji z drugim człowiekiem niż wśród badanych 

Europejczyków. Ci ostatni wysycają znaczenie przyjaźni hedonizmem i potrzebą realizowania własnej 

przyjemności, jak również skupiają się przeważnie na jakości interakcji i dotrzymywaniu słowa przez 

przyjaciela oraz na intymnych relacjach i bliskości.  

O kulturowych wymiarach przyjaźni wspomina również Szarota (2014), jak również Maffesoli 

(2008). O ile ten drugi podkreśla istotne odmienności międzykulturowe w rozumieniu jednego z kompo-

nentów przyjaźni, a mianowicie zaufania, ten pierwszy zwraca uwagę, że w psychologii generalnie 

obowiązuje anglosaski, jeśli nie wyłącznie amerykański, sposób postrzegania stosunków międzyludzkich. 

Same zaś pojęcie używane do opisu przyjaźni, słowo friendship nie jest neutralne kulturowo. Za Wierzbicką 

(2007) podkreśla, że choć dopuszczalne jest badanie innych kultur za pośrednictwem angielskich słów 

friend i friendship, to nie zakładanie od samego początku, że słowa te niekoniecznie mają swoje ekwiwalenty 

w innych językach może doprowadzić do popełnienia błędu polegającego na tym, że anglosaski sposób 

postrzegania stosunków przyjacielskich założy się jako powszechnie obowiązującą normę.  

Jak zostało już wspomniane, badania empiryczne przyjaźni w polskim kręgu kulturowym są 

bardzo ubogie. Brakuje również porównań międzykulturowych, a jeśli już jakieś istnieją, to prowadzone są 

zazwyczaj na niewielkich próbach badawczych dobranych w sposób niereprezentatywny (por. Rybak, 

McAndrew, 2006). Z badań Rybak i McAndrew wynika, pomimo wcześniej przyjmowanych odmiennych 

założeń, że Amerykanie konceptualizują swoje przyjaźnie na podobnym jak Polacy poziomie bliskości  

i zażyłości. Przyjaźnie charakteryzują się zbliżonym poziomem dynamizmu. W badaniach tych wyszła 

jeszcze jedna zaskakująca rzecz. Uczestników badań proszono o wypełnienie kwestionariuszy opisujących 

trzy rodzaje relacji przyjacielskich bliskiego przyjaciela, kolegi i znajomego. Jak się okazało Amerykanie 

bardziej jednoznacznie i spójnie niż Polacy określili każdą z wymienionych relacji. Za Szarotą (2014) 

należy wspomnieć o niepublikowanej jak do tej pory pracy naukowej Moore (2009), która choć 
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porównywała relacje przyjacielskie między Polakami i Brytyjczykami, to jednak nie udało jej się znaleźć 

istotnych różnic kulturowych.  

Wobec poczynionych wyżej uwag należy podkreślić, iż trzeba być ostrożnym w poszukiwaniu 

podobieństw i różnic międzykulturowych w rozumieniu relacji przyjacielskich. Czasami relacja, która dla 

przedstawiciela jednego społeczeństwa jest określana jako bliska, dla innego jest dopiero luźną 

znajomością. Coś, co w jednej kulturze opisywane jest określeniem intymność, w drugiej określone jest co 

najwyżej słowem bliskość. Nie jest poważnym problemem jeśli badacze, znając różnice międzykulturowe  

i nieprzerwanie korespondując z nimi, pozostają na poziomie badań jakościowych i operując niewielkimi 

grupami, rozszyfrowują pojedyncze wypowiedzi. Poważne wątpliwości dotyczące formułowanych na 

podstawie badań empirycznych uogólnień pojawiają się wówczas, kiedy badacze dopuszczają się 

porównań międzykulturowych nie uwzględniając odmienności funkcjonowania charakterystycznych dla 

danej kultury i czynią to na poziomie badań ilościowych. Liczba pozwala definitywnie zagubić pomyłkę. 

Błędy w takich przypadkach są nie do wychwycenia.  

 

3. Kultura ponowoczesna i transformacja relacji przyjacielskich  

 

Pozostając dalej w przestrzeni relacji między kształtem osobistych przyjaźni a kulturą należy 

zwrócić uwagę na pojęcie dwoistości kultury (Sztompka, 2007). Otóż z jednej strony kultura dostarcza 

pulę zasobów do działania, jak powiadają niektórzy teoretycy, jest „skrzynką z narzędziami”. Ludzie 

czerpią z niej wartości, aby ustalać swoje cele, normy, środki działania, symbole, aby kształtować swoje 

relacje. O tym wymiarze konstytuowania relacji przyjaźni przez kulturę i zmienności tych form konstytucji 

była już mowa powyżej. Tu kultura wyposaża człowieka w pewną orientację poznawczo-aksjologiczną. 

Tym samym staje się ważnym czynnikiem determinującym, wyzwalającym, sprzyjającym, umożliwiającym, 

ale też czasami hamującym relacje społeczne i wszelką ludzką aktywność.  

Z drugiej zaś strony kultura jest kształtowana i w sposób kreatywny przekształcana z powodu 

jednostkowych i kolektywnych działań. Ten proces wyłaniania się nowej kultury, bądź jak wolą zwolennicy 

obiektywizmu - istniejącej metamorfozy - wpływa wtórnie na ludzkie działanie i aktywność. W obecnym 

stopniowym procesie zmiany kultury ulegają transformacji wszelkie relacje przyjaźni, ponieważ zmiany 

kultury mają charakter globalny. Wielu badaczy (por. np. Bauman, 2003; Giddens, 2008; Habermas, 2000; 

Vattimo, 2006) uważa, że świat stoi na progu nowej epoki, a procesy zachodzące wzmacniają również 

zmianę obrazu przyjaźni. W dyskursie nauki mówi się o epoce późnej nowoczesności lub epoce 

ponowoczesnej.  

Jak pisze Giddens (2008) największa trudność pojawia się wtedy, jeśli weźmiemy pod uwagę jedną 

z podstawowych komponent przyjaźni, jaką jest zaufanie. W kulturach tradycyjnych zaufanie w relacji 

przyjaźni miało zupełnie podstawowe znaczenie. Na wielkich obszarach geograficznych istniał dość jasno 

zaznaczony podział na „miejscowych i przybyszów”, czy „obcych”. Z czasem, co jest charakterystyczne 

dla nowoczesnych działań społecznych, zaczęto wchodzić w pozbawione braku zaufania interakcje  

z „anonimowym obcym”. Do niedawna przyjaźń przyjmowała w pewnym sensie postać braterstwa, 

podobnego do braterstwa towarzyszy broni czy braterstwa krwi i opierała się na takich wartościach jak: 

zaufanie, szczerość czy honor. Przemiany kultury, powstanie społeczeństwa masowego, dominacja 
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organizacji biurokratycznych, załamanie dawnych form zakorzeniającej człowieka wspólnoty, czy rozwój 

komunikacyjnych technologii, zamieniły istniejące wcześniej zaufanie do osób, konstruowane na 

wzajemnej reakcji i zaangażowaniu, w zaufanie do bezosobowych systemów abstrakcyjnych, które z natury 

swej nie mogą zapewnić wzajemności czy bliskości.  

Człowiek stał się samotny, ponieważ zaufanie do systemów ekonomicznych czy politycznych, 

wiedzy, ekspertów czy samej nauki, z psychologicznego punktu widzenia, nie przynosi takiej samej 

satysfakcji, jak zaufanie do osób. Życie osobiste ulega „rozrzedzeniu” i pozbawione zostaje stałych 

punktów odniesienia, sama zaś sfera prywatna staje się słaba i amorficzna, pomimo że to właśnie tutaj 

zaspokaja się wiele z podstawowych potrzeb życiowych. Osobiste związki, zdaniem Giddensa (2007) stają 

się w najlepszym wypadku kwestią hobby, błahym zajęciem czasu wolnego.  

Przyjaźń ulega ciągłym przekształceniom, ale nie zanika. Wobec zmian kultury jest nadal 

sposobem nowego zakorzenienia. Nadal istnieje silna potrzeba psychologiczna, by znaleźć innego, 

któremu można zaufać, jednak obecnie nie istnieją sytuacje społeczne, które by te związki instytucjonalnie 

zapewniały. Psychologowie społeczni i socjologowie zwracają również uwagę, że jeśli rozłożymy 

postnowoczesną przyjaźń na czynniki, to okaże się honor zastąpiony zostaje lojalnością, której jedynym 

oparciem jest płytka osobista sympatia, zaś szczerość zostaje wymieniona na autentyczność, czyli wymóg 

by inny człowiek wchodzący w relację przyjaźni był osobą jedynie otwartą i miał dobre intencje. Z tego 

jasno wynika, jak mocno zmienił się model przyjaźni w porównaniu z wcześniejszym. Przyjaciel nie jest 

kimś kto zawsze mówi prawdę, lecz kimś, kto stoi na straży emocjonalnego dobrego samopoczucia 

innego.  

 

4. Deformacje przyjaźni 

 

Szczególnie intensywnie przyjaźń przeobraża się w ostatnich dwóch dekadach. Bauman (2003) 

podkreśla, że chociażby z uwagi na zmianę stylu życia i funkcjonowania, ale również z uwagi na rozwój 

nowych form odpersonalizowanej komunikacji, dochodzi do zwichnięcia bezpośredniej, indywidualnej, 

angażującej wieloaspektowej bliskości. Okazuje się tym samym, że pewne przekonanie psychologów co do 

uniwersalności imponderabiliów przyjaźni zostaje zachwiane. Przyjaźń nie jest już fenomenem 

niezmiennym w czasie, a wprost przeciwnie jest pojęciem głęboko zależnym od bieżących racji kultury.  

Obecnie, w dobie Facebooka i innych portali społecznościowych, które dają nieograniczone 

możliwości komunikacji w cyberprzestrzeni, wyłonił się nowy rodzaj przyjaźni. Jedni mówią, że jest to 

przyjaźń cyfrowa (Możdżyński, 2003) drudzy nazywają ją wirtualną (Henderson, Gilding, 2004; Szarota, 

2014). Jej atrybuty daleko odbiegają od spektrum cech przypisanych tej tradycyjnej. Człowiek po pierwsze 

ma poczucie niczym nieskrępowanej dowolności. Jednym ruchem kciuka może nawiązać kontakt opierając 

się na reakcji własnego oka lub w jedną sekundę może kontaktu nie podejmować i odrzucić na zawsze. 

Relacja w Internecie ma zdecydowanie luźniejszy, często tymczasowy, charakter niż ta „twarzą w twarz”  

i jest podtrzymywana o tyle, o ile kontakt z drugą osobą jest źródłem bieżącej satysfakcji emocjonalnej.  

Przyjaźń wirtualna nie nakłada na uczestników praktycznie żadnych obowiązków, a jeśli nawet 

one istnieją, to są nie sprecyzowane, niejasne i ogólnikowe. Z tego wynika pewna konsekwencja dla 

przyjaźni wirtualnej. Skoro jest to relacja sama przez się to w większości przypadków wszelkie napięcia  
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i trudności mogą być warunkiem wystarczającym dla pełnej erozji i w konsekwencji rozpadu przyjaźni 

(Giddens, 2007). Wszelkie nieporozumienia między partnerami, bardziej niż w relacji bezpośredniej, 

pozacyfrowej, zagrażają tutaj samej relacji. Specyficzne napięcia, „wymigiwanie się” od zobowiązań choć 

potrafiły tymczasowo zrazić do siebie partnerów tradycyjnej przyjaźni w dłuższej perspektywie czasu 

stanowiły rodzaj cementu niejednokrotnie wiążącego mocniej strony relacji. Dla relacji wirtualnej tego 

typu niebezpieczeństwa fundamentalnie jej zagrażają. 

Przyjaźń wirtualna ma gwarantowaną również na poziomie nieosiągalnym dla tradycyjnej, czyli 

osobistej i bezpośredniej przyjaźni, cechę anonimowości. Z reguły łatwiej i szybciej człowiek potrafi się 

otworzyć, ujawnić intymne szczegóły swojego życia. Anonimowość ta jednak jest mieczem obusiecznym, 

łatwiej taką wirtualną przyjaźń w warunkach anonimowości zerwać.  

Jak podkreśla Bauman (2003) kontakty wirtualne, choć z jednej strony są częstszymi i niejedno-

krotnie dynamiczniej rozwijającymi się, z drugiej są płytkie i krótkie. Są na tyle płytkie i krótkie, że rzadko 

kiedy przekształcają się w więzi. Przyjaźń wirtualna operuje specyficznym rodzajem bliskości. To bliskość 

bez wcześniejszego przestrzennego zetknięcia, to bliskość bez kosztów. Tym samym jest to bliskość mniej 

angażująca.  

W końcu przyjaźń wirtualna zbudowana jest na specyficznym rodzaju zaufania, które nie wiąże się 

z osiągnięciem istotnego dla tego typu relacji poziomu intymności. Zaufanie w tradycyjnie rozumianej 

przyjaźni nie jest jedynie założeniem, a zaufanie przyjaciela należy zdobyć. Ponieważ zaufanie jest silnie 

skorelowane z intymnością wymaga równowagi między autonomią i otwartością. Budowanie wzajemnego 

zaufania polega też na tym, że każda ze stron zna osobowość drugiej na tyle, by móc zawsze wywołać u 

niej pożądaną reakcję (Wegscheider-Cruse, 2012). W przyjaźni wirtualnej zdecydowanie brakuje czasu i 

możliwości nawiązania na tyle silnej relacji by móc poznać chociażby w pewnym wymiarze osobowość 

drugiej strony. 

Nawiązując do wspomnianego istnienia całej masy różnorodnych portali społecznościowych 

należy tutaj zasygnalizować, że sam proces nawiązywania, trwania i zrywania przyjaźni uległ znacznym 

przemianom. Obecnie jest bardziej niż kiedykolwiek wcześniej uprzedmiotowiony. Serwisy społecz-

nościowe dają narzędzia i normy pozwalające na zarządzanie własną pulą przyjaciół. Przy czym relacje 

„przyjacielskie” liczone są już nie w dziesiątkach, a raczej w setkach czy czasami tysiącach. Portale dają 

wskazówki na co warto zwrócić uwagę przy oznaczaniu kogoś jako przyjaciela lub znajomego. Wielu 

młodych użytkowników serwisów akceptuje praktycznie każdą prośbę przyjęcia do grona znajomych nie 

bacząc na to, że osoba ta może uzyskać dostęp do informacji, którymi niekoniecznie dzielono by się z nią 

gdyby kontakt ten był nawiązywany w sposób bezpośredni.  

Inna forma mutacji przyjaźni jest związana ze zjawiskiem jego seksualizacji. Jak na wstępie 

wspomniano, tym co zdecydowanie odróżnia przyjaźń od małżeństwa jest fakt, że choć bliskość wraz  

z rozwojem przyjaźni zdecydowanie zwiększa się, a wraz ze wzrostem intymności w relacji nasila się wiele 

zmiennych emocjonalnych, takich jak lubienie czy kochanie (Adelman, Parks i Albrecht, 2000) to jednak 

nie jest przekraczana granica seksualności. Związek przyjaźni tym różni się od małżeńskiego, że ten 

pierwszy jest czysto platoniczny. Tak było do niedawna. Od pewnego momentu widać tendencje do 

przekraczania pewnych granic intymności i poszerzania oczekiwań wobec tej relacji (Claxton, van Dulmen, 

2013; Lehmiller, VanderDrift i Kelly, 2014). Ten rodzaj przyjaźni określany jest w języku angielskim jako: 
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one night stands, booty calls, fuck buddies, oraz friends with benefits. Takie formy relacji są popularne zwłaszcza 

wśród młodych ludzi. 

Chociaż jak podkreślają Wentland i Reissing (2014) przypadkowy seks nie jest zjawiskiem nowym, 

to jednak włączanie seksu do relacji przyjacielskich, naturalne uzupełnianie nim kontaktu przyjacielskiego, 

jest zjawiskiem obserwowanym od niedawna. Taka sytuacja ma zazwyczaj miejsce pomiędzy przyjaciółmi 

o orientacji heteroseksualnej. Na pierwszy rzut oka relacja ta spełnia wszelkie kryteria tej tradycyjnej. 

Przyjaźń budowana jest o wzajemne zaufanie i wsparcie, jest dobrowolna i zakłada wzajemną pomoc. 

Jednak w relację wpisany jest również seks. Jak podkreśla Szarota (2014), dopuszczenie seksu staje się nie 

tylko czymś naturalnym ale wręcz oczekiwanym. Wzajemne ustalenia dotyczą częstości współżycia, choć 

wierność nie jest z reguły wymagana. Ten rodzaj aberracji w obrębie relacji przyjaźni jest dowodem na 

postępującą banalizację seksualnej sfery życia człowieka, jak również może być dowodem niechęci do 

wiązania się w trwałe i wymagające zdecydowanie więcej wysiłku związki małżeńskie. Przyczyny mogą 

również wynikać z tak charakterystycznej dla kultury postindustrialnej normy bycia w pełni 

samorealizującą się jednostką.  

Wentland i Reissing (2014) zaznaczają, że ten rodzaj relacji niesie ze sobą zasadnicze ryzyka. 

Skoro bowiem seks staje się zakontraktowanym elementem przyjaźni, to młodzi ludzie nie chcą wchodzić 

w bardziej angażujące związki. Ta krzyżówka więzi miłosnej i przyjacielskiej w zupełności może im 

wystarczyć. Jeśli młodzi ludzie traktują w pewnym sensie relację friends with benefits jako rodzaj dobrowolnej 

konsumpcji, to istnieje niebezpieczeństwo fałszywego zaangażowania. Albowiem tak długo taka przyjaźń 

ma sens trwać, jak długo jednostkowe oczekiwania są spełniane. Jeśli strony traktują relację przede 

wszystkim utylitarnie, nie ma mowy o istnieniu silnej więzi. Inną konsekwencją są niepowodzenia 

rozwojowe i rozczarowania, jakie może nieść za sobą tak hybrydowa relacja.  

 

Podsumowanie 

 

Przyjaźń ma dla ludzi bardzo duże znaczenie. Trudno bez niej wyobrazić sobie szczęśliwe życie. 

Nie potrafimy myśleć o niej inaczej, jak tylko o czymś wartościowym, czymś, czego życzymy sobie  

i innym. Przyjaźń jest koniecznym warunkiem ludzkiego rozwoju, zarówno na poziomie psychicznym, jak 

i społecznym.  

W niniejszym artykule starano się zasygnalizować różne kwestie, na które badacz może natrafić,  

i którym będzie musiał stawić czoła. Wchodząc na ścieżkę eksploracji relacji przyjaźni nieodzownie spotka 

się rozmaite problemy łączące się z zagadnieniem przyjaźni. Jednym z trudniejszych wydaje się być 

stopniowy proces przekształceń relacji przyjaźni w inne formy zwłaszcza, że nadal środowisko 

psychologów i socjologów nie dopracowało się odpowiedniej definicji samego pojęcia. Szybkie przemiany 

zachodzące w kulturze nie ułatwiają tej pracy, co więcej może wkrótce okazać się, że wszelki 

dotychczasowy trud modelowania tej relacji okaże się zbędny, a pracę trzeba będzie rozpoczynać od 

początku. Być może, zważywszy na bardzo dynamicznie rozwijającą się i zmienną w czasie przestrzeń 

relacji przyjacielskich, potrzebne będzie zbudowanie definicji bardziej pojemnej.  

Temat przyjaźni jest praktycznie nieobecny w polskiej psychologii, choć wydaje się godnym uwagi 

i atrakcyjnym z wielu powodów wskazywanych w tym artykule. Bardzo ważne jest prowadzenie badań 
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zwłaszcza nad wspomnianymi hybrydami relacji przyjacielskich, jak również istotne jest dokonywanie 

pionierskich badań porównawczych między kulturą polską a innymi kulturami.  

W końcu też przyjaźń nie jest już obecnie zarezerwowana wyłącznie albo zwłaszcza przez 

psychologię. A nawet jeśli to psychologia ma wieść prym w badaniach nad tego typu relacjami to dziś 

nieodzownym staje się nieustanne korespondowanie w tych próbach naukowego zgłębiania zagadnienia  

z innymi dziedzinami nauk społecznych, tj. socjologią, kulturoznawstwem, ekonomią. Epoka 

postindustrialna narzuca dobrze pojętą interdyscyplinarność metodologiczną i eklektyczność teoretyczną. 

Nie należy się jej obawiać, trzeba stawić jej czoła.  
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Przywiązanie w okresie wczesnego dzieciństwa  

jako prototyp relacji  człowieka dorosłego  

 

 

Wprowadzenie  

 

Relacje interpersonalne, czyli związki między ludźmi oznaczają sposób wyrażania między dwiema 

lub więcej osobami emocji, uczuć, myśli i określonych zachowań wyrażających całą gamę rożnego rodzaju 

postaw między określonym JA i TY. Człowiek jest istotą społeczną nawiązującą relacje od początku 

swojego życia. Dziecko już w okresie prenatalnym zaczyna odbierać różnego rodzaju bodźce i reagować 

na to co dzieje się wewnątrz ciała matki i poza nim. Rodzina jest też pierwszą grupą społeczną, której 

dziecko staje się członkiem zaraz po urodzeniu się, stąd ma ona szczególny wpływ na jego rozwój 

fizyczny, psychiczny, intelektualny, społeczny i duchowy. Rozwój dziecka jest nierozerwalnie związany  

z rodziną, w jakiej się ono wychowuje, a głównie z osobą matki i ojca. W rodzinie kształtują się jego trwałe 

postawy w stosunku do siebie i innych, nawyki i przyzwyczajenia, sposoby radzenia sobie z problemami. 

Wśród jej członków dziecko znajduje pierwsze autorytety, poznaje samego siebie, swoją wartość, uczy się 

otwartości, odbierania i odwzajemniania miłości, zaufania, umiejętności wyrażania swoich potrzeb  

i nawiązywania relacji. Rodzice w wyniku oddziaływania wychowawczego i poprzez sprawowanie opieki 

nad dzieckiem wchodzą z nim w bliską relację i tworzą z nim niepowtarzalną więź, która stanowi 

pierwowzór jego późniejszych relacji. Wszystkie umiejętności nabyte w okresie dzieciństwa mają znaczący 

wpływ na funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie, a także na jego dorosłe życie. Przywiązanie dziecka 

do rodzica w okresie wczesnego dzieciństwa stanowi pierwowzór jego późniejszych relacji, zwłaszcza tych 

najbliższych ze współmałżonkiem, przyjaciółmi lub innymi osobami z bliskiego otoczenia społecznego. 

Przywiązanie jest to „zdolność do formowania określonych, stałych i uczuciowo znaczących 

związków z innymi osobami. Rozwija się od urodzenia na podstawie specyficznej wrażliwości percepcyjnej 

na twarz i głos ludzki. (…) Przyjmuje się, że jeśli do 3 lat nie wytworzy się przywiązanie, zagraża to 

późniejszym zdolnościom dziecka do tworzenia związków uczuciowych” (Siuta, 2005, s. 209). Jak ważne 

jest znaczenie bliskich więzi w związkach interpersonalnych człowieka na przestrzeni całego jego życia 

potwierdza fakt, iż w ostatnich latach wzrasta zainteresowanie naukowców i badaczy z różnych dziedzin 

zagadnieniem przywiązania. Pojawia się coraz więcej publikacji dotyczących i koncentrujących się już nie 

tylko na wczesnym dzieciństwie, ale także na próbie wyjaśnienia mechanizmów tworzących bliskie więzi  

w okresie dorosłości. Teoria przywiązania łączy w sobie tradycję badań z zakresu etologii, psychologii 

poznawczej i rozwojowej oraz fizjologii (Plopa, 2008 s. 269). Zjawisko przywiązania nie jest właściwością 

typowo ludzką. Można zaobserwować je także u innych gatunków. Zapoczątkowało to podjęcie badań  
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w obszarze nauk etiologicznych. Najbardziej znane są badania K. Lorenza, który obserwował zachowanie 

kurcząt zaraz po wykluciu się. Na tej podstawie K. Lorenz wprowadził do nauki termin imprinting, który 

oznacza prymitywny proces uczenia się oparty na neurobiologicznej gotowości do przyjęcia danego 

bodźca, występujący w określonym czasie, zwanym okresem krytycznym. Taki proces uczenia się  

K. Lorenz wiązał z charakterystycznymi, genetycznie warunkowanymi wzorcami działania. Inne badania 

prowadził H. F. Harlow. Dotyczyły one deprywacji macierzyńskiej oraz jej znaczenia dla rozwoju 

psychospołecznego młodych szympansów. Wyniki tego eksperymentu obaliły tezę, jakoby potrzeba 

przyjmowania pokarmu była nadrzędna względem bliskości matki. Badania nad zachowaniami zwierząt 

były inspiracją do stworzenia teorii przywiązania ludzi, którą sformułował J. Bowlby (za: Pasikowski, 2006 

s. 5-6). 

 

1. Teoria przywiązania J. Bowlby'ego 

 

John Bowlby jest twórcą teorii przywiązania, ponieważ jako pierwszy zwrócił uwagę na 

adaptacyjną funkcję więzi (Kuczyńska, 1998 s. 24). Przywiązanie ujmuje się jako pewnego rodzaju system 

zachowania, który funkcjonalnie równoważny z innymi popędowo-behawioralnymi systemami takimi, jak 

np. dążenie do pożywienia, eksploracji, itp. J. Bowlby skonstruował swoją teorię na podstawie obserwacji 

dzieci postawionych w sytuacji czasowego odłączenia od matki. Na początku eksperymentu same dzieci 

wraz z matkami przebywały razem w pomieszczeniu, aż do momentu, kiedy uznano, że dzieci już się 

dobrze zaadoptowały. Na umówiony znak, matka miała opuścić pokój, natomiast sposób zachowania  

i reakcji dzieci były obserwowane zza szyby. W czasie obserwacji zachowań dzieci po opuszczeniu 

pomieszczenia przez matkę zauważył kilka bardzo interesujących prawidłowości. Rozłąka dziecka z matką 

powodowała następujące po sobie reakcje emocjonalne w zachowaniu dziecka. W początkowym okresie 

rozłąki z matką dominował płacz, opór dziecka wobec innych dorosłych oraz aktywne poszukiwanie 

matki. J. Bowlby zauważył także pewien zestaw zachowań dziecka, które nazwał zachowaniami 

przywiązującymi, ponieważ do osiągnięcia, bądź utrzymania kontaktu z matką, dzieci prezentowały pewien 

wspólny system zachowań takich, jak: ssanie, krzyk, uśmiech, „podążanie za”, przytulanie Po upływie 

pewnego czasu nieobecności matki, dziecko stawało się bierne, zrezygnowane oraz smutne. Po powrocie 

matki dziecko sprawiało wrażenie jakby aktywnie broniło się przez kontaktem z matką lub nawet unikało 

go (Schier, 2008, s. 36). 

J. Bowlby w swej teorii podkreśla, że tworzenie intymnych, emocjonalnych więzi z drugim 

człowiekiem ma podstawowe znaczenie dla rozwoju jednostki, a także pełni funkcje biologiczną, bowiem 

budowa tych więzi jest kontrolowana przez system w obrębie centralnego układu nerwowego. Wielki 

wpływ na rozwój dziecka ma także sposób, w jaki było ono traktowane w dzieciństwie przez rodziców,  

a głównie przez osobę matki (albo pełniącą rolę matki). Autor uważa także, że podstawowym elementem 

natury ludzkiej jest skłonność do tworzenia bliskich więzi emocjonalnych z wybranymi osobami (tamże,  

s. 37).  

Teoria przywiązania J. Bowlby'ego należy do teorii rozwoju, która wyraźnie rozgranicza to, co  

u dziecka jest przywiązaniem, a co nie jest. Z systemem przywiązania, a więc szczególnej więzi między 

dzieckiem a obiektem przywiązania współwystępuje charakterystyczna dziecięca eksploracja i związana  
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z nią aktywność. W sytuacji, gdy dana osoba, czyli matka lub jakiś inny opiekun jest dla dziecka 

bezpiecznym punktem odniesienia, może ono prowadzić aktywność eksploracyjną. Natomiast w sytuacji, 

gdy opiekun jest niedostępny, działania takie szybko ustają. Wówczas u dziecka aktywowany zostaje 

system strachu i zaczyna ono natychmiast poszukiwać bezpieczeństwa i opieki u osoby bliskiej. 

Równolegle z systemem kształtowania się przywiązania, które występuje u dziecka, uruchamia się system 

otaczania opieką u osoby sprawującej opiekę (za: tamże, s. 38). 

Przywiązanie w teorii J. Bowlby'ego stanowi cześć systemu behawioralnego i zdaniem autora nie 

można go zredukować do popędu. Celem przywiązania nie jest bowiem sam obiekt, ale bliskość obiektu. 

Nie można także dokonać redukcji zachowań świadczącym o przywiązaniu do jednego konkretnego 

zachowania, czy nawet gamy podstawowych zachowań dziecka związanych z przywiązaniem takich, jak 

uśmiech, płacz czy wokalizacja. Nasilenie lęku dziecka związanego z separacją może być zmniejszane 

poprzez konkretną behawioralną aktywność opiekuna zwiększającą poczucie bezpieczeństwa poprzez 

bliskość opiekuna. Systemom zachowań wynikającym z przywiązania, które posiadają stabilną, wewnętrzną 

organizację, odpowiadają mechanizmy poznawcze, określane mianem wewnętrznych modeli reprezentacji 

(za: Żechowski, Namysłowska, 2008 s. 57-58). 

Na początku teoria J. Bowlby'ego budziła liczne kontrowersje i protesty ze strony 

psychoanalityków brytyjskich, wpisując się w dyskusję między grupą M. Klein a grupą zwolenników  

A. Freud, a najmniej krytyczny był D. Winnicott - psychoanalityk i pediatra. W latach 60–tych teoria  

J. Bowlbyego była w ogóle odrzucona przez psychoanalityków, za to przyjęta przez psychologów 

poznawczych o nastawieniu empirycznym. Jednakże J. Bowlby'ego od początku pracy klinicznej i teo-

retycznej interesowały realne doświadczenia dziecka podczas kontaktów z rodzicami. J. Bowlby uważał, że 

teoria więzi jest próbą przeformułowania metapsychologii psychoanalitycznej w taki sposób, by była ona 

bliższa odkryciom współczesnej biologii i psychologii. Uważał także, że powinna pozostawać w zgodzie  

z ogólnie akceptowanymi regułami metodologii w badaniach naukowych. Sam J. Bowlby zwrócił uwagę na 

fakt, że na początku między psychoanalitykami a przedstawicielami teorii uczenia się istniała całkowita 

zgodność, co do natury związków między ludźmi. Byli wspólnie zgodni co do tego, że związki między 

ludźmi powstają wtórnie, natomiast w celu redukcji określonych popędów dana osoba potrzebuje do tego 

drugiego człowieka. Dążenia te określane są jako popędy oralne, dotyczące otrzymania pożywienia  

w okresie dzieciństwa oraz popędy seksualne w wieku dorosłym. Założeniem było istnienie dwóch 

rodzajów popędów: pierwotnego, dotyczącego zaspakajania głodu i potrzeb seksualnych, oraz wtórnego, 

który łączy się z zależnością w kontaktach interpersonalnych. J. Bowlby sprzeciwił się jednak tej tezie  

i w swojej teorii udowadniał, że to właśnie przywiązanie jest pierwotne, ponieważ istotą przywiązania nie 

jest gratyfikacja głodu, lecz ochrona jednostki. Natomiast u osoby dorosłej, gdzie jej wiek, płeć, 

okoliczności zewnętrzne, a także doświadczenia jakie jednostka miała w okresie wczesnego dzieciństwa są 

istotą wzoru zachowań przywiązaniowych (Schier, 2008, s. 35-45). 

Według J. Bowlby'ego przywiązanie jest systemem zachowań, który jest równoważny z innymi 

systemami popędowo–behawioralnymi. Główną funkcją zachowań o charakterze przywiązaniowym 

występującym między osobą dorosłą a dzieckiem, jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. W sytuacji 

odczuwania przez dziecko trudności w dostępie do obiektu przywiązania lub jakiegoś zagrożenia lub lęku, 

jego zachowania przywiązaniowe są natychmiast uruchamiane i inicjowane. Przywiązanie jest jednym  
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z podstawowych motywów zachowań ludzkich, którego niezaspokojenie utrudnia realizację innych dążeń. 

Dążenie do stworzenia więzi przywiązaniowej może stanowić poziom motywacji ukrytej. W wyniku 

dostępności obiektu przywiązania, który zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz panowania nad 

poznawanym otoczeniem, powstają oczekiwania, które są rozbudowywane w formę wewnętrznych modeli 

operacyjnych (Gasiul, 2001, s. 48-49). 

Obiekt przywiązania, którym zazwyczaj jest matka, pełni funkcję kojącą i uspokajającą dziecko. 

Stanowi ona bazę do ukształtowania się u dziecka bardziej złożonych procesów psychicznych. Dzięki tej 

pierwotnej relacji i na jej podstawie, dziecko uczy się uzewnętrzniać w procesie rozwoju to co przeżywa, 

tworzy własny obraz siebie, innych ludzi oraz świata. Następnie wykształca własne sposoby wchodzenia  

i bycia w relacji z innymi oraz reguluje dzięki temu własne emocje. Wszystkie te umiejętności zostają 

stworzone dzięki oświadczaniu „bycia odzwierciedlanym” przez obiekt przywiązania. Poprzez interakcję  

z matką, dziecko tworzy swój własny wewnętrzny model operacyjny, który staje się fundamentem dla jego 

osobistego stylu tworzenia więzi i relacji (Król-Kuczkowska, 2008, s. 78) 

Do treści powstającego modelu operacyjnego wchodzą między innymi założenia i oczekiwania 

dotyczące charakteru interakcji, które są kształtowane w pierwszym roku życia dziecka. W kolejnych latach 

rozwijają się one wraz z reprezentacjami wydarzeń i historii życia, ale także pewnych doświadczeń  

i obserwacji. Poprzez reprezentacje odtwarzane są zarówno w pamięci jak i w zachowaniach wspomnienia 

dotyczące doświadczeń przywiązaniowych, zarówno te ogólne, jak i specyficzne. Jednakże model 

operacyjny składa się przede wszystkim ze wspomnień autobiograficznych, które łączą ze sobą pojęciowo 

konkretne wydarzenia, jak również z rozumienia psychologicznej charakterystyki innych ludzi i różni-

cowania jej od własnej (Król- Kuczkowska, 2008 s. 78). 

Wewnętrzne modele operacyjne w odróżnieniu od schematów poznawczych mogą być 

traktowane jako komponenty osobowościowe zawierające składniki afektywne i defensywne, opisowe oraz 

poznawcze. Funkcjonują one częściowo poza świadomością i są dla człowieka źródłem heurystyk 

umożliwiających interpretację zachowań i intencji innych osób, pozwalając tym samym na osiąganie 

ciągłości w organizacji procesu przywiązania (Gasiul, 2001, s. 49-50). 

W celu korzystania z modelu operacyjnego, powinny zostać spełnione pewne kryteria. Model 

powinien być zbudowany zgodnie z takimi danymi, jakie są dostępne. Na wewnętrzne modele operacyjne 

relacji składają się: przekonania i oczekiwania, co do sposobu zachowania i zachowania innych osób; wizje 

obrazu siebie, czyli np. poczucie własnej wartości, poczucie zasługiwania na opiekę i akceptację ze strony 

innych osób; dostępność oraz gotowość do zainteresowania ze strony innych osób (Vetere, 2008 s. 93). 

Kształtowanie prawidłowych więzi jest uwarunkowane określonymi zachowaniami matki i osób 

bliskich z otoczenia dziecka. Dziecko może tworzyć stabilną więź z rodzicami jedynie wtedy, gdy 

funkcjonują oni jako tzw. bezpieczna baza. Poprzez uwewnętrznianie tej relacji tworzą się tzw. 

wewnętrzne modele operacyjne, które są zestawem przekonań i założeń dotyczących dostępności figury 

przywiązania oraz możliwości otrzymywania wsparcia w sytuacjach trudnych. Wewnętrzne modele 

operacyjne są rdzeniem wewnętrznego świata człowieka. Wpływają one na to, jak postrzegamy siebie  

i innych, jak rozumiemy relacje i czego się po nich spodziewamy. Właśnie na podstawie wewnętrznych 

modeli można rozpoznać u danej osoby konkretny styl przywiązania (Iniewicz, 2008, s. 133-134). 
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O użyteczności modelu w sytuacjach nowych świadczy obejmowany zakres zarówno 

rzeczywistości potencjalnej, jak i już doświadczonej. Model musi zostać przetestowany pod kątem 

spójności wewnętrznej. Im bardziej model jest adekwatny, tym dokładniejsze prognozy są dostarczane,  

a im bardziej wyczerpujący – tym zwiększa się liczba sytuacji, do których prognozy są stosowane (Bowlby, 

2007, s. 107). 

Wewnętrzne modele operacyjne, raz uformowane w pierwszych fazach rozwojowych, z trudem 

ulegają zmianie w okresach późniejszych, szczególnie w okresie życia dorosłego. Wynika to, po pierwsze  

z tego, że sposób, w jaki rodzice traktują dziecko, nie ulega generalnie zmianie wraz z jego dorastaniem. 

Tak więc powtarzające się doświadczenia w interakcji z postaciami przywiązania powodują potwierdzenie  

i konsolidację struktury wewnętrznych modeli operacyjnych. Po drugie, modele te, których funkcja polega 

na przewidywaniu zachowania innych osób, działają na zasadzie systemu samowzmacniającego się, np. 

dziecko nie akceptowane przez najbliższych będzie trzymać się z dala i wykazywać nieufność nawet  

w stosunku do osoby przyjaźnie do niego nastawionej. Takie zachowanie ze strony dziecka może sprawić, 

że osoba ta przestanie się nim interesować lub zniechęci się do niego, co potwierdzi z kolei oczekiwania 

dziecka zakodowane w wewnętrznych modelach operacyjnych, że osoba ta, podobnie jak wszystkie inne, 

nie jest godna zaufania, a ono samo nie jest warte zainteresowania i przyjaźni. Tendencja wewnętrznych 

modeli do trwania i samowzmacniania się sprawia, że chociaż formują się one w okresie dzieciństwa, 

wywierają potem wpływ na funkcjonowanie w bliskich relacjach międzyosobowych w okresie życia 

dorosłego. Osoby nie uświadamiają sobie jednak często ich wpływu, ponieważ działanie wewnętrznych 

modeli operacyjnych dokonuje się w przeważającej mierze poza udziałem świadomości (Bowlby, 2007). 

 

2. Style przywiązania w teorii M. Ainsworth 

 

M. Ainsworth (za: Bowlby, 2007) przeprowadziła badania nad niemowlętami, na podstawie 

których wyróżniła w relacjach bezpieczne i pozabezpieczne wymiary przywiązania. W wymiarze 

bezpiecznym wyróżniła wzorzec B, będącym prawidłowym, nazwanym bezpiecznym stylem przywiązania, 

natomiast w pozabepiecznym wymiarze wyróżniła dwa wzorce nieprawidłowe, do których należy wzorzec 

A - styl unikający przywiązania i wzorzec C - styl lękowo-ambiwalentny przywiązania. Wyróżnione style 

przywiązania są uwarunkowanymi charakterystycznymi sposobami zachowań matek lub bliskiego 

opiekuna w stosunku do dziecka we wczesnym okresie dzieciństwa, co implikuje ukształtowanie się 

określonych cech u dziecka mających wpływ na ich relacje w późniejszym życiu, a także w okresie 

dorosłości. 

Bezpieczny styl przywiązania kształtuje się w efekcie prawidłowego rozwoju więzi matki  

z dzieckiem. Matka lub inna bliska dziecku osoba starała się w okresie niemowlęcym i później troskliwie 

zabezpieczać potrzeby dziecka, wchodzić z nim w interakcje i nawiązywać serdeczną i bliską więź fizyczną 

i emocjonalną. Dzieci z takiego stylu przywiązania wyrastają na osoby, które odznaczają się otwartością na 

innych, elastycznością i spójnością ego, dobrze rozwiniętym poczuciem autonomii i bogatymi zasobami 

poznawczymi. Osoby ufnie przywiązane w nowych sytuacjach społecznych nie doświadczają lęku, ale  

z łatwością wchodzą w nowe interakcje i podejmują realizację zadań rozwojowych. Ponadto posiadają 
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umiejętności współdziałania w relacjach interpersonalnych, a także w życiu dorosłym stosują efektywne 

strategie rozwiązywania konfliktów (Bowlby, 2007).  

Styl przywiązania unikający rozwija się u dziecka pod wpływem frustracji, jaką ono odczuwało na 

skutek niezaspokojonych przez matkę lub opiekuna podstawowych potrzeb w początkowym okresie jego 

rozwoju. W sytuacjach dziecięcego zagrożenia zazwyczaj doświadczało nieobecności i niedostępności 

opiekuna, którą odbierało jako odrzucenie i brak akceptacji. Wytworzenie się u dziecka, a potem  

u dorosłego zachowań unikowych stanowi strategię radzenia sobie ze stresem, redukującą zarówno 

pragnienie bliskości, jak i niepokój oraz poczucie złości i niezadowolenia. Ukształtowany wzorzec 

„unikania” relacji chroni także osobę przed emocjonalnym zranieniem oraz służy wyciszaniu negatywnych 

emocji (Marczak, 2001; Bowlby, 2007; Plopa, 2008) . 

Lękowo-ambiwalentny styl przywiązania kształtuje się pod wpływem niespójnych i niestabilnych 

postaw opiekuna wobec jednostki we wczesnej fazie jej rozwoju. Nieprzewidywalność reakcji opiekuna 

jest dla dziecka zupełnie „niezrozumiała” i wywołuję niepewność, brak poczucia bezpieczeństwa  

i nieufność. Dorosły, który bez żadnego konkretnego powodu, raz reaguje na sygnały dziecka innym zaś 

razem ignoruje je – powoduje, że dzieci te mimo wszystko mają nadzieję na satysfakcjonujący kontakt ze 

swoim opiekunem. Jednakże doświadczenia bycia na przemian odrzucanym i kochanym, nie służy  

u dziecka właściwemu rozwojowi stabilnej osobowości. Dziecko lęka się odrzucenia, a jednocześnie 

pragnie bliskości z matką lub najbliższym opiekunem. Osoba lękowo-ambiwalentnie przywiązana odczuwa 

z jednej strony pragnienie zaspokojenia potrzeby bliskości i bezpieczeństwa, z drugiej zaś przeżywa lęk 

przed samą bliskością i niepokój egzystencjalny. W konsekwencji w relacjach doświadcza silnego dystresu. 

W obawie przed odrzuceniem nie dąży do rozwoju własnej autonomii, ale przyjmuje postawę nadmiernej 

zależności od innych (Kozińska, 2006; Plopa, 2008).  

Badania M. Ainsworth udowodniły, że ustalony typ przywiązania w niemowlęctwie nie zanika 

wraz z końcem dzieciństwa, ale utrzymuje się przez całe życie. Podmioty przywiązania, z którymi 

podtrzymywana jest bliskość i komunikacja, mogą się zmieniać, ale rezultat zachowań przywiązaniowych 

pozostaje zwykle bez zmian, mimo iż coraz bardziej różnorodne stają się sposoby jego osiągania 

(Ainsworth, Blehar, Waters, Wall, 1978; Bowlby, 2007; Marczak, 2001) . 

Reakcje matki lub bliskiego opiekuna na potrzeby niemowlęcia kształtują, już we wczesnym 

rozwoju, zdolność samoregulacji i regulacji z innymi, co stanowi podstawę relacji. Kluczowe znaczenie ma 

tu odpowiednie odczytywanie, interpretowanie, jak i reagowanie na emocje dziecka. Selektywne 

wzmacnianie, czy modelowanie uwagi opiekunów kreuje emocjonalną ekspresję dziecka, a później 

dorosłego, na różne formy interakcji z innymi. Te dziecięce doświadczenia z obiektem przywiązania są też 

jednym z ważnych wyznaczników przyszłego emocjonalnego funkcjonowania w życiu dorosłym (Marczak, 

2001; Bowlby, 2007; Plopa, 2008).  

Jeśli niemowlę doświadcza bezpiecznego stylu przywiązania, to potrafi bezpośrednio i swobodnie 

ujawniać swoje potrzeby związane z ochroną i komfortem. Tych zdolności nie posiadają dzieci będące w 

relacji z opiekunami prezentującymi niepewne style przywiązaniowe – unikające, które hamują ekspresję 

potrzeby przywiązania i ambiwalentne, które z kolei ją wyolbrzymiają. Zatem odpowiedzi matek  

i opiekunów na emocjonalne sygnały dziecka, prowadzą do jego wewnętrznej organizacji emocjonalnego 

doświadczenia. Kiedy dziecko nauczy się, że rodzic na ogół zawsze reaguje odpowiednio na jego sygnały 
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stresu, będzie aktywnie dążyć do kontaktu z nim. Wpłynie to na rozwój i ukształtowanie się efektywnych 

sposobów odzyskiwania poczucia bezpieczeństwa także później, w dorosłych relacjach. Natomiast, gdy 

dziecko wytworzy w sobie poczucie, że odzew rodzica na jego emocjonalne sygnały jest niejednakowy, 

selektywny, wzmocni w sobie wtórne strategie w postaci deaktywacji i hiperaktywacji (Kobak i in., 1993, 

za: Plopa, 2008). Deaktywacja jest charakterystyczna dla unikowego stylu przywiązania, i polega na 

rozwijaniu strategii tłumienia zachowań korelujących z potrzebą przywiązania, włączając afekt (tamże,  

s. 271). Natomiast hiperaktywacja rozwija tendencję do wyolbrzymiania zachowań przywiązaniowych  

i emocji – co jest charakterystyczne dla ambiwalentnego wzorca przywiązania (tamże, s. 271-272).  

Otwartość i plastyczność w ekspresji emocji wiąże się zatem jedynie z bezpiecznym wzorcem 

przywiązania. Kiedy rodzic pozytywnie odpowiada na przeżywane emocje dziecka, łącznie z negatywnym 

afektem, wtedy ono uczy się, że wszystkie przeżywane i prezentowane emocje są akceptowane, a ekspresja 

jest bezwzględnie ważna dla komunikacji społecznej, która jest podstawą wszelkich bliskich relacji. Inaczej 

to przebiega u dziecka w przypadku nieprawidłowych stylów przywiązania. W sytuacji unikania, 

wewnętrzny model włączy minimalizowanie negatywnej ekspresji emocjonalnej, ponieważ dziecko  

w wyniku takiej interakcji z rodzicami nauczyło się ją tłumić lub hamować, by nie doświadczać bolącego 

odrzucenia. Dotyczy to zarówno negatywnych jak i pozytywnych emocji, gdyż sygnalizowana gotowość 

opiekuna do interakcji w rezultacie jest frustrująca i rozczarowująca. Te niemowlęta otrzymują informację, 

że ekspresja, szczególnie negatywna, jest nieefektywnym sygnałem w oczekiwaniu pomocy i wsparcia od 

opiekunów. Natomiast dziecięce doświadczenie selektywnego i niestałego odzewu na jego negatywne 

stany wiąże się z podwyższeniem ekspresji emocji. Niemowlęta otrzymują wówczas informację, że efekty 

ich ekspresji są nieprzewidywalne, jednak intensywne negatywne emocje szybciej skupią uwagę matki lub 

bliskiego opiekuna. Wzory te stanowią bazę dla rozwoju emocjonalnego, a zarazem społecznego jednostki. 

Badania dowodzą, że bezpieczne przywiązanie pozytywnie koreluje z otwarciem, swobodą, emocjonalną 

ekspresją, bogatszym słownikiem emocji, elastycznością w sytuacjach problemowych, lepszym 

odczytywaniem i interpretacją emocji innych ludzi. Wszystkie te cechy mają fundamentalne znaczenie dla 

nawiązywania relacji. Natomiast niepewne wzory przywiązania prowadzą do defensywnych procesów w 

kontaktach międzyosobowych (Thompson, 1999, za: Plopa, 2008; por. też: Marczak, 2001). 

Określony typ przywiązania ze względu na jakość relacji rodzica z dzieckiem, implikuje także 

kształtowanie się obrazu samego siebie i poczucie własnej wartości. To, jak jednostka siebie ocenia, jak  

o sobie myśli, jakie ma postawy w stosunku do siebie samej, a także jakie ma poczucie własnej wartości 

implikuje jej relacje z innymi. Człowiek o bezpiecznym stylu przywiązania uważa siebie za osobą 

wartościową, kompetentną, godną uwagi i miłości. Innych ludzi obdarza sympatią i szacunkiem, 

postrzegając ich jako ciepłych, wspierających i godnych zaufania. Dziecko przywiązane w sposób 

bezpieczny czuje się dobrze w bliskiej relacji, nie obawia się ani zależności w związku, ani poczucie jego 

wartości nie zmniejsza się w sytuacji samotności. Taki styl przywiązania powstaje na bazie postawy 

rodzicielskiej charakteryzującej się ciepłem, wrażliwością, opiekuńczością i niesieniem pomocy 

(Żółkowska, 2007, por. też: Bolwby, 2007; Plopa, 2008). 

Ambiwalentny styl przywiązania przejawia się w niestabilnym, niespójnym i zależnym od 

akceptacji innych obrazie własnej osoby. Stosunek do innych ludzi i ich wizerunek dyktowany jest 

nadmierną potrzebą bliskości, poprzez co jest on idealizowany, a w stosunku do innych kierowane są zbyt 
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wysokie oczekiwania, wiążące się najczęściej z rozczarowaniem. Inni ludzie odbierani są wówczas jako 

niedostępni i eksploatacyjni z równoczesnym pragnieniem bliskości. Dzieci z ambiwalentnym typem 

przywiązania przeżywają silnie zazdrość, złość i smutek oraz silny lęk separacyjny i lęk przed 

rozdzieleniem. Dzieci starsze natomiast swoje emocje nadmiernie kontrolują. Takie cechy powodują, że 

osoby z ambiwalentnym typem przywiązania nadmiernie angażują się w relacje drugim człowiekiem, mając 

jednocześnie trudności z ich utrzymaniem. Z jednej strony mogą być „przylepni” i zależni, z drugiej 

dominujący i kontrolujący. Mają silną potrzebę bliskości, dlatego szybko się zakochują, ale ponieważ nie 

otrzymali w dzieciństwie właściwego wzorca miłości, to przedmiotowo traktują drugiego człowieka chcąc 

„mieć” go na wyłączność. Rodzic o postawie niespójnej, nieprzewidywalnej dla dziecka, z ambiwalentnymi 

uczuciami w stosunku do niego: idealizujący i jednocześnie dewaluujący je, predysponuje taki styl 

przywiązania w dorosłych relacjach dziecka (Marczak, 2001; por. też: Żółkowska, 2007; Plopa, 2008). 

Osoby o lękowym stylu przywiązania mają zaniżony obraz samego siebie i niskie poczucie swojej 

wartości. Postrzegają siebie jako osoby mało wartościowe, niekompetentne i pod każdym względem 

nieatrakcyjne. Inni ludzie są uważani za zagrażające im, odrzucające i nie dające wsparcia. Osoby takie  

w sytuacji bliskości w związku, przejawiają niepokój, niepewność i obawy. Okazywanie uczuć sprawia im 

trudność, są niezwykle silnie reaktywni emocjonalnie. Nie umieją zaufać innym ludziom, obawiają się 

zależności, odtrącenia i porzucenia. W zachowaniu przejawia się to często wręcz niechęcią do kontaktów 

społecznych, pasywnością, nieśmiałością i unikaniem konfliktów. Lękowy styl przywiązania powstaje na 

bazie niedostępnej, krytycznej, często nadopiekuńczej i kontrolującej postawy rodzicielskiej (tamże). 

 

3. Teoria romantycznego przywiązania C. Hazan i P. Shaver 

 

J. Bowlby, opisywał przywiązanie jako bliską więź między niemowlęciem a opiekunem (najczęściej 

matką) rozwijającą się podczas stałych, ciągłych interakcji. Obecnie uwzględnia się w niej większość 

bliskich relacji interpersonalnych, uczestniczących w całym cyklu życia człowieka (Bowlby 1988, za: Plopa, 

2006, por. też: Kozińska, 2006; Marczak, 2001). Koncepcja J. Bowlby’ego zakładała, iż wzory przywiązania 

ukształtowane w dzieciństwie są zwykle stabilne, wysoce odporne na zmiany i aktywne podczas całego 

życia człowieka oraz przekładają się na dorosłe związki. Bardzo ciekawą koncepcję przedstawili C. Hazan  

i P. Shaver, którzy miłość lub więź między ludźmi rozumieli jako proces przywiązaniowy, w którym 

występują podobne rodzaje indywidualnych zróżnicowań jak w przypadku przywiązania między dzieckiem 

a matką (za: Plopa, 2008, s. 274). Autorzy przypisują stylom przywiązania kluczowe znaczenie w tworzeniu 

intymnych związków interpersonalnych (Kaźmierczak, Plopa, 2007, s. 116). C. Hazan i P. Shaver 

podobnie jak wykazały to badania M. Ainsworth twierdzili, iż relacje miłości między dwojgiem dorosłych 

ludzi są kierowane poprzez podobne mechanizmy jak w przywiązaniu u niemowląt. Poczucie 

bezpieczeństwa i pewności siebie jest najlepiej wzmacniane przez wrażliwość oraz dostępność i odpo-

wiednie działanie drugiej bliskiej osoby. Drugi człowiek stanowi źródło poczucia bezpieczeństwa dla 

partnera zwłaszcza, wtedy gdy on czuje się niepewnie lub przeżywa lęk, jakąś trudną sytuację (za: Plopa, 

2008). 
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C. Hazan i P. Shaver zaadoptowali trójelementową kategoryzację stylów przywiązaniowych 

zaproponowaną przez M. Ainsworth, czyli styl bezpieczny styl unikowy oraz lękowo - ambiwalentny do 

badania różnic indywidualnych w myśleniu i zachowaniu w romantycznych związkach (za: tamże, s. 275).  

W wyniku przeprowadzonych badań C. Hazan i P. Shaver stwierdzili, że unikowy styl 

przywiązania charakteryzuje się odczuwaniem braku poczucia komfortu podczas przebywania w bliskości 

z partnerem, w ujawnianiu się braku zaufania oraz braku zgody na uzależnienie się od drugiej osoby 

właściwe w bliskich relacjach (tamże, s. 275). Osoby przywiązane w sposób unikowy przeżywają 

największe obawy przed bliskością oraz najsłabiej akceptują swoich partnerów w porównaniu z osobami 

przywiązanymi w sposób bezpieczny lub nawet ambiwalentno-lękowy. Osoby te określają własne matki 

jako zimne, niepoświęcające im należytej uwagi oraz wręcz odrzucające (Stępniak–Łuczywek, 2004 s. 33-

34). 

Osoby o bezpiecznym stylu przywiązania odczuwały największą satysfakcję ze związku, z bliskich 

relacji oraz zależności. Charakterystyczna dla tych osób jest także akceptacja zachowań partnera 

zmierzających do bliskości (Plopa, 2008 s. 275). Osoby bezpiecznie przywiązane stwierdzają wyższy 

poziom szczęścia w swoich związkach, są otwarte, czują się bezpiecznie, odczuwają większą sympatię  

i zaufanie do partnera. Swoich rodziców, a zwłaszcza matki określają jako ciepłych w kontakcie, 

opiekuńczych, akceptujących, kochających (Stępniak–Łuczywek, 2004, s. 33-34). 

Lękowo–ambiwalentne przywiązanie warunkuje trudną relację w bliskim związku. Osoby tak 

przywiązane nie potrafią właściwie wchodzić w bliskie, intymne relacje. Same obawiając się odrzucenia są 

zdystansowane uczuciowo, odrzucające albo też zbyt absorbujące i kontrolujące zachowanie drugiej osoby, 

która ich zdaniem nigdy nie spełnia oczekiwań. Często w relacjach zachowują się ambiwalentnie, 

niejednoznacznie oscylując pomiędzy zbyt dużą bliskością i chłodnym oddaleniem. Ponadto takie osoby 

poprzez swoje niejednoznaczne zachowanie często powodują dystansowanie się partnera, co prowadzi  

z kolei do zwiększania się lęku o jakość lub dalsze trwanie związku (Plopa, 2008, s. 274- 275). U osób 

przywiązanych w sposób lękowo–ambiwalentny charakterystyczne są takie zachowania, jak: nasilona 

zazdrość, większa krańcowość w uczuciach, obsesyjne zachowania wobec partnera, silne pożądanie 

seksualne oraz pragnienie całkowitej jedności i wzajemności. Taki rodzaj relacji w bliskich intymnych 

związkach ma swoją przyczynę w rodzinie pochodzenia, a zwłaszcza w ich relacjach z matką w okresie 

wczesnego dzieciństwa. Osoby prezentujące lękowy styl przywiązania określają swoje matki jako osoby 

niesprawiedliwe oraz nadmiernie ingerujące w sprawy dziecka, a ojców jako zagrażających (Stępniak–

Łuczywek, 2004, s. 33-34). 

C. Hazan i P. Shaver na podstawie swoich badań wykazali duże podobieństwo cech przywiązania  

i związku miłości między kobietą i mężczyzną oraz prawie identyczną dynamikę procesu obu sytuacji. 

Ponadto na podstawie badań autorzy stwierdzili, że wyniesiony z rodziny macierzystej styl przywiązania 

ma większy wpływ na kształtowanie się więzi przywiązaniowej w dorosłości w młodszej grupie badanych, 

gdzie średnia wieku wynosiła 18 lat, niż w starszej, o średniej wieku 36 lat. Ponadto ich zdaniem więź 

między kobietą a mężczyzną różni się od miłości dziecka do rodzica tym, że w dorosłym związku osoby 

mają potencjalnie jednakową siłę oraz status. Dzięki temu mogą być oni zarówno obiektami przywiązania, 

jak i przywiązywać się. Dodatkowo do różnic należy zaliczyć obecność w dorosłym związku aktywności 

seksualnej (Kuczyńska, 1998, s. 27). 
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Zdaniem C. Hazan i P. Shaver miłość romantyczną można rozumieć jako integrację trzech 

systemów behawioralnych, którymi są: przywiązanie, opieka i seksualność. Te trzy systemy nie muszą 

jednak rozwijać się i działać w ten sam sposób, ponieważ miłość nie jest jednorodnym procesem lecz 

postawą i obejmuje zarówno procesy poznawcze, emocje oraz zachowania (tamże, s. 27). 

 

4. Czterowymiarowy model przywiązania K. Bartholomewa 

 

K. Bartholomew zaproponował odmienną koncepcję stylów przywiązaniowych, od 

dotychczasowych wyróżnionych trójwymiarowych. Wraz z zespołem stworzył czterowymiarowy model 

stylów przywiązania, w którym wyróżnił: styl bezpieczny, ambiwalentny, bojaźliwie–unikowy oraz 

oddalająco–unikowy (za: Kaźmierczak, Plopa, 2007, s. 116). K. Bartholomew twierdzi bowiem, że wzór 

unikowy opisany przez C. Hazan pozostaje w konflikcie z dwiema teoretycznie różnymi formami unikania: 

bojaźliwą i oddalającą. Swoje stanowisko autor tłumaczy tym, iż osoby, które cechują się bojaźliwym 

unikaniem, przyjmują unikowy sposób postępowania w relacjach przywiazaniowych w celu ochrony przed 

zranieniem czy odrzuceniem przez osobę partnera. Natomiast osoby prezentujące styl unikowo–

oddalający bronią swojej niezależności i samodzielności. W konsekwencji K. Bartholomew przedstawił 4–

kategorialny model przywiązania u dorosłych. Wewnątrz 2–wymiarowej przestrzeni definiowanej przez 

pozytywne lub negatywne reprezentacje siebie i innych występuje każdy z czterech typów przywiązania (za: 

Plopa, 2008, s. 276). 

Według K. Bartholomewa bezpieczne przywiązanie wiąże się z pozytywną oceną na dwóch 

wymiarach: pozytywnym i negatywnym. Osoby przywiązane w sposób bezpieczny charakteryzują się 

otwartością i dążeniem do kontaktów z innymi ludźmi oraz niskim poziomem lęku przed zewnętrzną 

akceptacją (za: Pasikowski, 2006, s. 6). Cechuje je także pozytywna samoocena i umiejętność właściwej 

obrony siebie, a także umiejętność pozytywnego odnoszenia się do innych ludzi, co stanowi niezwykle 

ważny element w relacjach. Osoby te postrzegają siebie jako wartościowe i sympatyczne, a inne osoby  

z jako autentycznie życzliwe, wrażliwe i usłużne (za: Plopa, 2008, s. 276). 

Natomiast ambiwalentne przywiązanie zdaniem K. Barholomewa charakteryzuje się pozytywnym 

obrazem innych ludzi, ale negatywnym samego siebie. Wyraża się to w tendencji do poszukiwania 

kontaktów z innymi, z jednoczesnym niskim poczuciem swojej własnej wartości. Osoby prezentujące 

oddalająco–unikowy styl cechuje niski lęk przed nieakceptacją i jednocześnie niepodejmowanie prób 

nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. Unikanie kontaktów oraz duży lęk o akceptację otoczenia 

charakterystyczny jest dla osób przywiązanych w sposób bojaźliwie–unikowy (za: Pasikowski, 2006, s. 7). 

 

5. Przywiązanie a rozwój mózgu  

 

Najnowsze osiągnięcia neuronauki podkreślają znaczenie prawidłowego przywiązania dla rozwoju 

mózgu dziecka i rozwoju struktur czynnościowych regulujących emocje. Adekwatne przywiązanie ma 

wpływ na całościowy rozwój dziecka, a jego nieprawidłowości na występowanie zaburzeń psychicznych. 

W 1999 zespół Kinsleya opublikował badania nad zmianami, jakie zachodzą w mózgu kobiet w czasie 

ciąży. Wykazano zwiększanie się liczby dendrytów mózgu matek spodziewających się dziecka, 



BLISKIE RELACJE INTERPERSONALNE 

 

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

 
Strona 43 

interpretując to jako zmianę adaptacyjną, przygotowującą je do sprostania nowym wymaganiom. Matka 

poprzez przywiązanie reguluje nie tylko emocje i zachowanie, ale też procesy fizjologiczne dziecka, na 

poziomie endokrynologicznym, autonomicznym i ośrodkowym układu nerwowego (Bomba, 2008, s. 25). 

Jedną z ciekawszych relacji jest związek między biologią mózgu a więzią dziecka i matki. Istota 

więzi, jaka rozwija się między matką lub najbliższym opiekunem a niemowlęciem w pierwszym okresie 

życia ma ogromne znaczenie dla wyjaśniania prawidłowego rozwoju i powstawania zaburzeń psychicznych 

na przestrzeni całego życia człowieka. Więź warunkuje nie tylko tworzenie się podstawowych wzorów 

związków uczuciowych, ale także pozwala na zyskiwanie oparcia w trudnych sytuacjach i ułatwia ich 

rozwiązywanie. Współczesne badania poświęcone rozwojowi człowieka, jego funkcjonowaniu  

i występującym zaburzeniom psychicznym, odwołują się najczęściej do studiów funkcji poznawczych. Na 

podstawie twierdzenia, iż niedostateczny rozwój społecznych umiejętności poznawczych związany jest z 

nieadekwatnością przywiązania, badacze zwracają między innymi uwagę na deficyty umiejętności 

społeczno-poznawczych w etiologii zaburzeń zachowania w dzieciństwie i adolescencji. Spowodowane są 

one nieumiejętnością odczytywania intencji innych osób, co skutkuje nadmierną czujnością i postawą 

agresywną (tamże, s. 28). 

Wyniki badań nad czynnościami i strukturą mózgu wskazują, iż mózg rozwija się stosunkowo 

przez długi czas po urodzeniu, a niemowlę stale potrzebuje opieki macierzyńskiej, ponieważ bez niej nie 

ma ono żadnych szans przeżycia. Dzięki badaniom neuronaukowym wiadomo, że rozwój mózgu dziecka 

ma charakter skokowy. Pierwsze wyraźne skoki rozwojowe zachodzą w drugim miesiącu życia 

niemowlęcia, które są związane ze stymulacją zmysłową. Wówczas dokonuje się gwałtowny rozwój 

pierwotnej kory wzrokowej. Najważniejszy jest rozwój struktur czynnościowych związanych  

z postrzeganiem ludzkiej twarzy, która stanowi dla rozwijającego się niemowlęcia najciekawszy obiekt 

obserwacyjny. Z czasem bodźce wzrokowe docierające z wyrażającej emocje twarzy matki, stają się 

najsilniejszym bodźcem w życiu społecznym niemowlęcia. Dziecko bardzo intensywnie jest 

zainteresowane twarzą matki, a zwłaszcza jej oczami i z ciekawością śledzi jej spojrzenie. Dziecko podczas 

karmienia przestaje ssać po to, by przyjrzeć się twarzy matki. Pojawiają się okresy długiego patrzenia sobie 

w oczy, co tworzy silną drogę międzyosobowego przekazu wzajemnego wpływu. Według wyników badań 

neuro- obrazowych, takie wzajemne utrzymywanie kontaktu wzrokowego stymuluje rozwój połączeń 

między układem limbicznym a prawą korą czołową. Badania aktywności mózgu pozwoliły na 

stwierdzenie, iż aktywność kory prawej półkuli i prawego układu podkorowego podczas wymiany 

emocjonalnej między matką a dzieckiem, sprzyja tzw. „tonicznej modulacji emocji” (tamże, s. 28-30). 

Badania wykazały, że jakość przywiązania wiąże się z rozwojem i funkcjonowaniem połączeń 

mózgowych dziecka. Wykazano także, że wzory przywiązania są przekazywane z pokolenia na pokolenie, a 

jakość opieki macierzyńskiej pozostaje w wyraźnym związku ze stanem psychicznym matki w okresie 

poporodowym. Można mówić w tym przypadku o międzypokoleniowym przekazie zarówno 

adaptacyjnych stylów rodzicielstwa, jak i dezadaptacyjnych. Wyniki przeprowadzanych badań wskazują na 

ścisłą zależność między doświadczeniem adekwatnej opieki oraz stymulacji w okresie wczesnego 

dzieciństwa, a rozwojem mózgu (tamże, s. 31-32). 
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6. Ontogeneza systemu przywiązania 

 

Teoria przywiązania określa, że więź psychiczna to zakorzenione w biologii więzy między 

dzieckiem a matką, które mają zagwarantować bezpieczeństwo, ochronę i przetrwanie. W procesie 

rozwoju, fizyczna pępowina zostaje zastąpiona psychiczną potrzebą uczucia bliskości z matką 

Podstawowym aspektem kształtowania się poczucia bezpieczeństwa w relacji między matką a dzieckiem 

jest ich wzajemna komunikacja. Swój początek ma ona jeszcze przed narodzeniem dziecka w okresie ciąży 

i nazywana jest „dialogiem nerohormonalnym”. Jej kontynuacją są późniejsze werbalne i niewerbalne 

przekazy (Iniewicz, 2008 s.130-131). 

W momencie przyjścia na świat noworodek wyposażony jest w liczne systemy behawioralne 

gotowe do aktywacji. Wśród nich znajdują się takie, które stanowią podstawę do późniejszego rozwoju 

przywiązania. Są to między innymi systemy pośredniczące w płaczu, ssaniu i orientowaniu się noworodka. 

Po kilku tygodniach pojawia się uśmiech i gaworzenie, a po paru miesiącach – raczkowanie i chodzenie. 

Pojawiające się po raz pierwszy zachowania mają bardzo prostą strukturę. Od samego początku życia 

dziecka obserwowana jest wyraźna tendencja do jego reagowania w określony sposób na kilka rodzajów 

bodźców takich, jak bodźce słuchowe, wzrokowe oraz dotykowe i kinestetyczne. Na tej pierwotnej 

podstawie rozwijają się z czasem wszelkie wysoce różnicujące i zaawansowane systemy, które przez resztę 

życia pośredniczą w przywiązaniu do poszczególnych figur (Bowlby, 2007, s. 299-300). 

W okresie niemowlęctwa rozwój przywiązania dzieli się na cztery fazy. Między poszczególnymi 

fazami nie ma sztywnych i ostrych granic. Faza pierwsza trwa od narodzin dziecka do około ośmiu, 

dwunastu tygodni życia. W fazie tej zdolność do rozróżniania osób przez noworodka, a później niemowlę, 

ogranicza się do bodźców węchowych i słuchowych. W drugiej fazie trwającej do szóstego miesiąca życia 

dziecka, niemowlę w dalszym ciągu zachowuje się w sposób przyjazny wobec ludzi. U większości dzieci 

różnicujące reakcje na bodźce wzrokowe i słuchowe pojawiają się od dwunastego tygodnia życia. Trzecia 

faza rozwoju przywiązania w okresie niemowlęctwa charakteryzuje się różnicowaniem sposobu 

traktowania innych osób, ale także podążaniem za oddalającą się matką, witanie jej po powrocie oraz 

wykorzystywanie jej osoby jako „bezpiecznej bazy”. Przyjazne i niezróżnicowane reakcje na inne osoby 

coraz bardziej słabną, a z czasem obcy ludzie zaczynają być traktowani z ostrożnością. Faza ta rozpoczyna 

się zazwyczaj pomiędzy szóstym a siódmym miesiącem życia i trwa zazwyczaj przez cały drugi, a nawet 

trzeci rok życia. W ostatniej, czwartej fazie, małe dziecko zaczyna utrzymywać bliskość z figurą 

przywiązania za pomocą systemów oraz mapy poznawczej. Dzięki obserwacji zachowania matki, dziecko 

zaczyna wnioskować o jej celach i planach. Od tego momentu świat dziecka zaczyna być coraz bardziej 

złożony (Bowlby, 2007, s. 299-301). 

Należy podkreślić, że do końca trzeciego roku życia dzieci demonstrują w sposób natężony 

zachowania przywiązaniowe. Później jednak następuje zmiana i akceptują one znacznie łatwiej czasową 

nieobecność matki oraz angażują się w zabawę z rówieśnikami. Główna zmiana polega na tym, że po 

trzecim roku życia prawie wszystkie dzieci nabierają coraz większej zdolności do czucia się bezpiecznie  

w nieznanym dla nich miejscu. Takie poczucie bezpieczeństwa pojawia się warunkowo i jest zależne od 

struktury środowiska. Ponadto, zachowania przywiązaniowe obserwowane u dzieci czteroletnich, choć  

w złagodzonej formie, obserwuje się także u dzieci w wieku wczesnoszkolnym (tamże, s. 237-239). 
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Przywiązanie dziecka do rodziców ulega zmianie w okresie adolescencji. Pojawia się wówczas 

większa chęć przebywania z rówieśnikami, a inni dorośli mogą stawać się równie ważni, a czasem nawet 

ważniejsi od rodziców. Zauważa się tu duże różnice indywidualne między jednostkami. Z jednej strony 

część nastolatków odcina się od rodziców, a z drugiej, część pozostaje w dalszym ciągu niezdolna do 

samodzielnego życia i silnie przywiązana do nich. Jednakże sytuacja taka świadczy o stylu przywiązania, 

które nie jest prawidłowe. Zdecydowana jednak większość nastolatków utrzymuje przywiązanie do 

rodziców, jednocześnie tworząc więzy z innymi ludźmi. W większości przypadków więź z rodzicami trwa 

także w życiu dorosłym i ma wpływ na dalsze zachowania przywiązaniowe (tamże, s. 239).  

W okresie dojrzewania, jak i w późniejszym życiu dorosłym, część zachowań przywiązaniowych 

kierowana jest także ku grupom i instytucjom innym niż rodzina. Mogą to być: uczelnie, szkoła, grupa 

współpracowników, grupa polityczna lub religijna. Zazwyczaj stają się one drugoplanową figurą 

przywiązania. Przywiązanie w życiu dorosłym stanowi bezpośrednią kontynuację zachowania 

przywiązaniowego w dzieciństwie (tamże, s. 240).  
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Wartość jedności w małżeńskiej wspólnocie  

 

 

Wprowadzenie 

 

Związek małżeński jest szczególnym typem konstytucji wspólnoty, tak szczególnym, że warto 

pochylić się nad nim przeprowadzając głębsze analizy. D. von Hildebrand, znany niemiecki filozof, 

rozważa wspólnotę w samej jej istocie1, jako jedną z fundamentalnych danych, głęboko odmienną od 

indywidualnej osoby (za: Seifert, 2012), równocześnie ukierunkowuje sens wspólnoty na jedność, która 

różnie jest rozumiana we wspólnotach. W artykule posłużono się koncepcją wspólnoty D. von 

Hildebranda, gdyż jest ona uważana za jedną z najbardziej wyczerpujących, filozoficznych koncepcji 

(Porębski, 2006). D. von Hildebrand rozważa „źródła, współzależności, sposoby działania, jednoczące 

zasady, formy i dobra, w które te wspólnoty są inkorporowane” (za: tamże). 

Małżeńska wspólnota miłości wynika nie tylko z wzajemnego wejrzenia w siebie miłości i współ-

działania inkorporującej sfery wartości czy postawy dotyczącej innych osób, ale równie ważną rolę spełnia 

tu akt społeczny, jako akt sui generis” (Hildebrand, 2012, s. 170).  

W małżeńskim akcie społecznym następuje „wzajemne oddanie się sobie kochających się osób, 

które aktem woli związują się ze sobą na całe życie, włączając w to intencję zjednoczenia cielesnego 

>>stania się jednym ciałem<<„ (tamże). Koncepcję jedności i zjednoczenia cielesnego trafnie oddaje myśl 

chrześcijańska - „Będą oboje jednym ciałem” (Mk 10,8) to słowa, które przypominają o Bożym zamyśle, 

jakim jest ścisła więź pomiędzy mężczyzną i kobietą w małżeństwie, które są tak znane i rozpo-

wszechnione, że powołują się na nie i rozważają liczne środowiska. Człowiek w swojej istocie jest światem 

dla siebie, ale także jest przeznaczony do komunii osób. Komunia osób od początku była ukształtowana 

na gruncie dwoistości płci, na gruncie samotności mężczyzny i kobiety. Kobieta i mężczyzna egzystują  

w odmienny sposób niż inne istoty żyjące i mogą cieszyć się szczególną „wzajemnością”.  

Pojęcie wspólnoty i przekonanie o pewności jej rozumienia towarzyszy wielu z nas. Nader często 

to pojęcie jest powszechnie stosowane, wykorzystywane do określania różnych form ludzkiego bycia i 

współdziałania. Wydaje się, że wystarczy być razem, działać wspólnie lub wręcz obok siebie i już 

nadawane jest prawo do mówienia o wspólnocie. Nie można zaprzeczyć, że od urodzenia, każdy człowiek 

jest członkiem przynajmniej dwóch wspólnot - metafizycznej wspólnoty ludzkości2 i wspólnoty rodzinnej. 

                                                 
1 D. von Hildebrand rozważając istotę wspólnoty stawia zasadnicze pytania: Jakimi tworami są wspólnoty pod względem 
ontycznym, jakie są zasady ich powstawania i jakie są ich rodzaje i formy? (Hildebrand, 2012, s. 32). 
2 Metafizyczna wspólnota ludzkości jest pojęciem objaśnionym przez D. von Hildebranda (2012) - oznacza, że wszyscy ludzie, 



BLISKIE RELACJE INTERPERSONALNE 

 

 ISSN 2082-7067 3(23)2015 KWARTALNIK NAUKOWY  

Wspólnotą są również ludzie zamieszkujący wspólnie osiedle czy dom.  

    

1. Semantyczna analiza pojęcia wspólnoty 

 

Powszechność używania samego pojęcia wspólnoty i powszechne uczestnictwo w różnego 

rodzaju wspólnotach sprawia, że człowiek rzadko pochyla się nad jego głębszym rozumieniem. Prawdą 

jest, że proste, oczywiste rzeczy nie domagają się w codzienności szczegółowego ich rozumienia.  

W dzisiejszym chaosie koncepcji oraz wielości definicji dotyczących tego samego słowa, ujawniła się 

szczególna powinność dla naukowców poszukujących prawdy o człowieku i świecie. Wobec takiego stanu 

rzeczy rozważania o wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej wymagają na wstępie semantycznej analizy 

samego pojęcia wspólnoty. 

Rozumienie pojęcia jedność wspólnoty (pojęcia, które pochodzi od łacińskiego słowa communio i jego 

greckiego odpowiednika koinonia) wymaga poznania jego pierwotnego i późniejszego znaczenia. Pierwotne 

znaczenie słowa wspólnota kojarzyło się ze społeczeństwem pierwotnego ludu. Wspólnota oznaczała 

określone zbiorowości oparte na silnych emocjonalnych więziach i nieformalnej strukturze. Rozumienie 

wspólnoty ma swoje pochodzenie w tradycji biblijnej Starego i Nowego Testamentu (Ferdek, 2015). 

Łacińskie słowo communio oznacza wspólnotę, jedność, solidarność z kimś lub czymś. Ma więc ono o wiele 

szersze znaczenie niż potoczne rozumienie komunii jako sakramentu3. Od słowa „komunia” pochodzą 

również takie słowa jak: komunalny, komunikacja, komunikat i komunizm, greckiemu odpowiednikowi 

communio - koinonii daje wykładnię Św. Paweł w Nowym Testamencie4. W Nowym Testamencie koinonia 

wyraża ideę wspólnoty, jedności, więzi, współuczestnictwa i komunii. Słowo koinonia w Starym 

Testamencie nie określa jedności Boga z człowiekiem. Izrael ideę wspólnoty z Bogiem definiował 

rzeczownikiem „przymierze” - hbr. berith. Komunia jako międzyosobowa relacja była określana jako hbr. 

haburah (Ferdek, 2015). 

Pochylając się nad istotą wspólnoty D. von Hildebrand wyróżnił trzy główne typy całości  

w królestwie bytów5. Znanym i rozpowszechnionym, szczególnie przez K. Wojtyłę, pojęciem jest communio 

                                                                                                                                                         
jeszcze zanim byli świadomi lub o czymkolwiek decydowali już byli członkami wspólnoty ludzkości. Już sama przynależność do 
wspólnoty jest częścią istoty osoby.  
3 Pojęcie komunia w odróżnieniu do Eucharystii oznacza sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Według Wojtyły, 
Hildebranda i innych chrześcijańskich teologów i filozofów, każda ludzka”komunia osób" powinna być odniesiona do Chrystusa. 
4„Wiemy, jest Bóg, który powołał nas do współuczestnictwa z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym" (1Kor 1,9). 
5 D. von Hildebrand (2012, s. 141-143) wymienia trzy typy całości, które powstają w różny sposób. Pierwsza całość to np. stop 
metalu, który można zrobić z różnych kawałków metalu i zamienić je w jedną większą całość, w której małe kawałki przestają 
istnieć, nie można więc traktować ich jako mniejszych części dużej bryły metalu, chociaż uprzednio istniały jako samoistne 
jedności. Poszczególne kawałki metalu znikają, stając się jednorodnym materiałem nowej całości. Nie można stwierdzić, że całość 
jest przed częściami ani, że części przed całością. Drugim przykładem całości jest organizm istot żywych, który zawiera względnie 
samoistne jedności niższego stopnia - organy, narządy, członki, które można potraktować jako autentyczne całości. Jednak 
pomimo przyznanej im względnej całości, ich ontyczny charakter nadaje im miano części. W przypadku żywego organizmu części 
nie konstytuują całości, lecz całość zbiera części. Całość jest całkowicie przed częściami, tzn. jedność całości stanowi warunek 
istnienia specyficznych tworów. Jest to dobry moment na uzmysłowienie sobie procesu powstawania istot żywych (szczególnie 
wyższych organizmów). Organizm stanowi najpierw jedna zapłodniona komórka jajowa, następnie ten cały organizm różnicuje sie 
na wiele komórek, tkanek, organów i narządów. Prawdziwy organizm jest punktem końcowym i stanowi całość. Członki i narządy 
są jednościami częściowymi. Trzeci typ stanowi prawdziwą jedność i obejmuje również wspólnoty - poszczególne osoby są 
samoistnymi jednościami.”Fakt, że konstytuują nową jedność, jako części w niczym nie narusza ich istotnego charakteru, który 
jest im właściwy jako samoistnym jednościom" (tamże, s. 143). Ta jedność polega na tym, że składa się z”ontycznie samych w 
sobie samoistnych jedności" jako autentycznych części. Przykładem może być melodia składająca się z dźwięków, które w 
pewnym układzie tworzą melodię. Każdy dźwięk jest samoistną całością, ale połączone pewną zasadą jedności mogą utworzyć 
autentyczną nową jedność, którą stanowi melodia. W melodii nie znikają one jako samoistne części, nie są też tylko kawałkami 
całości i całość nie stanowi ich istnienia, jak miało to miejsce w drugim przykładzie. Takim przykładem są też drzewa w stosunku 
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personarum, rozumiane jako komunia osób, z łac. cum - wspólnoty, razem z munus - powinność, obowiązek, 

zadanie. Communio personarum (komunia osób) można rozważać w stosunku do innych znanych i rozpo-

wszechnianych sposobów życia społecznego. Takimi krańcowymi przykładami międzyosobowych 

odniesień są nurty znane jako kolektywizm6 i indywidualizm7. Między te nurty wpisuje się communio 

personarum, które jest szczególnym sposobem spotkania osób we wspólnocie. W komunii osób, osoby 

afirmują siebie nawzajem, tworząc najściślejszą wspólnotę. Jan Paweł II (1994, 7) poprzez dodanie 

personarum podkreśla osobowy charakter relacji we wspólnocie. Żadna osoba nie może być zredukowana 

tylko do roli członka wspólnoty i pełnić rolę tylko we wspólnotowych relacjach. Nawet tak ścisłe więzy jak 

między matką a płodem, czy między małżonkami, nie pozwalają redukować osoby do relacji, ale muszą 

opierać się na jej substancjalnym charakterze. Istotą osoby z jednej strony jest jej osobność czyli 

autonomiczność a z drugiej jej przynależność do wspólnoty. Świadoma dojrzała osoba dostrzega 

substancjalny charakter osoby i jednocześnie widzi powołanie do rozumienia świata, do miłości i do 

wspólnoty. Tylko we wspólnocie możliwa jest aktualizacja i rozkwit potencjalności osoby, szczególnie we 

wspólnocie, której podstawę jednoczenia osób jest miłość (Hildebrand, 2012, s. 21). 

 

2.  Zasady i czynniki jednoczące – virtus unitiva wspólnot osobowych 

 

2.1.  Wspólnota osobowa 

 

Wspólnota osobowa to nie tylko rzeczywistość jej poszczególnych członków i ich wzajemnych 

relacji, ale przede wszystkim obiektywna rzeczywistość, którą stanowi corpus wspólnotowy 

(Gemeinschaftcorpus). Słowa refrenu znanej pieśni mogą posłużyć jako trafne motto do zrozumienia sensu 

wspólnoty. „Nikt nie ma z nas tego, co mamy razem”. Choć każdy człowiek stanowi własną jedność  

i odrębność, to jednocześnie tylko wspólnota może dać, nowy, niepowtarzalny wymiar, tylko we 

wspólnocie można siebie poznać i doskonalić. Każda osoba ma określone swoje własne miejsce „to 

znaczy, że istnieje tylko razem z tym miejscem i miejsce to istnieje tylko dzięki niej” (Biesaga, 2003, s. 22). 

Chociaż osoba ludzka stanowi „świat dla siebie”, to jednocześnie jest przeznaczona do życia społecznego, 

do relacji „ja-ty” i „my”, dopiero, wtedy osiąga szczyt swojej potencjalności. Wzajemne wejrzenie w siebie 

w miłości tworzy znacznie głębszą, swoistą relacje typu „ja-ty”. Osoba ma możliwość przekraczania siebie 

(transcendencji), dzięki której może jednoczyć się z innymi osobami8.  

Nie każdy kontakt z innymi osobami musi spełniać warunek konieczny dla relacji „ja-ty” - tj. 

„stania naprzeciw siebie”. Istnieje też kontakt diametralnie różny, kiedy osoby kontaktują się ze sobą, ale 

nie są dla siebie wzajemnym obiektem, nie stoją naprzeciw siebie, lub nawet siebie nie widzą. Jest to 

                                                                                                                                                         
do lasu. Poszczególne drzewa są całkowicie samoistnymi jednościami, nie muszą być częścią czegoś, tak jak ma to miejsce  
w przypadku liści i gałęzi drzewa. Mogą one jednak w określonym układzie stanowić nową jedność, nie zanikając przy tym jako 
osobne twory. Drzewa w lesie funkcjonują jako części całości, ale to one tworzą całość i są jej podstawą, a nie odwrotnie. Części 
są tutaj przed całością (tamże).  
6 Kolektywizm zatraca podmiotowość osoby. Wspólnota mimo swojej cenności nie może być czymś w rodzaju kolektywnej osoby 
i nie może jej przysługiwać metafizyczna ranga przynależna osobie (Hildebrand, 2012, s. 21). 
7 Indywidualizm jako przeciwieństwo kolektywizmu, redukuje znaczenie wspólnoty, uwypukla znaczenie jednostki, a we 
wspólnocie upatruje dla niej zagrożenie.  
8 M. Gogacz (1974) podkreślał, że”osoby nie mają wspólnie bytu osobowego W ten sam sposób, w jaki ludzie mają ludzką naturę. 
>>Osoba<< nie jest istotową cechą, lecz oznacza indyviduum vagum, czyli każdorazową wyjątkowość indywidualnego życia. Z tego 
powodu osoba, tak jak byt jest pojęciem analogicznym" (tamże, s. 91). 
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styczność typu „my”, która występuje we wspólnym spełnianiu aktów. Oba te prawzory styczności  

i zespolenia osób przenikają wszystkie sytuacje międzyosobowe. W relacjach międzyosobowych spełniają 

się zarówno kontakt typu „ja-ty” jak i „my”.   

Komunia, zdaniem Jana Pawła II (1994, s. 7) dotyczy relacji międzyosobowej „ja-ty”, a wspólnota 

wychodzi poza układ „ja-ty” w kierunku styczności „my”. Komunia osób skupia się na samej relacji osoby 

do osoby. „Osobę charakteryzuje jej specyficzna forma, jako najwyższego rodzaju substancjalnego bytu. 

Indywidualność bytów osiąga najwyższy wymiar w osobie, osobność (Ein-individuum-Sein) jest istotnie 

związana z bytem osobowym (...). Osoby nie należą do dziedziny istot, które mogą w rzeczywistości 

istnieć lub nie istnieć. Nie ma idei osoby, są tylko osoby rzeczywiste” (Spaemann, 2010, s. 83n)9.   

W nowożytnej filozofii i socjologii termin osoba znaczy to samo, co jednostka - niepowtarzalne 

indywiduum. Wspólnota nie jest zespołem osób połączonych wspólnym, zewnętrznym celem 

stanowiącym wspólne dobro, ale jest konstytuowana poprzez udział każdego człowieka w dobru, 

prawdziwości, jedności i bycie drugiej osoby (tamże). T. Biesaga (2003) podkreśla również, że to nie fakt 

społeczny czy kulturowy jest rdzeniem wspólnoty, lecz dana osoba ludzka jest wspólnym dobrem.  

M. Gogacz (1974, s. 103-104) wyróżnia w polskiej literaturze trzy różne koncepcje wspólnoty, które warto 

przytoczyć: 1) wspólnota jest aksjologicznie ujętym zespołem osób, które w podobny sposób wybierają 

dobro wspólne, 2) wspólnota jest siecią relacji pomiędzy osobami, dzięki którym zdobywają Boga, który 

jest źródłem ich aspiracji i 3) wspólnota jest zespołem osób, w którym każda osoba jest dla drugiej osoby 

interioryzującym się w niej dobrem wspólnym.  

D. von Hildebrand (2012) posłużył się następującym przykładem - samotnie egzystujący święty, 

nie może osiągnąć tego, co osiąga wspólnota świętych. 

 

2.2.  Jednoczące zasady wspólnoty 

 

Najważniejszą i najprawdziwszą, jak pisze D. von Hildebrand (2012, s. 167), zasadą jedności 

wspólnot jest virtus unitiva wartości, która jako siła jednocząca działa sama z siebie, bez innych 

jednoczących czynników. Trzeba jednak dodać, że wyjątek stanowi tu wspólnota ludzkości, w której corpus 

wspólnotowy konstytuuje się w sposób obiektywny, dzięki światu wartości, jeszcze przed pojawieniem się 

świadomości przynależności do wspólnoty i ich wzajemnych odniesień. Wspólna inkorporacja wszystkich 

ludzi w jeden świat wartości oznacza już ich jedność (Hildebrand, 2012, s. 119).   

Wartości i ich wpływ powodują, że druga osoba staje się pociągająca w sensie duchowym. Już  

w tym przypadku widoczne jest działanie virtus unitiva wartości. Świat wartości oprócz wspólnototwórczej 

virtus unitiva zespala czysto metafizycznie i obiektywnie tych, którzy znaleźli się w jego sferze działań. 

Obiektywne przyporządkowanie człowieka jako takiego światu wartości i źródła wszystkich wartości czyli 

Bogu jest inkorporacją do świata wartości. Ta inkorporacja sytuuje człowieka w sferę wspólnototwórczej 

mocy jedności.   

W zależności od tego, jakie formy wspólnoty, jakie relacje wspólnoty z różnymi dobrami będą 

miały miejsce, można je sklasyfikować. D. von Hildebrand (2012) dzieli wspólnoty na dwa rodzaje, ze 

                                                 
9 R. Spaemann (2001, s. 83) twierdzi, że osoby są żyjącymi ludźmi i nie ma osobnego niezależnego od bycia człowiekiem osób, które 
polegałoby np. na myśleniu lub na określonych stanach świadomości.  
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względu na przyczyny ich powstawania. Wskazuje na wspólnoty „materialne” ugruntowane w pewnych 

wartościach i aktach oraz wspólnoty czysto „formalne” oparte na porozumieniach, umowach i innych 

podejmowanych przez ich członków czynnościach prawnych.  

Warto zaznaczyć, że w zdecydowanej większości wspólnot występują zarówno elementy 

materialne (nieformalne) jak i czysto formalne. Małżeństwo jest właśnie przykładem takiej wspólnoty. 

Małżeńska miłość powinna być wsparciem dla małżeńskiej wspólnoty materialnej, która implikuje zgodę 

obojga małżonków i która z kolei staje się formalną przyczyną wspólnoty. Zgoda na miłość czyni  

z małżeńskiej wspólnoty, wspólnotę materialno - formalną. D. von Hildebrand (2012) jest zdania, że 

wszystkie źródła, wokół których konstytuują się wspólnoty wywodzą się ze świata wartości. Zróżnicowany 

świat wartości jest jednak skomplikowany, w licznych filozoficznych dyskusjach jest powodem 

nieporozumień w interpretowaniu wagi i roli wartości, sam M. Scheler bronił wartości przed 

subiektywizmem i relatywizmem (za: Biesaga, 1989, s. 66).  

M. Scheler oparł swoją teorię moralności na wartościach odkrywanych w obiektywny sposób, 

dzięki emocjonalnej, apriorycznej intuicji. D. von Hildebrand, twórca jednej z najpełniejszej koncepcji 

wspólnoty, opartej na wartościach dzieli wartości na kategorie, w celu lepszego rozumienia ich wiodącej 

roli. Wyróżnił trzy kategorie wartości oraz trzy sposoby motywowania przez wartości. Wartość jest wiec 

właściwością bytu, który może być pożądany przez człowieka na różne sposoby i z różnych powodów (za: 

tamże).  

 

3. Konstytutywne elementy wspólnoty 

 

Rola wartości w powstawaniu wspólnot jest przedmiotem badań wielu filozofów. Stawiane 

pytania są już częściowo odpowiedzią na nie, np. czy wartości są fundamentem wspólnot, jeśli tak to jakie 

wartości, kto decyduje o wyborze tych wartości, w które wspólnota ma być inkorporowana. D. von 

Hildebrand (2012) jasno określa kryteria autentycznych wspólnot, w zależności od ich rodzaju i kategorii. 

W jego filozofii wartości stanowią najgłębszy wymiar bytu. Uważa on wartości za właściwości, które 

deneutralizują byt, tak, że człowiek przyjmuje dany byt za doniosły i godny zaangażowania.  

T. Biesaga (2003, s. 169) twierdzi, że doniosłość stanowi cechę danego przedmiotu, ale nie każdy 

przedmiot jest doniosły. Przedmiot wydaje się człowiekowi doniosły, ponieważ może zaspakajać różne 

pożądania, oczekiwania i chcenia. Według D. von Hildebranda (2001) przedmioty mogą motywować 

człowieka swoimi wartościami na trzy sposoby: 1) poprzez subiektywne pragnienia i potrzeby, jak ma to 

miejsce w przypadku wartości przyjemnościowych, 2) jako obiektywne dobro dla osoby, 3) jako 

wartościowe i dobre same w sobie. Wartości same w sobie są obiektywne i godne chcenia, domagają się 

adekwatnej do swej wartości odpowiedzi. Przedmiot, który stanowi wartość samą w sobie odzwierciedla 

najwłaściwsze rozumienie wartości. „Takie rozumienie wartości spełnia charakter wartości obiektywnej, 

gdyż wartość obiektywna nie jest uzależniona od przypisywanej jej atrakcyjności, jest po prostu sama w 

sobie cenna. Tak rozumiana wartość jest autonomiczna, nie dedukuje się z niczego innego, ani nie 

sprowadza jej do czegoś innego” (za: Wojtarowicz, 1980, s. 83).  

Czyn, który jest właściwą odpowiedzią na daną wartość staje się wtedy moralnie dobry,  

o dodatniej konotacji. O złu moralnym natomiast można mówić w przypadku, kiedy człowiek kieruje się 
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tym, co jego tylko subiektywnie zadawala i satysfakcjonuje, a jednocześnie lekceważy i zaniedbuje 

obiektywne wartości. Powinności odpowiedzi na wartość towarzyszy wolna wola, przejawiająca się 

bezpośrednio w czynie a pośrednio w cnocie. Natomiast doniosłość negatywna, która ma swoje 

niezależnie istnienie, którą jest np. ból czy cierpienie odczuwana jest jako coś nieprzyjemnego, 

niepożądanego, dążącego do zniszczenia, wyzwalając przy tym bunt i chęć walki i powoduje, że człowiek 

nie chce zgodzić się na własny, autonomiczny charakter doniosłych wartości. 

W każdej autentycznej wartości tkwi virtus unitiva (moc wspólnototwórcza), która działa  

w kierunku zarówno ontologicznym jak i psychologicznym. „Virtus unitiva zespala osoby, które znalazły się 

w sferze jej oddziaływania; że każde głębokie przeżycie wartości, nawet przeżywanej samotnie, prowadzi 

wprost ku innym osobom” (Hildebrand, 2012, s. 157). 

Z wartościami w nieodłączny sposób związana jest świadomość i moralna czujność, które 

pozwalają dostrzec wartości i motywują do adekwatnej odpowiedzi na nie. Należna odpowiedź na daną 

wartość wymaga poznania, aby coś polubić, zaakceptować i afirmować trzeba najpierw poznać, aby 

następnie docenić. Człowiek jest motywowany różnymi bodźcami w ocenie tego, co doniosłe, dlatego  

D. von Hildebrand wybrał kilka sytuacji pomocnych w zrozumieniu, czym są wartości doniosłe i że 

wartości mają charakter absolutny10.  

Dostrzeżenie prawdziwych wartości i cenności osoby oraz zdolność odpowiadania na jej wartość 

świadczy o osiągnięciu osobistej wartości moralnej (Hildebrand, 1982, s. 29). Dojrzałość moralna pozwala 

rozpoznać wartości moralnie doniosłe, co jest niezbędne w rozstrzyganiu moralnego postępowania 

człowieka (Stachewicz, 2001). Sens jedności w małżeńskiej, rodzinnej a także innych wspólnotach łatwiej 

zrozumieć znając wartości moralne i ich doniosłość. Doniosłość zawsze przeciwstawia się neutralności.  

D. von Hildebrand jest przekonany, że normy moralne, którym człowiek nadaje charakter formalny mogą 

być powinnościowe, dopiero po rozpoznaniu wartości moralnie doniosłych. Jeżeli kolejność będzie 

zmieniona i najpierw nie zostaną rozpoznane wartości doniosłe, to można zagubić się, przyjmując 

fałszywe normy za powinnościowe z pełnym przekonaniem o czynieniu dobra (tamże). 

Współcześnie często jako normy moralne promowane są różne pseudonormy. D. von Hildebrand 

(1991) przestrzega przed bezmyślnym przyjmowaniem pseudonorm. Dla lepszego ukazania, czym są 

pseudonormy dzieli je na substytuty formalne i materialne. Niektórzy ludzie przyjmują takie formalne 

substytuty, czego konsekwencją jest np. utożsamienie moralności z tradycją lub postępu z liberalizmem 

lub modelami proponowanymi przez naukowców, aktywistów, polityków czy wręcz tak dzisiaj modnych 

celebrytów. Wśród substytutów materialnych Hildebrand wyróżnia utożsamianie dobra np. z humorem, 

który opiera się na jakiejś pożądliwości lub dobro ze spontanicznością czy altruizmem (tamże).

 Ludzie, którzy przyjmują pseudonormy jako zobowiązanie, mogą respektować nawet niemoralne 

zasady, np. eutanazję, antykoncepcję, będąc głęboko przekonanymi o słuszności takiego wyboru  

i o dobrze spełnionym obowiązku. Biesaga akcentuje, że u podstaw moralności stoi poznanie wartości  

a nie obowiązek. Normy nie są czymś pierwotnym, ale opierają się na wartościach (Biesaga, 1998).  

„Norma moralna jest prawdą o wartościach w ich obligatoryjnym powinnościowym charakterze” 

(Stachewicz, 2001). Moralność i jej wartość są wytworem świadomych, wolnych wyborów i prawdziwych 

                                                 
10 Absolutny charakter wartości informuje o ich niezależności od ludzkiego poznania i o tym, że wartości odsłaniają się  
w źródłowej intuicji jako pierwotne dane (Biesaga, 1998, s. 66). 
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wartości i postaw. 

Konstytutywnymi elementami wspólnoty będzie więc adekwatna i afektywna odpowiedź na 

wartość, a jej składowymi są intentio unionis i intentio benevolentiae. Najsilniej działającą wspólnototwórczo jest 

virtus unitiva wartości, o której była mowa już w tym rozdziale. Fundamentalnymi elementami, które 

stanowią gwarancję autentycznej wspólnoty jest jej trwałość, ponadaktualność i wzajemność (Hildebrand, 

2009, s. XIV). 

 

4. Małżeństwo jako wzorcowa i szczególna wspólnota 

 

Relacja osobowa jest tak wyjątkowa, że warto uświadomić sobie różnicę między unią 

międzyosobową a relacją pomiędzy bytem osobowym i nieosobowym. W miłości małżeńskiej, w relacji 

„ja-ty” zachodzi spotkanie, zespolenie i zjednoczenie dwóch podmiotów a nie podmiotu z przedmiotem. 

Nawet jeśli analizujemy relację „ja-ty” tylko w wymiarze formalnym, to i tak zachodzi ona w dużo 

głębszym wymiarze, zwłaszcza jeśli dotyczy ona sfery uczuciowej. Od momentu zawarcia sakramentalnego 

małżeństwa najważniejsza staje się wspólnotowa więź ze współmałżonkiem. Żaden inny człowiek, ani 

rodzice (matka czy ojciec), ani dziecko, ani bliski przyjaciel i członek rodziny nie mogą naruszać miłości  

i bliskości sakramentalnego małżeństwa. Tylko małżeństwo zostało uświęcone przez sakrament a nie 

rodzice, rodzeństwo czy w ogóle rodzina. Dzieci i rodzina korzystają z łask sakramentu, który nie jest 

nowym początkiem czegoś, ale oznacza pogłębienie i zradykalizowanie zadeklarowanej wzajemnej 

miłosnej więzi między kobietą i mężczyzną.  

Więź wspólnotowa jest źródłem szczęścia, które nie może być dostępne w inny sposób (Porębski, 

2006, s. 36). W miłości szczególnie chodzi o wzajemność i szczęście. Najwyższy szczyt zjednoczenia ma 

miejsce we wzajemnej miłości. Zjednoczenie może by tak ścisłe, że pozwala przeżyć nowy wymiar 

wspólnotowej więzi, inny od bycia tylko częścią czegoś lub elementem jakiegoś kontinuum. Musi zaistnieć 

wiele czynników, aby wytworzyła się międzyosobowa unia (obecność, rozmowa, uczestnictwo w życiu 

danej osoby), ale jedność zaistnieje tylko wtedy, gdy osoba kochana odwzajemni miłość. Żaden inny 

warunek nie wystarczy, jeżeli nie będzie spełniony warunek wzajemności. „Wzajemna miłość, czy też dla 

każdego z obojga kochana osoba jest właściwym tematem11”. W miłości oblubieńczej zawiera się 

ofiarowanie samego siebie drugiej osobie i jednocześnie odsłonięcie własnego najgłębszego „słowa 

istotowego”12 (Hildebrand, 2012, s. 75).  

Analogiczna sytuacja ma miejsce w małżeństwie - żadna zewnętrzna czułość, nawet zjednoczenie 

cielesne nie wystarczą do wytworzenia prawdziwej wewnętrznej więzi, jeżeli zabraknie wzajemnego 

duchowego komunikowania miłości. Warunek wewnętrznej unii jest konieczny, aby zaistniała i rozwinęła 

się jednocząca moc małżeńskiej miłości oblubieńczej (tamże, s. 179). W oblubieńczej miłości, która  

z założenia jest miłością wzajemną, ten poziom oczekiwań i wymagań powinien być uświadomiony  

                                                 
11 D. von Hildebrand (2012) używa terminu temat definiując obszar wspólnoty małżeńskiej. Tematem wspólnoty małżeńskiej jest 
wzajemna miłość, kochana osoba, wartość samej wspólnoty, wartość związku miłości, wartość osoby. 
12 Słowo istotowe stanowi”intymny rdzeń osobowości, widzianej i rozumianej jako całość. Słowo istotowe wskazuje na 
indywidualną naturę konkretnego człowieka, dotykającą różne sfery wartości, czyli inaczej słowo istotowe w tym szczególnym 
znaczeniu oznacza istotę.”Całym istotnym fundamentem miłości jest szczególnie swoisty charakter całej osobowości (…), im 
głębsza jest miłość, tym bardziej oczom osoby kochającej odsłania się owa jedyna w swoim rodzaju jedność - aż do właściwego 
słowa istotowego" (Was Wesen der Liebe, s. 76,101-102,104-106, w: D. von Hildebrand, 2012, s. 96-97). 
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i obustronny, natomiast w innych rodzajach miłości będzie występowała większa dysproporcja między 

oczekiwaniami kochanej i kochającej osoby. 

W miłości oblubieńczej osoby obdarowują się wzajemną miłością i dlatego jest to rodzaj miłości, 

która w największym stopniu dotyczy małżeństwa. Miłość z jednej strony motywowana jest wartością 

osoby, z drugiej strony osoba kochająca dodaje do aktu – odpowiedzi – najbardziej intymny rdzeń swojej 

osobowości. D. von Hildebrand podkreśla, że zbyt wielka miłość do osoby nie niszczy samej wartości 

aktu, jakim jest miłość. Można najwyżej taki fakt skomentować, że osoba kochana nie jest warta takiej 

miłości (tamże). 

Miłość małżeńską charakteryzuje swoisty blask, któremu towarzyszy wewnętrzne, ekscytujące 

napięcie i szczególnego rodzaju wrażliwość i zachwyt nad indywidualnym urokiem kochanej osoby oraz 

nieodparta chęć zrozumienia wszystkich jej możliwych wartości. D. von Hildebrand podkreśla, że tutaj 

jest też miejsce czas na to, kiedy miłość przechodzi w o wiele głębszy wymiar „zakochania”13.  

„Z każdego ruchu, z każdego uśmiechu, z rytmu życia tej osoby, z jej głosu, sposobu poruszania się itd. 

przemawia do nas istota w całym swoim uroku - drugi człowiek staje się jakby – jak to ujmuje D. von 

Hildebrandt (2012, s. 76) „przejrzysty”. Owa „przejrzystość” u D. von Hildebranda leży u podstaw 

głębokiego zakochania, a z drugiej strony sam stan zakochania otwiera się na tę „przejrzystość”. 

„Przejrzystość” u zakochanych nie jest obiektywna, ale wynika ze szczególnej zdolności widzenia osoby 

zakochanej, jako ściśle przyporządkowanej do drugiej osoby. Przedstawiona otwartość zakochanych 

wpisuje się już w sferę intymną - jako najgłębsze słowo istotowe drugiego człowieka (tamże). 

W zakochaniu zawarta jest odpowiedź na wartość i na istotę kochanej osoby. W tej odpowiedzi 

zawarte jest więc całościowe jej ujęcie, aż do sfery cielesno-witalnej włącznie. „To całościowe ujęcie jest 

formalnie konstytutywnym elementem zakochania, jeśli pominiemy jakościowy charakter upojenia 

zachwytem” (tamże). Zakochanie, które opiera się na indywidualnej korelacji zakłada, jak podkreśla  

D. von Hildebrand, drugą korelację, która jest ugruntowana w odmiennej płci, uzupełnionej jej 

duchowością.   

Wzajemna miłość w ałżeństwie wymaga wysokiego stopnia zaangażowania i zgodności, co do 

kategorii miłości14. Jest jednak możliwość powstania unii również przy zróżnicowanym stopniu miłości, 

ze względu na różnicę potencjałów.  

W akcie miłości osoba kochana jawi się osobie kochającej jako godna afirmacji, wady stają się 

nieważne, konkretna osoba stanowi swoiste piękno dla osoby kochającej, choćby inne osoby 

charakteryzowały się takim samym lub podobnym uposażeniem. Osoba kochana zostaje wyróżniona  

i wybrana spośród innych jako szczególnie cenna. Taki etap wstępu do oblubieńczej miłości D. von Hilde-

brand nazywa intronizacją. Wyjątkowość osoby kochanej napełnia osobę kochającą wielką radością  

i szczęściem. Osoba kochana w całej swojej swoistości „domaga” się od osoby kochającej uznania swojej 

wartości (za: Wojtarowicz, 1980, s. 119). Intronizacja, która polega na wyróżnieniu wybranej osoby jako 

                                                 
13 U D. von Hildebranda to głębokie zakochanie oznacza pewien głęboki rys miłości małżeńskiej.”Podstawą zakochania się, jest 
takie ujęcie drugiego człowieka, w którym pełny blask wartości osoby kochanej jakby prześwieca ją całą i czyni ją wewnętrznie 
cenną". Zakochanie stanowi pomost do sfery zmysłowej (tamże, s. 76).  
14 Kategorie miłości: miłość Boga; miłość rodziców do dziecka, miłość dziecka do rodziców, miłość między rodzeństwem, miłość 
po prostu, miłość przyjacielska, miłość małżeńska, miłość małżeńska, święta miłość tematyczna, miłość bliźniego, miłość oparta 
na wspólnym sposobie (Hildebrand, 2012, s. 61-84).  
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swoiście cennej dla kochającego, uchyla w jakimś stopniu tajemnicę indywidualności wybranej osoby 

(Hildebrand, 2009, s. 65-66; por. też: Wojtarowicz, 1980, s. 120). 

Miłość, która ogarnia całościowe dobro ukochanej osoby swoje dopełnienie osiąga w komunii 

małżeńskiej. (Bohdanowicz, 2007, s. 118). Miłość jest odpowiedzią na indywidualną, niepowtarzalną 

wartość drugiej osoby. Zdaniem D. von Hildebranda (2009) dwie podstawowe, charakterystyczne i naj-

ważniejsze cechy miłości to pragnienie zjednoczenia i pragnienie obdarowania ukochanej osoby. Intentio 

unionis jest jednym z najważniejszych elementów każdej miłości, chociaż trzeba za D. von Hildebrandem 

(2009) podkreślić, że w miłości małżeńskiej nabiera szczególnej intensywności, ale często jest niewłaściwie 

rozumiana. 

R. Spaemann (2001, s. 45) pokazuje, że antagonizm i komplementarność osób opiera się zawsze 

na różnicy jakościowej, dlatego małżeństwo, jako najgłębsza wspólnota osób zakłada różnicę płci. Jest 

prawdą, że osoby tej samej płci mogą budować różne wspólnoty, ale nie w rozumieniu Św. Pawła - który 

mówił o „jednym ciele” w związku obydwu płci. „Akt małżeński obejmuje bowiem całkowite zespolenie 

zarówno ciał jak i dusz małżonków. Jego integralność według słów Jezusa:  >>I będą dwoje jednym 

ciałem<< (Mt 19,5) musi być zachowana, a jest to możliwe tylko wówczas, gdy jest on ożywiony 

miłością” (Hildebrand, 1991, s. 19). 

D. von Hildebrand (2009) wypowiada się też na temat braku miłości, jej nieuporządkowania i nie-

dojrzałości. Złudna miłość może okaleczyć ludzką egzystencję, dlatego D. von Hildebrand apeluje, aby nie 

traktować „kochanej” osoby w aspekcie własnego spełnienia i oczekiwania. Osoba kochająca nie powinna 

wiązać się z drugą osobą dla własnego interesu, bowiem w prawdziwej miłości kochający zawsze ma na 

względzie dobro kochanego ponad własne dobro. Zdaniem Hildebranda dobro świadczone drugiej osobie 

pobudza ją do ujrzenia piękna i szlachetności kochającego i może być momentem, w którym rodzi się 

miłość jako adekwatna odpowiedź i punkt odniesienia wartości.  

 

5. Wspólnotowe ugruntowanie rodziny 

 

Rodzina jest wspólnotą miłości, jej zakresem treściowym podobnie jak małżeństwa jest wzajemna 

miłość. Rodzina jako wspólnota miłości i życia skupia osoby w nową jedność, jest wspólnotą składającą 

się i obejmującą różne osoby (Hildebrand, 2012, s. 129). Rodzina jest wspólnotą wieloosobową i w porów-

naniu do małżeństwa jej członkowie uzyskują większą samodzielność wobec siebie. Nadal jednak  

w rodzinie pozostaje intymna przestrzeń wewnętrzna, w odróżnieniu od innych wspólnot np. państwa. 

Zakresem treściowym rodziny jest wzajemne powiązanie i wartość wspólnoty w ogóle. W jej zakres 

treściowy, jak podaje D. von Hildebrand (2012, s. 218) wpisuje się rozwój trzech kategorii miłości: miłość 

rodzicielska, miłość dzieci do rodziców i miłość między rodzeństwem. Więź czułości małżeńskiej, która 

stanowi fundament rodziny nie wchodzi w jej zakres tematyczny. Najgłębszy sens wspólnoty rodzinnej 

tkwi w sensie rozwijania i trwania klasycznych relacji miłości. Porównując wieloosobową wspólnotę 

rodzinną do małżeństwa, zauważa się we wspólnocie rodzinnej mniej bezpośredni stosunek zakresu 

treściowego do miłości poszczególnych osób. Więź rodzinna nie jest tak tematyczna, jak wzajemna miłość 

małżonków. Obok miłości - inne ważne momenty odgrywają bardzo istotną rolę w rodzinnej wspólnocie, 

np. miłość rodzicielska przepełniona jest troską o wychowanie i rozwój dziecka, miłość dzieci do 
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rodziców wymaga szacunku i odbiorczej postawy wobec rodziców, którzy reprezentują świat zewnętrzny.  

 

Podsumowanie 

 

Konstytuowanie się wspólnot jest głęboko osadzone w wartościach. Im wyższe wartości 

towarzyszą w formowaniu treści i rdzenia (corpusu) wspólnotowego, tym wspólnoty są bardziej trwałe  

i miłosne. Sfera wartości ma więc moc jednoczącą, ale wartości negatywne charakteryzuje działanie 

rozdzielcze, izolujące osoby względem siebie. „Królestwo wartości stoi ponad wszelką dowolność i jest 

doniosłe samo w sobie” (Hildebrand, 2012, s. 117). Wspólne przeżywanie wartości działa zespalająco, 

obiektywnie, także w sferze subiektywnych odczuć. Poznanie i analiza rangi wartości pozwala na przebu-

dzenie, co z kolei stanowi podstawę i motywuje do nawiązywania międzyosobowych więzi, a w kon-

sekwencji do konstytuowania się wspólnot. 

Klasyczne małżeństwo, które w pełni jest wspólnotą miłości charakteryzują konieczne czynniki 

wspólnototwórcze: 1) Afektywna odpowiedź na wartość drugiej osoby, 2) Intentio unionis i intentio 

benevolentiae oraz virtus unitiva wartości, 3) Wzajemne wejrzenie w siebie miłości. 

Istnieją pewne określone standardy w ocenianiu wartości wspólnot, ale w tej dziedzinie, jak 

podkreśla kontynuator myśli D. von Hildebranda J. Seifert (2012), popełniano wiele błędów.  

D. von Hildebrand zdecydował się uporządkować argumentację dotyczącą trafnych i nietrafnych 

kryteriów wspólnot. 

Te argumenty dotyczą wszystkich wspólnot, dlatego przy omawianiu małżeńskiej wspólnoty jako 

najbardziej wzorcowej nie może zabraknąć dyskusji na temat kryteriów rozstrzygających o wartości 

wspólnot. 

Za trafne kryteria D. von Hildebrand (2012, s. 23-25) wybrał kilka warunków, które są konieczne 

do oceny wspólnot. Należą do nich: 

1) Jedność tożsamości wspólnoty i jej indywidualnych członków; 

2) Głębia jedności i zjednoczenia pomiędzy członkami wspólnot; 

3) Zmierzanie do trwałego zjednoczenia osób; 

4) Ranga dóbr, w których dana wspólnota jest zakorzeniona i które są jej powierzone; 

5) Rola miłości. 

Jako nietrafne wymienia: 

1) Autonomiczność wspólnoty w odniesieniu do innych wspólnot - nie wszystkie wspólnoty mogą 

być zawsze niezależne. Fakt, że małżeństwo potrzebuje opieki państwa lub jego pomocy nie 

świadczy o tym, że państwo stoi wyżej od małżeńskiej czy rodzinnej wspólnoty. 

2) Zakres treściowy15 wspólnot - według Hildebranda nie jest wiarygodnym kryterium, gdyż np. 

wspólnoty niższe jak np. spółki finansowe, stowarzyszenia mogą mieć większą ilość członków, 

a najwznoślejsze wspólnoty mniejszą. Jeżeli najwyższe wspólnoty, te oparte na miłości, starają 

się objąć jak największą ilość osób, to wtedy widoczny jest sens zmierzania do ilościowej 

powszechności i to kryterium wtedy można uznać za słuszne. 

                                                 
15 Zakres treściowy wspólnoty ma odniesienie do odpowiadającej mu sfery wartości, charakteryzuje go zawartość treściowa 
właściwa poszczególnym wspólnotom. Zakresy treściowe są różne co do zawartości, mają różne funkcje i znaczenie.  
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a.  Czysto ilościowe kryterium powszechności i zakresu; 

b.  Głębsza koncepcja powszechności i zakresu. 

3) Długowieczność. 

D. von Hildebrand (2012) wyraźnie wskazuje na przewagę aksjologiczną jednych wspólnot nad 

innymi, chociaż zaznacza, że są takie wspólnoty, których nie powinno się tak różnicować. Niemożliwe jest 

więc nadanie hierarchicznego porządku wszystkim wspólnotom. Stopień hierarchiczności wspólnot  

w hildebrandowskiej koncepcji wspólnoty wyznacza miłość. Miłość może mieć różne nasilenia w zakresie 

treściowym danej wspólnoty lub w związku z etosem wspólnotowym16. 

„Tylko wtedy, gdy jednostka jako jednostka i jako niezastępowalna osoba, uzyskuje pełne uznanie 

i afirmację, możliwe staje się zrozumienie prawdziwej wartości jedności i wspólnoty” (za: Seifert, 2012,  

s. 22). 

Wspólnota jest zawsze realnym tworem, składającym się z osób, wspólnoty nie są jednościami 

istniejącymi tylko w ludzkim wyobrażeniu, ale w swojej jedności są niezależne od wyobrażeń, są realnymi 

jednościami, które stanowią obiektywny corpus. Jedność wspólnoty nie polega tylko na związku, jaki 

konstytuuje się w aktualnej styczności osób, ale dotyczy trwałości i ponadczasowości17. Nie wszyscy ludzie 

związani jakąś relacją tworzą automatycznie wspólnotę, ale każde nawet samotne przeżywanie wartości 

prowadzi wprost ku innym osobom. 
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Poczucie własnej wartości  

a formy okazywania miłości u małżonków  

 

 

I. Teoretyczne podstawy badań 

 

1. Poczucie własnej wartości 

 

Niejednokrotnie zamiast terminu ,,poczucie własnej wartości” używa się takich określeń jak 

,,samoocena” lub ,,obraz własnej wartości”. Odnoszą się one do sumy wiedzy i sposobu odniesienia do 

niej jakie posiada dana osoba na temat własnych celów, możliwości oraz umiejętności (Brzezińska, 1973,  

s. 88).  

Jednak wielu autorów podkreśla, iż owe pojęcia posiadają nieco odmienne zakresy znaczeniowe  

i błędem jest stosowanie ich zamiennie. Najczęściej przyjmuje się, że samoocena stanowi jedynie jeden 

z aspektów poczucia własnej wartości. Według J. Kozieleckiego (1986, s. 108–109) jest ona poznawczym 

komponentem samowiedzy i dotyczy oceny posiadanych cech wyglądu zewnętrznego, cech osobowości 

oraz relacji z innymi. Podobnie rzecz ujmuje C. Rogers (1991, s. 32-34), według niego samoocena jest 

obrazem ,,ja” (self–concept) danej jednostki, który rozwija się pod wpływem dążenia do wewnętrznej 

integracji na drodze napięcia pomiędzy ,,ja” realnym a ,,ja” idealnym danej osoby oraz porównywania 

siebie do innych, o czym będzie mowa w dalszej części pracy. L. Niebrzydowski (1995, s. 55) natomiast 

określa samoocenę jako ,,wartościująco–oceniającą funkcję samoświadomości”. Czerpie on z koncepcji C. 

Rogersa uważając ocenę samego siebie za wynik relacji ,,ja” realnego do ,,ja” idealnego, dodatkowo 

sugerując, iż może ona być efektem porównywania się danej osoby do otaczających ją standardów 

społecznych. Wobec tego wysoka samoocena może, lecz nie musi, być związana z prawidłowym 

poczuciem własnej wartości. Często może być ona próbą kompensacji zaniżonego poczucia znaczenia. 

Natomiast w publikacji pt.: O poznawaniu i ocenie samego siebie L. Niebrzydowski (1976, s. 49–50) 

wyróżnił samoocenę adekwatną i nieadekwatną. Pierwsza z nich polegałaby na najbardziej odpowiednim 

zbliżeniu do siebie ,,ja” realnego i ,,ja” idealnego danej osoby. Wówczas taka jednostka charakteryzuje się 

opisywaniem siebie w kategoriach pewnych stałych cech pozytywnych bądź negatywnych – taka postawa 

świadczy o wysokim poziomie świadomości i mówi o poprawnym przystosowaniu. Natomiast samoocena 

nieadekwatna wynika z dużych rozbieżności pomiędzy ,,ja” realnym i ,,ja” idealnym i prowadzi 

do zaniżonej, zawyżonej bądź niestabilnej samooceny, ta zaś prowadzi do oszukiwania samego siebie. 

Wykształcenie poprawnego poczucia własnej wartości jest według niego zależne od: patrzenia na własne 
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poczynania z perspektywy własnych doświadczeń, konfrontowania spojrzenia na siebie swoimi oczyma  

z tym jak spostrzegają to inni oraz zdrowym krytycyzmem wobec własnego ,,ja”.  

Większość definicji poczucia własnej wartości nawiązuje do takich zagadnień jak: szacunek do 

samego siebie, odpowiedzialność, akceptacja mocnych i słabych stron własnej osobowości, problematyka 

budowania relacji, sposoby reagowania na to co jest dla nas lub innych niepomyślne oraz samorealizacja 

(Gromnicka, 2013, s. 19).  

Ponadto poczucie własnej wartości nie pozostaje bez wpływu na poziom samoakceptacji oraz 

zdolności danej osoby do samodzielnego podejmowania decyzji i działań. Natomiast jej przejawem jest 

wiara we własne możliwości, wytrwałość w dążeniu do obranego celu, a także poziom odporności na stres 

psychologiczny (Gough, 1968; za: Rostowski, Rostowska, 2014, s. 190).  

Własną wartość człowiek uzależnia od rzeczy, które są dla niego ważne. Jeśli istotną dziedziną 

czyjegoś życia jest np. lekkoatletyka to zrozumiałe jest, iż to właśnie w obrębie tego obszaru będzie on 

dążył do jak najwyższych osiągnięć pomijając zupełnie rezultaty osiągane w ramach emisji głosu, 

matematyki czy nauki języka. Pretensje natomiast są to inaczej aspiracje jakie dana osoba wykazuje 

względem danego terenu własnych zainteresowań. Dodatkowo sukces zależy od subiektywnego poczucia 

danej jednostki, ponieważ u jego podstaw leży porównywanie się z innymi. Jeżeli znajdzie się ktoś lepszy 

w obrębie danej dziedziny osiągnięcie traci swoją wartość. Według tej propozycji receptą 

na podbudowanie poczucia własnej wartości byłoby otaczanie się ludźmi o mniejszych sukcesach lub 

obniżenie własnych dążeń (James, 1980, za: Branden, 2003, s. 313–314). 

Podjęty powyżej problem można również przeanalizować pod kątem samooceny globalnej oraz 

cząstkowej. Pierwsza z nich jest sumą ocen cząstkowych, która utrzymuje się niezmiennie przez pewien 

okres życia. Dotyczy ona wielu różnych aspektów stanowiących całość człowieka, a więc jego zdrowia, 

umiejętności, wykształcenia, urody, pozycji społecznej, sprawności fizycznej i innych. Wpływają one na 

sposób w jaki postrzega siebie dana osoba, jednak może ona wyżej cenić sobie pewne elementy, inne zaś 

uznawać za nieważne lub całkowicie je pomijać. Stąd też powstało pytanie co tak naprawdę wpływa 

na poziom samooceny danej jednostki, jeśli niektóre części globalnej samooceny pozostają dla niej 

całkowicie nieistotne. Autorzy tacy jak: C. Rogers, J. Reykowski oraz I. Kon zgodnie twierdzą, iż miarę 

poziomu samooceny globalnej stanowi ta cecha, którą dana osoba uważa za najważniejszą ze wszystkich, 

które posiada i z którą się identyfikuje (za: Niebrzydowski, 1973, s. 34–35). 

Istnieją różnice międzypłciowe w zakresie ważności cech. Mężczyźni upatrują swoją wartość 

głównie w poczuciu siły oraz sprawności intelektualnej oraz fizycznej. Natomiast uwagi dotyczące 

deficytów urody najprawdopodobniej nie obniżą ich poczucia własnej wartości. U kobiet natomiast 

przyznanie się do porażki poniesionej na gruncie pracy zawodowej najprawdopodobniej nie będzie 

stanowiło problemu, jednak uchybienia w aspekcie zarządzania gospodarstwem domowym lub urody 

mogą spowodować obniżenie jej samopoczucia (Ryś, 1999a, s. 19).  

N. Branden (2003, s. 19-20) zaproponował teorię, wedle której poczucie własnej wartości posiada 

dwa zasadnicze wymiary: samoskuteczność oraz poczucie szacunku wobec siebie. Pierwszy aspekt zawiera 

się w poczuciu kompetencji danej osoby. Osoby o wysokiej samoskuteczności są przekonane, że poradzą 

sobie z wyzwaniami, które przynosi im życie, wierzą we własne możliwości oraz nie mają problemów  

z przystosowaniem się do zmian. Natomiast drugi przejaw poczucia własnej wartości dotyczy tego w jaki 
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sposób dany człowiek spostrzega sam siebie, głównie chodzi o to czy uznaje się on za kogoś godnego 

szczęścia i sukcesu. 

E. Herzyk (2014, s. 105) – autorka książki pt.: DDD Dorosłe Dziewczynki z Rodzin Dysfunkcyjnych. 

Jak odnaleźć poczucie bezpieczeństwa, kobiecości i własnej wartości łączy poczucie własnej wartości z procesem 

określania własnej tożsamości, akceptacją własnej odmienności oraz kształtowaniem własnego 

indywidualnego ego. Intensyfikację tych procesów umieszcza ona w wieku nastoletnim, ponieważ 

zazwyczaj w tym okresie dochodzi do podejmowanie pierwszych ważnych decyzji, które będą miały 

wpływ na dalsze życie danej osoby.  

 

2.  Kształtowanie się poczucia własnej wartości  

 

Pierwszymi osobami, które kształtują poczucie własnej wartości dziecka są jego rodzice. Przez 

pierwszych sześć lat jego życia stają się oni dla niego niemal wyłącznym punktem odniesienia. To czego 

młody członek rodziny od nich doświadcza oraz komunikaty jakie od nich odbiera wpływa na postawę 

jaką przyjmuje wobec samego siebie (Satir, 2000, s. 34). Nie pozostaje to również bez echa w kontekście 

podejmowanych przez dziecko decyzji. Osoby wychowywane w nieprawidłowych systemach rodzinnych 

dosyć często podejmują działania poniżej własnych możliwości, ponieważ stale towarzyszą im komunikaty 

typu: ,,Nic nie jesteś wart” lub ,,Niczego nie osiągniesz” (Forward, 2013, s. 187).  

Szczególnie negatywny wpływ na poprawne kształtowanie się poczucia własnej wartości dzieci 

posiada również tzw. ,,etykietowanie”. Polega ono na nadawaniu osobie pewnych określeń i w dłuższej 

perspektywie sprawia, iż dany człowiek zaczyna się zachowywać zgodnie z nadaną mu ,,etykietą”. Mogę 

być one pozytywne bądź też negatywne, jednak zdecydowanie częściej mówi się o tych pejoratywnych i ich 

wpływie na daną jednostkę. Zazwyczaj nadawanie etykiet przez rodziców jest wyrazem braku umiejętności 

oddzielenia pewnych zachowań dziecka od niego samego jako osoby obdarzonej godnością i zasługującej 

na szacunek i akceptację (Herzyk, 2014, s. 107). Ważne jest również to, aby rodzice potrafili uznać fakt, iż 

każda istota jest jedyna i niepowtarzalna w swoim rodzaju. W związku z tym błędem jest oczekiwanie, aby 

stała się kimś na miarę ich oczekiwań. Natomiast poprawną postawą jest towarzyszenie dziecku w jego 

odkrywaniu samego siebie. Jednak wielu rodziców wychowuje swoje potomstwo porównując je do innych 

(czego dalszym następstwem może być etykietowanie). Takie postępowanie bardzo często prowadzi do 

obniżonego poczucia własnej wartości ich dzieci (Satir, 2000, s. 42–43).   

Na samoocenę dziecka silnie oddziałują również komunikaty niewerbalne ze strony rodziców 

takie jak emocje czy zachowania, które mogą zostać odebrane jako odrzucające. Nie bez znaczenia jest 

również system pochwał i nagan. Docenianie dziecka jedynie za jego osiągnięcia może prowadzić do 

warunkowego poczucia bycia osobą kochaną oraz negatywnie wpływać na świadomość własnej wartości, 

ponieważ będzie się ona wiązała z potrzebą udowodnienia innym swojej godności (Herzyk, 2014, s. 107).   

Ważną rolę wśród komunikatów niewerbalnych kształtujących poczucie własnej wartości odgrywa 

dotyk. Jest on niezbędny, zwłaszcza we wczesnych etapach rozwoju dziecka. To głównie na jego 

podstawie jest ono w stanie stwierdzić jak jest postrzegane przez swoich opiekunów. Czy jest dla nich 

kimś ważnym, czy raczej kimś, kim nie warto się zajmować i poświęcać czasu (Berne, 1972, Harris, 1979; 

za: Tryjarska, 1995, s. 19).  
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Coopersmith (1967, s. 236) również wykazał, iż ogromny wpływ na ukształtowanie się poprawnej 

samooceny u dziecka mają postawy rodziców. Wśród nich wyróżnił trzy szczególnie ważne czynniki: 

bezwarunkową akceptację dziecka przez rodziców, jasno określone przez nich zasady i ich konsekwentne 

egzekwowanie oraz tolerancję i szacunek wobec podejmowanych przez potomka inicjatyw o ile znajdują 

się one w granicach przyjętych przez daną rodzinę norm.  

Zwykle rodzice, którzy posiadają prawidłową samoocenę wychowują swoje potomstwo w taki 

sposób, aby ono również znało swoją prawdziwą wartość, natomiast rodzice o niskim poczuciu własnej 

wartości często wychowują dzieci zaburzone w tym aspekcie (Satir, 2000, s. 36). Poprawny obraz własnej 

wartości kształtują w dzieciach rodzice, którzy obdarzają je bezwarunkową miłością. Wykazują troskę  

o nie, interesują się ich życiem, traktując je z należytym szacunkiem, stawiają im rozsądne wymagania  

i wspierają je w ich działaniach (Schiraldi, 2014, s. 18–19). 

E. Herzyk (2014, s. 108-109; por. także: Misiewicz, 1983, s. 56; Wegscheider–Cruse, 2014, s. 35) 

zauważa, iż najbardziej szkodliwymi postawami rodziców jakie mogą oni podjąć podczas kształtowania się 

samooceny ich dzieci jest z jednej strony nadmierna surowość, z drugiej zaś nadmierna pobłażliwość. 

Pierwsza z wymienionych dysfunkcji wychowawczych wiąże się z brakiem poszanowania wobec granic 

dziecka i zazwyczaj łączy się z agresją słowną oraz fizyczną w celu wyegzekwowania posłuszeństwa. Druga 

natomiast sprawia, iż to dziecko nie szanuje granic rodzica, ponieważ nigdy nie ponosi ono konsekwencji 

własnych czynów.  

Według J. Reykowskiego (1975, s. 795), podobnie jak według wcześniej opisywanej koncepcji W. 

Jamesa, największy wpływ na poczucie własnej wartości danej osoby mają te dziedziny jej życia, które 

uważa ona za ważne. Natomiast proces jej kształtowania jest zależny od:  

a) indywidualnych doświadczeń danej osoby, które pomagają jej w odkrywaniu własnych 

możliwości, ról jakie może przyjmować w poszczególnych środowiskach oraz reakcjach jakich może się 

spodziewać od innych, 

b) opinii innych na własny temat – szczególnie ważne są te, które pochodzą od osób 

znaczących, czyli rodziców, rodzeństwa lub nauczycieli (por. także: Niebrzydowski, 1995, s. 55). 

Ważną rolę w kształtowaniu poczucia własnej wartości odgrywa również aktywność danej 

jednostki ponieważ poprzez różnorodne działania odkrywa ona pozytywne i negatywne aspekty własnej 

osobowości. Istotne jest również porównywanie się z innymi oraz analiza skutków własnych oddziaływań 

(Grabowiec, 2011, s. 67). 

 

3. Charakterystyka osób o prawidłowym oraz nieprawidłowo ukształtowanym poczuciu 

własnej wartości 

 

Osoba, która charakteryzuje się prawidłowym poczuciem własnej wartości posiada takie cechy jak: 

,,integralność, uczciwość, odpowiedzialność, współczucie, miłość oraz wiara we własne siły”. Uważa, iż 

dzięki niej świat może stać się lepszym miejscem, ponieważ jest przekonana o własnym znaczeniu. Nie boi 

się prosić innych o pomoc, a jednocześnie ma pełne zaufanie do siebie. Dostrzega i docenia wartość 

innych. Nie odrzuca własnych uczuć, zdaje sobie z nich sprawę, jednak jest gotowa nie podejmować  

w związku z nimi żadnych działań. Jej zachowaniem kieruje rozum. W związku z tym, iż jest kimś 
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pełnowartościowym wierzy w to, że może przezwyciężyć każdy kryzys oraz w pełni akceptuje siebie (Satir, 

2000, s. 32).  

Dużą rolę w kształtowaniu poczucia własnej wartości odgrywa różnica pomiędzy ,,ja” realnym, 

czyli tym jaka dana osoba jest faktycznie, a ,,ja” idealnym, czyli tym jaka chciałaby być. Jeśli jest ona duża 

świadczy o niskiej samoocenie i łączy się z poczuciem bezradności oraz przekonaniem, że jest się kimś 

gorszym niż inni (Kulas, 1986, s. 406).   

Osoba o niskim poczuciu własnej wartości uważa, iż inni ludzie będą próbowali ją oszukać, 

wykorzystać lub poniżyć. Zgodnie z zasadą samospełniającego się proroctwa często tak się dzieje i staje się 

ona ofiarą. Nierzadko, aby temu zapobiec osoby borykające się z obniżoną samooceną chronią się przed 

innymi i wykazują się wobec nich brakiem zaufania to z kolei prowadzi je ku coraz głębszemu poczuciu 

samotności oraz izolacji. Budują one ,,wysoki psychologiczny mur”, który oddziela je od reszty 

społeczeństwa. To z kolei sprawia, iż stopniowo tracą one wrażliwość na to co im się przydarza oraz na to 

co spotyka innych ludzi. Stają się apatyczne, obniża się ich poziom widzenia, słyszenia oraz rozumienia, 

stąd też coraz częściej zdarza się im poniżać innych, oszukiwać ich oraz wykorzystywać, czyli dokonywać 

dokładnie tego czego sami się obawiają. U osoby o obniżonym poczuciu własnej wartości brak 

prawidłowej samooceny wzmacnia się każdorazowo po doznaniu porażki, ponieważ nie posiada ona tak 

silnej wiary we własne możliwości, aby móc chociażby pomyśleć o tym, iż mogła by sprostać trudnej 

sytuacji jaka ją spotkała. Zamiast tego dokonuje ona ,,etykietowania” wobec własnej osoby i określa się 

mianem ,,nieudacznika” lub ,,osoby zupełnie do niczego”. Łatwiej również ulega wszelkiego typu 

nałogom, ponieważ stają się one dla niej ucieczką od rzeczywistości (Satir, 2000, s. 32–33).  

Osoby o obniżonym poczuciu własnej wartości są szczególnie wrażliwe na wszelką krytykę, 

nierzadko traktując ją jako atak i reagując agresją. Natomiast zawierane przez nie znajomości często pełne 

są lęku i napięcia (Kulas, 1983, s. 402–404). Dzieje się tak dlatego, iż obawiają się one odrzucenia takimi 

jakimi są. Często, więc prezentują oni swemu otoczeniu fałszywe oblicze. Zazwyczaj są to osoby, które 

posiadają okazałe życie wewnętrzne, w którego centrum znajdują się ich kłopoty i trudności. Niskie 

poczucie własnej wartości koreluje również z introwertyzmem, skłonnościami do nadmiernej samoanalizy 

oraz poczuciem winy (Grabowiec, 2011, s. 76).  

 

4. Miłość małżeńska w perspektywie psychologicznej  

 

Istnieje wiele różnorodnych koncepcji na temat miłości, a także wiele ujęć definicyjnych tego 

zagadnienia. Najczęściej są one zależne od punktu widzenia, który przyjmuje badacz. Z. Freud traktował 

miłość jako rodzaj popędu biologicznego. Według niego stanowi ona przeciwieństwo tzw. ,,popędu 

śmierci”, czyli siły, która prowadzi ku destrukcji. Zgodnie z jego koncepcją dojrzała miłość jest możliwa 

po osiągnięciu stadium genitalnego, kiedy to człowiek jest w stanie czerpać radość nie tylko z doznań 

cielesnych, ale również z przeżyć emocjonalnych związanych z kochaną osobą. Nieco inaczej widzi ową 

problematykę A. Adler, który traktuje owo uczucie jako zadanie dla dwojga. Natomiast E. Erickson 

określa ,,miłość” jako cnotę podstawową, którą można nabyć dzięki właściwym proporcjom uzyskanym 

pomiędzy ,,intymnością” a ,,izolacją” (za: Matuszewska, 2001, s. 137-138).  
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J. Rostowski (1987, s. 36-37) definiuje owo uczucie jako: ,,złożony stan emocjonalny, intensywnie 

doświadczany przez jednostkę”. Według niego zawiera on następujące elementy: zainteresowanie, 

działanie na rzecz drugiej osoby, dobroć, troskę, odpowiedzialność, wzajemne poznanie oraz szacunek. 

Pomimo wielu niejasności co do prawidłowego zdefiniowania tego czym właściwie jest ,,miłość”  

i co stanowi jej konstytutywne cechy wielu badaczy owej problematyki podkreśla, iż stanowi ona kluczową 

rolę w rozumieniu wszelkich związków interpersonalnych, szczególnie zaś relacji małżeńskich1. 

Nie sposób tutaj pominąć roli rodziców w kształtowaniu charakteru ich dzieci. Człowiek, który 

opuszcza dom rodzinny z zaspokojoną potrzebą miłości potrafi pozwolić osobie kochanej na 

niezależność, a równocześnie nie ma problemów z obdarzaniem drugiej osoby uczuciem przy 

równoczesnym zachowaniu własnej autonomii. Natomiast frustracja owej potrzeby może prowadzić do 

ciągłego szukania sposobności jej zaspokojenia (Maslow, 2006, s. 90; por. także: Campbell, 1990, s. 30-33; 

Chapman, 2014, s. 22-23). 

Według koncepcji J. Bowlby’ego (2007, s. 231-240) – to jakie oczekiwania wobec kontaktów  

z innymi formułują ludzie, zależy od więzi, które łączyły ich z pierwszymi opiekunami w okresie ich 

niemowlęctwa. Nazywa się to stylami przywiązania.  

W ramach owej koncepcji wyróżniono następujące trzy sposoby funkcjonowania w obrębie 

zawieranych relacji: oparty na poczuciu bezpieczeństwa, unikowy oraz lękowo- ambiwalentny 

(za: Aronson, Wilson, Akert, 1997, s. 442-444).  

Niektóre z modeli dopuszczają taką możliwość, iż styl przywiązania jaki ukształtował się we 

wczesnym dzieciństwie może ulec zmianie pod wpływem późniejszych doświadczeń danego człowieka. 

Na ogół jednak okazuje się, że sposób funkcjonowania w relacjach osoby dorosłej ściśle wiąże się z tym 

jak wyglądała jej więź z rodzicami (zwłaszcza diada matka-dziecko). Owa koncepcja znajduje swoje 

odbicie również w związkach małżeńskich. Badania Kobak i Hazan (1991, za: Plopa, 2005a, s. 110) 

wykazały, iż osoby posiadające bezpieczny styl przywiązania różnią się od tych, które go nie mają. 

Charakteryzują się one większą wrażliwością, odwzajemnianiem uczuć, otwartością, wyższą ugodowością, 

kooperatywnością oraz prawidłową komunikacją. Natomiast w małżeństwach, gdzie przynajmniej jeden 

z partnerów pochodził z domu o nieprawidłowo ukształtowanych wzorcach przywiązania zaobserwowano 

większą ilość konfliktów, agresję fizyczną oraz werbalną, przesadną zazdrość oraz szybki zanik bądź 

nieprawidłową relację romantyczną. 

Według licznych badaczy znaczącym elementem związku małżeńskiego jest miłość romantyczna. 

Jej wskaźnikami są: atrakcyjność fizyczna, uczucia przejawiane wobec drugiej osoby oraz rozwój 

intymności w relacji oparty na wzajemnym zaufaniu i ujawnianiu siebie. Jednakże istotą tego typu miłości 

jest pragnienie obojga partnerów, aby pozostawać razem, a wręcz stanowić nierozerwalną całość 

(Rostowski, 1987, s. 48-50).  

J. Lee wyróżnił sześć typów miłości. Każda osoba może przejawiać jeden spośród nich lub 

charakteryzować się kombinacją kilku. Porównał on uczucie do palety barw, na której wszystkie kolory 

wywodzą się od trzech: czerwonego, żółtego i niebieskiego. Podobnie według niego jest z miłością. Jako 

trzy podstawowe typy wyodrębnił on storge, eros i ludus. Te, zaś łącząc się ze sobą mogą tworzyć trzy 

                                                 
1 Temat miłości w małżeństwie podjęli m.in. Adamski (1982), Braun-Gałkowska (1980), Grzywak-Kaczyńska (1973), Laskowski 
(1976), Łobodzińska (1975), Ruthe (1972), Tyszka (1974), Ziemska (1977).  
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pozostałe typy: manię (połączenie eros i ludus), pragmę (ludus i storge) oraz agape (eros i storge) (za: Furmanek, 

2011, s. 125-126).  

E. Fromm (1994, s. 51–55) natomiast wyróżnił pięć rodzajów miłości braterską, matczyną, 

samego siebie, Boga oraz miłość erotyczną, którą można odnieść do małżonków. Polega ona 

na pragnieniu całkowitego zespolenia się z drugim człowiekiem. Jest wyłączna i niepowszechna. Według 

rzeczonego autora ,,miłość” jest sposobem ludzkości na ucieczkę przed osamotnieniem. W związku 

małżeńskim sprzyja temu fizyczne zespolenie, a także rozmowy dotyczące życia osobistego, dzielenie 

smutków, radości, niepokojów oraz pasji. Wzajemna miłość dwóch połączonych węzłem małżeńskim 

osób powinna być aktem woli, a więc decyzją, która zakłada całkowite oddanie życia drugiej osobie.  

Takie ujęcie zakłada więc, iż nie jest to jedynie uczucie bądź emocja, lecz coś znacznie głębszego. 

Miłość stanowi formę zaangażowania się osoby która kocha na rzecz osoby kochanej (Hinde, 1979; za: 

Rostowski, 1987, s. 37).  

Również C. Rogers (1991, s. 17-21) zwraca uwagę na to, iż miłość może prowadzić 

do zaspokojenia ludzkich pragnień. Wśród nich wymienia on potrzebę afiliacji, głębokiego zrozumienia 

oraz bezpieczeństwa. 

Podobnie rzecz ujmuje A. Maslow (2006, s. 242-243) publikacji pt.: ,,Motywacja i osobowość” 

została wyróżniona miłość typu ,,D” oraz miłość typu ,,B”. Pierwsza z nich (love deficiency) dotyczy tych 

osób, które wchodząc w bliskie relacje (w tym także małżeńskie) poszukują przede wszystkim 

zaspokojenia własnych potrzeb: bezpieczeństwa, miłości oraz przynależności. Podstawą budowania 

związku jest w tym przypadku deficyt, a więc jest to motywacja niedoboru. Osoba posiadająca ów ,,brak” 

bądź też ,,braki” ofiarowuje swojemu partnerowi miłość, w zamian zaś oczekuje od niego wypełnienia 

rzeczonych potrzeb. Według Maslowa ten typ miłości jest charakterystyczny dla większości ludzi, a jedynie 

niewielu potrafi kochać na sposób ,,B”. Tutaj z kolei osoba kochająca nie zważa no to czy ta druga jest w 

stanie wypełnić jej potrzeby, natomiast kocha jedynie ze względu na to iż człowiek kochany po prostu jest 

(love being). Tego rodzaju miłość według autora zdarza się bardzo rzadko i jest ona możliwa jedynie 

wówczas, gdy dane osoby dążą do samoaktualizacji, a więc realizacji potencjału, który w sobie noszą, po 

to, aby stać się najlepszą wersją samych siebie oraz odkryć i wypełnić własne przeznaczenie. 

 

5. Rozwój miłości w małżeństwie  

 

Niezaprzeczalnym faktem jest to, iż miłość podlega zmianom. Inaczej wygląda uczucie 

narzeczonych, odmiennie młodych małżonków oraz tych którzy przeżyli wspólnie długie lata. Jest to 

naturalne zjawisko. Nierzadko zdarza się, iż ,,prawdziwa” miłość nie pojawia się na początku zawartej 

relacji, lecz dopiero po długim okresie trwania w związku. Może wystąpić również odwrotna zależność – 

po zauroczeniu jakie niesie ze sobą stan zakochania oboje ludzi potrafi odkryć, iż nic tak naprawdę ich nie 

łączy (Wojciszke, 2009, s. 9-10). Pewnym jest jednak to, iż zaangażowanie odgrywa znaczącą rolę  

w budowaniu związku. Bez niego uczucie wygasa i może prowadzić do rozpadu relacji (Rostowski, 1987, 

s. 79; por. także: Braun-Gałkowska, 1980, s. 122; Rostowska, Rostowski, 2014, s. 323-324).  

Brak aktywności obojga małżonków w proces budowania związku prowadzi do jego rozpadu. 

Dojrzała miłość dwóch osób wymaga: współodczuwania, współrozumienia oraz współdziałania. Oznacza 
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to, iż partnerzy powinni uczestniczyć w emocjach odczuwanych przez drugą stronę, stawiając siebie  

w przeżywanej przez nią sytuacji, poznawać świat jego myśli, spostrzeżeń oraz refleksji, a także realizować 

wspólne cele (Ryś, 1999b, s. 60-64). 

Najczęstszym powodem trudności w związkach małżeńskich jest brak uświadamiania sobie 

małżonków jak ważne jest utrzymywanie odpowiedniego zadowolenia obojga stron. Istotne jest, aby 

żadna z osób nie czuła, iż daje więcej w stosunku do tego co otrzymuje. Przy czym nie jest ważna ilość 

tego co ofiarowuje się drugiemu człowiekowi. O wiele bardziej ważkie jest poznanie oraz zaspokojenie 

jego najgłębszych potrzeb i pragnień, a więc podarowanie tego, co jest w stanie zaspokoić jego potrzebę 

miłości. Równie ważne jest to jak dana osoba postrzega to co zostało jej ofiarowane – czy jest to w stanie 

wypełnić jej ,,zbiornik miłości ...” (Satir, 2000, s. 30-31).  

Według R. J. Sternberga (1986, za: Wojciszke, 2009, s. 10-19) miłość składa się z trzech 

elementów jakimi są: intymność, namiętność oraz zobowiązanie. Pierwszy z nich jest silnie związany  

z bliskością, przywiązaniem do siebie partnerów oraz ich wzajemną zależnością. Struktura 

charakterystyczna dla intymności pojawia się nie tylko w związkach małżeńskich, ale również we 

wszelkiego typu relacjach, w których ważny jest szacunek do drugiej osoby, dbanie o jej dobro, wzajemne 

zrozumienie, dzielenie się dobrami oraz zasobami, a także wymienianie się intymnymi informacjami.  

W długotrwałych relacjach interpersonalnych (jaką z założenia powinien być związek małżeński) siła 

uczuć i działań, które składają się na opisywany element powoli wzrasta, a następnie bardzo powoli się 

obniża. Wygląda to tak, iż w początkowej fazie relacji osoby dopiero poznają wzajemne preferencje. Stąd 

też w miarę upływu czasu lepiej zdają sobie oni sprawę z tego jakie są potrzeby partnera oraz w jaki 

sposób można je zaspokoić, to zaś wpływa na podwyższenie się poziomu intymności. Prowadzi to do 

powstawania pewnego rodzaju ,,scenariuszy” działania, które pozwalają skutecznie pomóc drugiej osobie 

w jej trudnościach oraz udzielić jej potrzebnego wsparcia. Owa schematyczność może jednak doprowadzić 

do rutyny w związku. Ta, zaś może się zakończyć poszukiwaniem bardziej intensywnych uczuć poza 

małżeństwem. W miarę narastania automatyzmów w obrębie relacji obniża się poziom intymności, dzieje 

się tak ponieważ brak jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń powoduje wygasanie emocji, 

a powtarzalność pewnych reakcji sprawia, iż tracą one moc gratyfikacji.  

Dynamika namiętności – drugiego komponentu miłości jest o wiele bardziej intensywna. Najpierw 

wzrasta ona dość intensywnie aż do osiągnięcia swej szczytowej wartości po czym równie szybko spada 

(Wojciszke, 1998, s. 292-296).  

Ten element miłości wiąże się z kolei z występowaniem bardzo silnych emocji zarówno 

pozytywnych (takich jak, radość, pożądanie czy zachwyt) jak i tych negatywnych (zazdrość, tęsknota, ból). 

Przejawami tej formy miłości jest dążenie do możliwie najsilniejszego połączenia się z partnerem, stąd 

pojawia się pragnienie bliskości fizycznej, uczucie podniecenia, szybsze bicie serca w obecności kochanej 

osoby, pieszczoty, kontakty seksualne oraz obsesja na punkcie drugiej osoby. Namiętność nie sprowadza 

się jedynie do seksualności oprócz niej w grę mogą wchodzić również inne potrzeby, takie jak: chęć 

dominacji, opiekuńczość, bądź rządza odnalezienia własnej wartości. Po wygaśnięciu tego intensywnego 

stanu pozostaje po nim tęsknota i pustka, niejednokrotnie pojawia się również niechęć wobec niej 

(Wojciszke, 2009, s. 14-17).  
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Jak zauważa J. Rostowski (1987, s. 45-46) uczucie obojga ludzi ulega dość znacznym 

przekształceniom. Jeśli, zaś chodzi o miłość małżeńską to miłość romantyczna jest do niej jedynie 

wstępem. Obie formy uczucia odróżnia od siebie stopień zaufania oraz wzajemnego zrozumienia.  

W przypadku miłości małżeńskiej powinien być on znacznie wyższy i prowadzić partnerów do coraz 

większego poczucia bezpieczeństwa w łączącej ich relacji. 

Natomiast w publikacji pt.: ,,Miłość małżeńska w świetle nauki” J. Fauconney (1931, s. 17) 

stwierdza, iż z chwilą kiedy namiętność w związku wygasa, a między dwiema osobami nie nawiązała się 

głębsza więź oparta na przyjaźni lub uczuciu relacja owa ulega wypaleniu.  

Zapobiega temu trzeci element miłości wyróżniony przez R. J. Sternberga - zobowiązanie. To ono 

właśnie według rzeczonego autora pozwala na przekształcenie miłosnej relacji w stabilny związek, który 

przetrwa trudności losu. Zobowiązanie jest zazwyczaj efektem świadomie podjętej decyzji. Nie jest więc 

ono porywem emocji, bądź chwilową chęcią uczynienia czegoś na rzecz partnera. Z jednej strony może 

być ono przyczyną utrzymywania się związku, ponieważ zgodnie z opisanym powyżej inwestycyjnym 

modelem związku silne zaangażowanie się w związek może stać się gwarantem jego podtrzymywania.  

Z drugiej jednak strony skoro decyzja ulegnie zmianie, a nie istnieją żadne inne elementy, które mogły by 

podtrzymać daną relację może ona w bardzo prosty sposób przestać istnieć. Na ogół jednak to właśnie ten 

czynnik jest najbardziej stabilnym składnikiem miłości, ponieważ wysiłek jaki wkładają 

współmałżonkowie w utrzymanie w jak najlepszej kondycji swego związku sprawia, iż nie ulega on 

rozpadowi, a wręcz doprowadza go do rozkwitu (za: Wojciszke, 2009, s. 17-18).  

 

6.  Sposoby okazywania miłości u małżonków  

 

Twórca popularnonaukowej koncepcji dotyczącej okazywania sobie miłości (m. in. w związku 

małżeńskim) – G. Chapman (2014) zwraca uwagę na to, iż po okresie zakochania, który trwa średnio 

około dwóch lat, nadchodzi czas na świadomy wybór miłości. Nie jest to teoria naukowa, lecz ze względu 

na bogate doświadczenie autora, który przez wiele lat pełni funkcję doradcy małżeńskiego jest ona godna 

uwagi i przeprowadzenia badań (co zresztą uczyniono w ramach niniejszej pracy magisterskiej). Uważa on, 

iż każdy człowiek posiada tzw. ,,zbiornik na miłość”, który powinien być wypełniony, aby osoba mogła 

prawidłowo funkcjonować. W relacji małżeńskiej chęć bycia kochanym przez współmałżonka stanowi 

najwyższą potrzebę obojga partnerów. Jednakże jej zaspokojenie może odbywać się w różny sposób. 

Autor publikacji pt.: ,,5 języków miłości. Tajemnica miłości, która będzie trwała całe życie” wyróżnił pięć 

sposobów, w jaki można wypełnić ,,zbiornik na miłość” współmałżonka. Każda z osób może być 

wrażliwa szczególnie na jeden z nich, bądź kilka. Ważne jest to, aby małżonkowie poznali ,,język miłości” 

swego partnera i nauczyli się nim ,,przemawiać”, ponieważ to pozwoli odpowiedzieć w adekwatny sposób 

na jego potrzeby emocjonalne, a w dalszej perspektywie uczyni małżeństwo związkiem dwojga ludzi, 

którzy aktywnie podsycają łączącą ich więź, przeciwdziałając jej rozpadowi i czyniąc ją źródłem radości 

oraz spełnienia.  

Pierwszym z wyróżnionych form okazywania miłości są wyrażenia afirmatywne. Wychodząc  

z założenia, iż potrzeba bycia docenionym jest dla człowieka jedną z najbardziej istotnych, zasadnym jest 

dostrzeganie, chwalenie oraz wypowiadanie słów uznania wobec starań współmałżonka. Owa forma 



BLISKIE RELACJE INTERPERSONALNE 

 

ISSN 2082-7067 3(23)2015 KWARTALNIK NAUKOWY 

okazywania miłości posiada swoje liczne odmiany. Wśród nich możemy wyróżnić: komplementy, słowa 

ośmielające, uprzejme słowa oraz słowa pełne pokory. Komplementy to słowa uznania wyrażane 

najczęściej w prostych i bezpośrednich zwrotach. Nie powinny być one wypowiadane w celu 

zmanipulowania drugiej osoby, aby wykonała ona naszą prośbę, lecz po to, aby poczuła się kochana  

i wartościowa (Chapman, 2014, s. 45-48). Nie mogą być to również pochwały, w które nie wierzy sam 

nadawca, ponieważ wówczas są one nieszczere i nie odzwierciedlają prawdziwych uczuć. 

Najskuteczniejsze spośród nich dotyczą zazwyczaj takich cech drugiej osoby, których nie jest ona pewna 

(Wojciszke, 2009, s. 85).  

Słowa ośmielające dodają natomiast odwagi i zachęcają drugą osobę do podjęcia działań  

w dziedzinie, w której czuje się ona niepewnie. Jest to wyrażanie troski o rozwój drugiej osoby, 

jednocześnie wymaga dużej empatii, wsłuchiwania się w potrzeby i obawy kochanego człowieka. 

Kolejnym wyróżnionym w ramach wyrażeń afirmatywnych ,,dialektem” są uprzejme słowa. Jest to taki 

sposób mówienia, aby druga osoba czuła, że ktoś pragnie jedynie jej dobra. Są one pomocne zwłaszcza 

podczas konfliktów i nieporozumień, ponieważ zakładają wysłuchanie drugiej strony i empatyczne 

przyjrzenie się problemowi z jej punktu widzenia. Podobnie słowa pełne pokory, owa odmiana również 

bazuje na przedkładaniu widzenia świata przez drugą osobę ponad swoje własne opinie i zakłada przede 

wszystkim wolność drugiego człowieka (Chapman, 2014, s. 48-62).  

Osoby, których ,,językiem miłości” są wyrażenia afirmatywne w szczególny sposób cenią sobie 

częste wyznania miłości partnera. Sprawiają im one wielką radość i dają poczucie bycia kimś kochanym, 

jednakże zbyt częste używanie słów ,,kocham Cię” może prowadzić do ich spowszednienia i utraty ich 

atrakcyjności w oczach współmałżonka (Lew-Starowicz, 2012, s. 142).   

Kolejnym wyróżnionym przez G. Chapmana sposobem okazywania miłości jest dobry czas. 

Polega on na całkowitym skupieniu swojej uwagi na drugiej osobie. Jego formami jest dobra rozmowa 

oraz dobre zajęcia. Pierwsza z nich zawiera się w życzliwym dialogu, który umożliwia partnerom wymianę 

doświadczeń, myśli, pragnień oraz uczuć w sprzyjających ku temu okolicznościach. Ów ,,dialekt” 

sprowadza się bardziej do słuchania niż mówienia, ponieważ w głównej mierze chodzi o udzielenie 

wsparcia i zrozumienia współmałżonkowi niż udzielenie mu konkretnych porad. Dobre zajęcia polegają, 

zaś na robieniu czegoś razem, wspólnym byciu ze sobą, w którym obie osoby koncentrują się bardziej na 

sobie nawzajem niż na wykonywanych czynnościach. Może być to np. spacer, romantyczna kolacja we 

dwoje, koncert bądź zakupy. Podejmowanie tego typu wspólnych aktywności pozwala na tworzenie tzw. 

,,banku pamięci”, a więc wspomnień, które umacniają miłość pomiędzy dwojgiem osób (Chapman, 2014, 

s. 67-85).  

Osoba, której podstawowym ,,językiem miłości” jest dobry czas bardzo źle znosi rozłąkę ze swym 

partnerem, nie lubi wykonywać osobno długotrwałych czynności oraz nie ceni sobie wyjazdów, jeśli 

podróżuje bez współmałżonka (Dudziak, 2013, s. 64).  

Przyjmowanie podarunków to trzeci spośród tzw. ,,języków miłości”. Stanowią one wizualny 

wyraz uczucia partnera. Nie jest ważna wartość ofiarowanego prezentu, liczy się chęć obdarowania drugiej 

osoby i pokazanie jej, jak bardzo jest ważna (Chapman, 2014, s. 93-94). Obdarowywanie podarkami nie 

powinno ograniczać się jedynie do specjalnych okazji takich jak święta, urodziny czy rocznice, ponieważ  
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o wiele cenniejszą wartość (zwłaszcza dla osoby której ,,językiem” jest przyjmowanie podarunków) mają 

te otrzymywane bez szczególnej przyczyny (Dudziak, 2013, s. 64).  

Podarunek może stanowić także fizyczna obecność kochanej osoby, zwłaszcza podczas sytuacji 

trudnych bądź kryzysowych (Chapman, 2014, s. 99).  

Są jednak osoby dla których ani gesty, ani niespodzianki ani słowa pełne miłości nie wystarczą do 

tego, aby czuły się kochane, ponieważ najbardziej zależy im na wsparciu partnera w codziennych 

obowiązkach (Dudziak, 2013, s. 64). 

,,Językiem miłości” tego typu osób są drobne przysługi. Zawierają się one w wykonywaniu tego 

czego oczekuje kochana osoba. Jest to uczucie wyrażane poprzez wyręczanie jej w czymś. Do 

najczęstszych czynności wyróżnianych w ramach owej formy okazywania miłości należą: zmywanie 

naczyń, odkurzanie, sprzątanie, przygotowanie posiłku, umycie samochodu, płacenie rachunków, 

wyprowadzanie psa na spacer itp. Są to codzienne troski, którym należy poświęcać czas i wkładać w nie 

wysiłek stąd też wyręczanie w nich współmałżonka może stanowić dla niego potwierdzenie, że druga 

osoba docenia jego poświęcenie i pragnie ofiarować jej pomoc, aby mogła ona odpocząć i poczuć, że jest 

kimś ważnym, a nie tylko kimś potrzebnym do spełniania posług (Chapman, 2014, s. 111-127). 

Ostatnim spośród zaproponowanych przez G. Chapmana form ekspresji miłości jest dotyk. 

Małżonkowie mogą różnić się pod względem tego jaki jego rodzaj jest dla nich świadectwem miłości 

partnera. Wśród jego form obserwowanych w małżeństwie można wyróżnić m. in.: całowanie, trzymanie 

się za ręce, przytulanie, elementy gry wstępnej oraz akt płciowy. Osoby, których ,,językiem miłości” jest 

dotyk w szczególny sposób odczuwają ból emocjonalny w przypadku zdrady współmałżonka, ponieważ to 

czego najbardziej potrzebują zostało oddane komuś innemu. Również w sytuacjach kryzysowych 

najbardziej istotne jest dla nich przytulenie ze strony drugiej osoby, ponieważ to najbardziej mówi im o 

uczuciu jakie żywią wobec niej inni. Ze wzglądu na to, iż mężczyźni często odczuwają potrzebę zbliżenia 

seksualnego nierzadko uważają oni, że to właśnie dotyk jest ich ,,językiem miłości”. Jednakże odczuwane 

przez nich pożądanie jest uwarunkowane biologicznie i łączy się z nagromadzeniem plemników oraz 

płynu nasiennego w pęcherzykach nasiennych. Natomiast nie zawsze cenią sobie oni inne formy dotyku 

takie jak: pocałunki, przytulenie, czułe poklepanie po ramieniu itp. wówczas świadczy to o tym, iż taki 

mężczyzna tak naprawdę w wyższym stopniu preferuje inną formę okazywania miłości (tamże, s. 135-

156).  

Z kolei kobiety mogą odczuwać lęk przed aktem płciowym. Zazwyczaj ma to miejsce zwłaszcza w 

początkowym okresie trwania związku małżeńskiego. Intensywność pożycia seksualnego jest wówczas 

często dyktowana przez mężczyznę, a kobieta traktuje je raczej jako spełnianie małżeńskiego obowiązku. 

Sytuacja jest tym trudniejsza, jeśli żona obawia się zajścia w ciążę. Najczęściej sytuacja ulega zmianie, kiedy 

między partnerami dojdzie do ukształtowania silniejszej więzi emocjonalnej oraz głębszego rozwoju 

intymności. Sprawia to, iż kobieta zaczyna odczuwać większą satysfakcję ze zbliżeń, natomiast mężczyzna 

na skutek pogłębienia przyjaźni wobec swej żony może stracić zainteresowanie utrzymywaniem z nią 

intensywnych kontaktów seksualnych (Rostowski, Rostowska, 2014, s. 124).   

Małżeństwo stanowi najważniejszą relację, która jest podstawą całej rodziny. Stąd też 

najistotniejszym zadaniem w życiu osobistym jest dbanie o swojego współmałżonka która wyraża się  

w: wierności, pomocy, lojalności, czułości, trosce o satysfakcjonujące dla obojga stron pożycie seksualne, 
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pielęgnowaniu bliskości oraz dbaniu o poprawną komunikację. Aktywna współpraca obojga ludzi na tym 

polu prowadzi do szczęśliwego i pełnego miłości związku (Braun-Gałkowska, 2003, s. 11). 

  

II. Badania własne 

 

Niniejsza praca jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o zależność zachodzącą pomiędzy 

poczuciem własnej wartości ujawniającym się w relacjach interpersonalnych a preferowaną formą 

okazywania miłości w związku małżeńskim. Badania zostały przeprowadzone w ramach wspólnego 

programu badawczego przez studentki V roku psychologii oraz doktorantów – uczestniczących w 

seminarium prowadzonym przez prof. UKSW dr hab. Marię Ryś.  

  

1.  Osoby badane 

 

Do badań zostało zakwalifikowanych 311 osób będących w związkach małżeńskich (90 kobiet i 

90 mężczyzn). Ze względu na wiek można je podzielić na trzy grupy. Najmłodsze osoby badane – łącznie 

86, to najsilniej reprezentowana grupa, miały od 23 do 34 lat, co stanowi 47,8% wszystkich przebadanych 

małżonków. Kolejna, nieco starsza to osoby w wieku od 35 do 48 lat – razem 63, to 35% całości 

interesującej badacza próby. Najstarsi – wiek 49 – 66 lat, to najmniej liczna próba 31 badanych, czyli 

17,2% spośród małżonków. 

 Opisywane osoby badane posiadają różny staż małżeński. Małżeństwa o najniższym stażu –  

do 5 lat po ślubie to 47 osób, co stanowi 26,1%. 48 osób – 26,7% pozostają w związku sakramentalnym 

od 6 do 10 lat. Kolejna z wyróżnionych grup to małżonkowie będący w związku od 11 do 20 lat. Jest ich 

37, czyli 20,5%. Małżonkowie z najstarszym stażem spośród badanych stanowią 26,7% i jest ich 48. Są to 

osoby, które od 21 do 45 lat przebywają w tym samym ważnie zawartym związku.  

 

2. Zastosowane w pracy metody badawcze 

 

W celu analizy postawionego problemu wykorzystano wyniki uzyskane przy pomocy 

następujących metod:  

- Kwestionariusza Poczucia Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych (PWWRI) M. Ryś; 

- Kwestionariusza – Formy Ekspresji Miłości (FOREM) M. Ryś; 

- Ankiety stworzonej na potrzeby badań. 

 

2.1. Kwestionariusz Poczucia Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych 

 

Kwestionariusz Poczucia Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych (PWWRI) został 

stworzony przez M. Ryś (2011). Narzędzie to pozwala na opisanie sposobu funkcjonowania osoby 

badanej w relacjach z najbliższymi osobami. Kwestionariusz zawiera 42 stwierdzenia, na które osoba 

badana może odpowiedzieć za pomocą cyfr w następujący sposób: 5 – zdecydowanie tak, 4 – tak,  

3 – raczej tak, 2 – raczej nie, 1 – nie, 0 – zdecydowanie nie. Składa się on z 5 podskal po 9 twierdzeń:  
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 Obniżone poczucie własnej wartości, 

 Brak poszanowania własnych praw, 

 Brak wiary w to, że jest się osobą kochaną, 

 Przejmowanie odpowiedzialności za uczucia i działania drugiego człowieka. 

W każdej z wymienionych wyżej podskal osoba badana może maksymalnie uzyskać 45 punktów.  

Podskala Kontrola innych jest zbudowana z 6 stwierdzeń. Największa ilość punktów jaką można 

w niej uzyskać to 30.  

 

2.2. Kwestionariusz – Formy Ekspresji Miłości 

 

Narzędzie to zostało skonstruowane przez M. Ryś (2013) w oparciu o popularnonaukową 

koncepcję pięciu języków miłości Gary’ego Chapmana, za pomocą których można okazać drugiej osobie 

uczucie jest to: akceptacja słowna, dotyk, prezenty, pomoc i czas. 

Kwestionariusz składa się z dwóch części. Pierwsza z nich ma za zadanie wskazać te formy 

okazywania miłości, które sprawiłyby że osoba badana czułaby się kochana Jest to część, której zadaniem 

jest wskazanie oczekiwań danego człowieka odnośnie sposobu w jaki chciałaby, aby inni wyrażali mu 

swoją miłość. Zbudowana jest ona z 25 stwierdzeń, na które badany może odpowiedzieć w następujący 

sposób: 1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – nie potrafię powiedzieć, 4 – raczej tak, 5 – zdecydowanie 

tak. Na każdą, z wyróżnionych przez Chapmana, ekspresji miłości składa się po 5 twierdzeń. Maksymalna 

ilość punktów jaką można zdobyć w zakresie jednej z wyróżnionych skal to 25. Druga część 

kwestionariusza służy określeniu przez osoby badane form ekspresji miłości jaką są obdarzane przez ich 

najbliższych. Również składa się ona z 25 stwierdzeń, po 5 określających poszczególne sposoby 

okazywania miłości. 

 

2.3. Ankieta 

 

Ankieta została stworzona przez uczestniczki seminarium magisterskiego prowadzonego przez 

prof. UKSW dr hab. Marię Ryś, aby zebrać więcej informacji na temat osób badanych. Zawiera ona 

pytania dotyczące: wieku osób badanych, ich wykształcenia, stanu cywilnego, zamieszkania, rodzaju 

wykonywanej pracy, religijności, obecnego związku, czasu jego trwania, liczby posiadanych przez nią 

dzieci, atmosfery w nim panującej, różnego typu sposobów postępowania w tej relacji oraz rodziny 

pochodzenia.  

Ankieta jest anonimowa. W przypadku gdyby jakieś pytanie miało dla osoby badanej zbyt intymny 

charakter mogła ona nie udzielać na nie odpowiedzi. 

 

3.  Statystyczna prezentacja wyników 

  

 Zweryfikowanie hipotez dotyczących związku zachodzącego pomiędzy poczuciem własnej 

wartości w relacjach interpersonalnych (poszczególnymi jego wymiarami) a formami okazywania miłości 
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wymagało wykonania analizy korelacji. Dodatkowo użyto testu t-Studenta dla prób niezależnych w celu 

zbadania różnic pomiędzy grupami mężczyzn i kobiet w zakresie interesujących danych.  

 

Tabela nr 1. Zależności zachodzące pomiędzy wymiarami kwestionariusza PWWRI oraz kwestionariusza 

Formy Ekspresji Miłości w grupie badanych kobiet 

 

Kobiety 

Obniżone 
poczucie 
własnej 
wartości 

Brak 
poszanowania 
własnych praw 

Brak wiary w 
to, że jest się 
osobą 
kochaną 

Przejmowanie 
odpowiedzialności 

Kontrola 
innych 

Oczekiwana 
akceptacja 
słowna 

rho=-0,007 rho=-0,025 rho=0,064 rho=0,159 rho=0,186 

Oczekiwany 
dotyk 

rho=-0,037 rho=-0,093 rho=0,003 rho=0,078 rho=0,071 

Oczekiwane 
prezenty 

rho=0,087 rho=-0,071 rho=0,093 rho=0,189 rho=0,137 

Oczekiwana 
pomoc 

rho=-0,059 rho=-0,107 rho=-0,07 rho=0,087 rho=0,175 

Oczekiwany 
czas 

rho=-0,192 
rho=-0,328** 
p<0,01 

rho=-0,177 rho=0,05 
rho=0,212* 
p<0,05 

 

** Korelacja istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie) 

* Korelacja istotna na poziomie 0,05 (dwustronnie) 

 

Powyższa tabela nr 16 przedstawia korelacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi wymiarami 

kwestionariusza poczucia własnej wartości w relacjach interpersonalnych a oczekiwanymi formami miłości 

kwestionariusza Formy Ekspresji Miłości. Żółte pola ukazują rezultaty istotne statystycznie. W wyniku 

analiz stwierdzono zależności pomiędzy:  

a) wymiarem brak poszanowania własnych praw a oczekiwanym czasem jako preferowaną formą 

sposobu okazywania miłości przy p<0,01 rho=-0,328; 

b) skalą kontrola innych a oczekiwanym czasem jako podstawowym sposobem jaki sprawia, że dana 

osoba czuję się kochana; 

 Natomiast poniższa tabela nr 17 przedstawia tożsame zależności przeanalizowane w 

grupie badanych mężczyzn. W ich przypadku znaleziono więcej istotnych korelacji niż u kobiet. Okazało 

się, iż przejmowanie odpowiedzialności za uczucia i działania drugiego człowieka – jeden z wymiarów 

kwestionariusza PWWRI wykazuje związek z następującymi skalami kwestionariusza Formy Ekspresji 

Miłości: 

Oczekiwaną akceptacją słowną: rho=0,244; p<0,05; 

Oczekiwanymi prezentami: rho=0,23; p<0,05; 

Oczekiwaną pomocą: rho=0,279; p<0,01; 

Oczekiwanym czasem: rho=0,263; p<0,05; 
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Znaleziono również istotną korelację między wymiarem kontrola innych a oczekiwaną akceptacją 

słowną na poziomie rho=0,286 przy p<0,01. 

 

Tabela nr 2. Zależności zachodzące pomiędzy wymiarami kwestionariusza PWWRI oraz kwestionariusza 

Formy Ekspresji Miłości w grupie badanych mężczyzn 

 

Mężczyźni 

Obniżone 
poczucie 
własnej 
wartości 

Brak 
poszanowania 
własnych praw 

Brak wiary w 
to, że jest się 
osobą 
kochaną 

Przejmowanie 
odpowiedzialności 

Kontrola 
innych 

Oczekiwana 
akceptacja 
słowna 

rho=0,04 rho=-0,207 rho=-0,036 
rho=0,244* 
p<0,05 

rho=0,286** 
p<0,01 

Oczekiwany 
dotyk 

rho=-0,052 rho=-0,19 rho=-0,139 rho=0,126 rho=0,145 

Oczekiwane 
prezenty 

r=0,064 rho=-0,062 r=0,106 
rho=0,23* 
p=0,05 

rho=0,136 

Oczekiwana 
pomoc 

rho=0,06 rho=-0,136 rho=-0,135 
rho=0,279** 
p<0,01 

rho=0,148 

Oczekiwany 
czas 

rho=0,036 rho=-0,198 rho=-0,134 
rho=0,263* 
p<0,05 

rho=0,177 

 

** Korelacja istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie) 

* Korelacja istotna na poziomie 0,05 (dwustronnie) 

 

Okazało się, iż zarówno w przypadku badanych kobiet jak i mężczyzn nie potwierdziły się 

założenia zawarte w części teoretycznej mówiące o tym, iż im bardziej jest obniżone poczucie własnej 

wartości tym rzadziej preferowanym językiem miłości jest akceptacja słowna.  

Przeprowadzono również test t-Studenta, aby przyjrzeć się różnicom międzypłciowym 

występującym w zakresie oczekiwanych sposobów okazywania miłości. Wszystkie interesujące badacza 

zmienne spełniały kryterium homogeniczności wariancji, oraz równoliczności grup, a różnice zachodzące 

pomiędzy grupami okazały się być istotne statystycznie. W przypadku oczekiwanej akceptacji słownej 

t(178)=3,017; p<0,05. Średnia kobiet w badanej grupie jest nieco wyższa, wyniosła ona 21,43, zaś 

mężczyzn 19,97. W kolejnej ze skal kwestionariusza Formy Ekspresji Miłości – oczekiwany dotyk 

t(178)=2,596; p<0,05; średnia żon osiągnęła wartość 22,66, natomiast mężów 21,51. W zakresie wymiaru 

oczekiwane prezenty wartość testu t-Studenta osiągnęła t(178)=2,119; p<0,05 kobiety uzyskały średnią 

17,87; a mężczyźni 16,22. Skala oczekiwana pomoc okazała się istotna statystycznie, rezultat testu  

t-Studenta wyniósł w tym przypadku t(178)=5,027; p<0,05 badane mężatki w ramach tego wymiaru 

zyskały średnią 22,46 natomiast mężowie 20,1. Ostatnia spośród badanych przez kwestionariusz Formy 

Ekspresji Miłości zmiennych – oczekiwany czas osiągnęła t(178)=3,236; p<0,05 średnia dla kobiet to 

22,87; zaś mężczyźni uzyskali 21,57.  

Z uzyskanych rezultatów analiz danych można wysnuć wniosek, iż nie jest możliwe wyróżnienie 

preferencji danego sposobu okazywania miłości specyficznego dla każdej z płci. Natomiast okazało się, iż 
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kobiety mają wyższe niż mężczyźni oczekiwania dotyczące każdej z wyróżnionych form ekspresji miłości. 

Oznacza to, iż przykładają one większą wagę do tego, aby czuć się osobami kochanymi oraz bardziej 

zwracają uwagę na to w jaki sposób osoby jej najbliższe wyrażają wobec niej swoje uczucia. 

Zebrane dane przeanalizowano również pod kątem długości stażu małżeńskiego. Po 

przeprowadzeniu testu t-Studenta okazało się, iż w przypadku dwóch wymiarów kwestionariusza Formy 

Ekspresji Miłości zachodzą istotne statystycznie rozbieżności. Pierwsza z nich dotyczy skali uzyskiwana 

akceptacja słowna. Analizowane grupy były niemalże równoliczne, wykazano również homogeniczność 

wariancji. Dowiedziono, iż istnieje różnica średnich wyników uzyskanych w obrębie tego wymiaru 

pomiędzy grupą małżonków o najkrótszym stażu – do 5 lat, a tą o najdłuższej ilości lat spędzonych  

w związku sakramentalnym – od 21 do 45 lat t(93)=2,307; p<0,05. Średnia badanych będących nie więcej 

niż 5 lat w związku małżeńskim wyniosła 20,13 i okazała się być wyższa niż małżonków o dłuższym stażu 

dla których rzeczona średnia osiągnęła wartość 18. Podobnie w wymiarze uzyskiwany dotyk małżonkowie 

o dłuższym stażu uzyskali średnio niższą wartość w zakresie skali kwestionariusza Formy Ekspresji 

Miłości – 18,65 od tych, którzy tworzą swój wspólny związek przez znacznie mniejszą ilość lat – 21,06.  

W przypadku tej skali nie zostało zachowane założenie o homogeniczności analizowanych wariancji, stąd 

też zastosowano w tym przypadku test Cox-Cochrana t(86,955)=2,405. Z uwagi na brak zbieżności z 

rozkładem normalnym wyników poszczególnych skal w zakresie uzyskiwanych form okazywania miłości 

przeprowadzono dodatkową weryfikację danych za pomocą testu U Manna-Whitneya, która również 

potwierdziła, iż średnie opisanych powyżej wymiarów kwestionariusza Formy Ekspresji Miłości istotnie 

statystycznie różnią się w obrębie grup o najkrótszym i najdłuższym stażu małżeńskim spośród 

przebadanych osób.  

 

4. Psychologiczna analiza wyników 

 

Poczucie własnej wartości, które jest ujawniane w relacjach z innymi ludźmi nie pozostaje bez 

wpływu na sposób okazywania miłości.  

Amerykańska psychoterapeutka, zajmująca się terapią rodzin – V. Satir (2000, s. 40) wykazuje w 

swej publikacji pt.: Rodzina. Tu powstaje człowiek, iż brak docenienia siebie, a więc nieodłączny element 

obniżonego poczucia własnej wartości staje się przyczynkiem ku poszukiwaniom uznania wobec własnej 

osoby w oczach innych. 

 Życiowy partner mógłby, więc stać się dla osoby o obniżonym poczuciu własnej wartości 

sposobem na wypełnienie posiadanych deficytów, nie dzięki czemu innemu, lecz właśnie poprzez 

wyrażenia afirmatywne. Stąd zasadna byłaby preferencja akceptacji słownej jako formy ekspresji miłości  

u tego typu osób.  

W ramach przeprowadzonych badań nie udało się ustalić tego typu zależności, ponieważ ani  

w przypadku badanych kobiet ani mężczyzn nie udało się uzyskać istotnych statystycznie wyników w tym 

aspekcie (tabele nr 1 i 2). 

Natomiast okazało się, iż u przebadanych mężczyzn wymiar oczekiwana akceptacja słowna 

koreluje dodatnio w sposób istotny statystycznie z innymi skalami kwestionariusza PWWRI, które również 
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świadczą o niepoprawnie ukształtowanym poczuciu własnej wartości. Są to: przejmowanie 

odpowiedzialności za uczucia i działania drugiego człowieka oraz kontrola innych (tabela nr 2).  

 Nierzadko kontakty interpersonalne osób o obniżonym poczuciu własnej wartości są pełne lęku  

i napięcia. Dzieje się tak dlatego, iż są one szczególnie wrażliwe na krytykę i ocenę innych ludzi (Kulas, 

1983, s. 402-406). Być może dlatego osoba taka odczuwa potrzebę kontroli najbliższych. Nie jest ona 

bowiem do końca pewna uczuć jakie przejawiają wobec niej oraz bardzo boi się odrzucenia z ich strony.  

Natomiast rozwiązywanie problemów innych ludzi, branie na siebie odpowiedzialności za 

konsekwencje ich zachowań, czy przeżywanie stanów emocjonalnych innych osób bardziej niż własnych 

to również przejaw niskiego poczucia własnej wartości, które próbuje się ratować poprzez poczucie bycia 

kimś potrzebnym. Taka osoba może odczuwać potrzebę docenienia jej za wysiłki, które czyni na rzecz 

swoich najbliższych (tabela nr 2). 

Analiza zebranych danych testem t-Studenta wykazała zaś, iż kobiety posiadają wyższe 

oczekiwania dotyczące wszystkich form okazywania miłości wyróżnionych w ramach narzędzia FOREM, 

od mężczyzn.  

Według Braun-Gałkowskiej (1980, s. 122) tym co różnicuje małżeństwa zadowolone od 

niezadowolonych jest ich aktywność, ponieważ to ona warunkuje rozwój związku. Natomiast Kotlarska-

Michalska (2002, s. 68) widzi dany problem nieco inaczej. Według tej autorki przyczyną dysfunkcji w 

rodzinie jest tzw. asymetria świadczeń, a więc taka sytuacja, w której jeden z partnerów wnosi do relacji 

więcej niż w niej otrzymuje.  

Z czego wynika, iż znajomość tego co jest ważne dla partnera oraz umiejętność wzajemnego 

zaspakajania pragnień jest kluczem do długotrwałego zaangażowania emocjonalnego dwóch osób, a także 

wzrostu miłości i intymności między nimi (Janicka, Niebrzydowski, 1994, s. 46). 

Na ten właśnie problem zwrócił uwagę M. Plopa (2003, s. 34-39). W obliczu jego rozważań to 

kobiety są zazwyczaj mniej zadowolone z zawartego związku małżeńskiego od ich partnerów. Dzieje się 

tak dlatego, iż często zaspokajają one potrzebę intymności swego męża, ważną dla przedstawicieli obojga 

płci, jednak rzadko otrzymują taką samą odpłatę. W związku z tym częściej bliższe są im ich przyjaciółki 

niż życiowy partner. To one zwykle wykazują chęć ujawniania siebie i poznawania partnera, co łączy się  

z bliskością na poziomie intelektualnym, emocjonalnym oraz społecznym. Natomiast mężczyźni są w tym 

aspekcie bardziej powściągliwi, a nawet wycofują się w przypadku bardziej intymnych rozmów.  

Jest to ważne, gdyż jak podkreślił B. Wojciszke (2009, s. 200) w swojej publikacji pt.: Psychologia 

miłości intymność jest jedynym z wyróżnionych przez niego składników miłości, który wpływa na 

satysfakcję ze związku.  

Potrzeby kobiet i mężczyzn w małżeństwie realizują się na różne sposoby. Uczucie dla kobiety 

łączy się głównie z czułością, której z kolei często unika lub wstydzi się mąż. Wówczas żona może 

zareagować wycofaniem tego co stanowi najważniejszy punkt jego psychicznego życia, a więc uznania  

i podziwu. Natomiast męska potrzeba miłości wiąże się z potrzebą kontaktów seksualnych (Ryś, 1999b,  

s. 87-88).  

Każdy z ,,języków” miłości wyróżnionych przez G. Chapmana (2014) wymaga intymności  

w związku. Być może stąd wynika powstała różnica w oczekiwaniach pomiędzy płciami.  
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Przeprowadzono również analizę testem t-Studenta w poszukiwaniu istotnych statystycznie różnic 

średnich w obrębie uzyskiwanych form okazywania miłości pomiędzy małżeństwami o najmłodszym stażu 

(od 0 do 5 lat) a tymi o największej liczbie lat spędzonych razem spośród badanych (od 21 do 45). 

Okazało się, iż obie grupy różnią się w zakresie wymiarów uzyskiwana akceptacja słowna oraz uzyskiwany 

dotyk. Średnie małżeństw, o krótszym stażu małżeńskim okazały się być istotnie wyższe od średnich, 

które uzyskały małżeństwa o dłuższym czasie trwania związku. 

Podobne badania przeprowadził również M. Plopa (2005b, s. 84). Podzielił on badanych 

małżonków na trzy grupy: tych o stażu małżeńskim do 4 lat (154 pary), nieco większym stażu wspólnego 

związku od 5 do 20 lat oraz tych ,,najstarszych” stażem – 21 lat i więcej. Okazało się, iż kobiety będące 

w związkach małżeńskich do 4 lat stażu odczuwają niższy poziom intymności niż ich mężowie, zaś 

zależność ta jest nieistotna statystycznie u małżonków o większej liczbie lat spędzonych wspólnie. Żony  

o stażu od 4 do 20 lat wykazywały wyższy wskaźnik rozczarowania od swoich partnerów. Natomiast 

poziom samorealizacji okazał się być wyższy u mężów do 4 lat stażu małżeńskiego oraz powyżej 21 lat 

trwania w związku. Ogólny poziom satysfakcji ze związku okazał się być niższy u kobiet o najmniejszej 

liczbie lat trwania małżeństwa. Autor badań twierdzi, iż może być to związane z trudnościami jakich 

doświadczają żony próbując pogodzić życie osobiste i zawodowe.  

Natomiast B. Wojciszke (2009, s. 206) zwraca uwagę na to, iż większość stałych związków 

charakteryzuje systematyczny, choć rozłożony na wiele lat spadek satysfakcji płynącej z łączących dwoje 

ludzi relacji. Przyczyną owego stanu rzeczy miałoby być stopniowe obniżanie się poziomu intymności.  

Przyczyn obniżania się tego składnika miłości można upatrywać w: braku odpowiedzialności za 

związek, wzroście egoizmu, chęci postawienia na swoim, zdradzie małżeńskiej, agresji, trudnych 

warunkach finansowych, zmęczeniu oraz nudzie wkradającej się w związek. Ostatni z wymienionych 

elementów sprawia, iż początkowo ekscytujący związek zamienia się w coś przewidywalnego, a w związku 

z tym mało atrakcyjnego. Znika fascynacja drugim człowiekiem, ponieważ został on zbyt dobrze poznany 

i nie stanowi już tajemnicy, którą chciałoby się odkrywać. Spada również zainteresowanie współżyciem 

seksualnym ze współmałżonkiem. Ratunkiem przed wkradaniem się w związek rutyny, a tym samym 

sposobem uchronienia go przed spadkiem satysfakcji obojga osób jest wspólna aktywność, która byłaby 

źródłem stymulacji oraz wprowadzaniem nowych czynności (tamże, s. 231-234).   

Podobne wnioski wysnuwają K. Szopińska i J. Szopiński (1980, s. 96), z przeprowadzonych przez 

nich badań wynika, iż im dłuższy jest staż małżeński tym bardziej słabnie więź psychiczna łącząca 

małżonków. Dzieje się tak na skutek niedostatecznego zaangażowania obojga osób w umacnianie i rozwój 

łączącej ich relacji.  

Natomiast według M. Ryś (1999b, s. 63) więź psychiczna, która wiąże małżonków nie tyle słabnie 

wraz z upływem wspólnie spędzonych lat, co ulega licznym przekształceniom.  

Rutyna może więc sprawiać, iż trudno jest dostrzegać i nagradzać dobre cechy bądź działania 

współmałżonka. Wymaga to większej pracy i wysiłku po wielu latach spędzonych wspólnie niż na 

początku związku.  

Spadek intymności zaś, wpływa szczególnie silnie na zmniejszenie odczuwanej ze związku 

satysfakcji u kobiet, a co za tym idzie wiąże się z niechęcią do okazywania przez nie fizycznej czułości 

swym partnerom (Plopa, 2003, s. 34-39). 
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Natomiast u mężczyzn spadek zainteresowania współżyciem może być związany z utratą 

zainteresowania partnerką jako obiektem pożądania (Wojciszke, 2009, s. 232-233).  
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Funkcjonowanie społeczne osoby  

uzależnionej interpersonalnie  

w otaczającym ją świecie  

 

 

Wstęp 

 

Problematyka funkcjonowania społecznego jednostki w otaczającym świecie generuje podłoże do 

eksplikacji i egzemplifikacji zjawiska uzależnienia interpersonalnego. Rozmaite konstelacje relacji 

społecznych wobec osób z najbliższego otoczenia osoby uzależnionej interpersonalnie, tj. współ-

małżonek, dzieci, rodzice i teściowe, dalsza rodzina, a następnie szerszej sieci oparcia społecznego,  

tj. znajomi i przyjaciele, środowisko pracy, szkoła, instytucje służb społecznych, służba zdrowia, 

duchowieństwo i wspólnota parafialna implikują specyfikę psychologiczności życia osoby uwikłanej  

w destruktywne relacje interpersonalne. Niekiedy te skomplikowane układy wzajemnie sprzężonych 

oddziaływań, zamiast wspierać jednostkę i pomagać jej odbudować wysoką jakość życia, deprecjonują ją  

i szkodliwie utwierdzają w destruktywnej, nacechowanej przemocą przestrzeni społecznej. 

 

1. Terminologia uzależnienia interpersonalnego 

 

Uzależnienie interpersonalne oznacza ulokowanie poczucia własnej wartości w opiniach i Zacho-

waniu innej jednostki, jak również uzyskiwanie akceptacji kosztem własnych potrzeb oraz koncentrację 

wokół nastrojów i zachowań drugiej osoby.1Kryteria występowania problemu to: obniżone poczucie 

własnej wartości; brak poszanowania własnych praw; brak wiary w to, że jest się osobą kochaną; 

przejmowanie odpowiedzialności za uczucia i działania drugiej osoby; kontrola innych (Ryś, 

2011).Centralnym aspektem życia jest sprawowanie kontroli. W tej międzyosobowej relacji uwikłanie  

w drugą osobę powoduje ograniczenie albo zatracenie własnej tożsamości poprzez zaangażowanie 

tożsamością i problemami drugiej osoby (Hemflet, Minirth, Meier, 2004, s. 12). 

Uzależnienie interpersonalne może zawierać objawy takie, jak: „nadmierna opiekuńczość i litość; 

zakłopotanie; przesunięcie we wzajemnych kontaktach; poczucie winy; obsesje; zamartwianie się; 

niepokój; kłamstwa; iluzje; rozczarowania; euforię; zamęt; problemy seksualne; złość; letarg; poczucie 

beznadziejności i krzywdy; rozpacz; zaprzeczanie” (Woititz, 1994, s. 25, por. także: Chmielewska, 2014). 

                                                 
1 M. Zubrzycka-Nowak, Czym jest uzależnienie od drugiej osoby? Dostępne: 25.01.2008: 
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=111  

http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=111
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W uzależniającym związku następuje konwersja odpowiedzialności, co oznacza, że osoba chora 

obarcza odpowiedzialnością za swoje stany emocjonalne partnera i jednocześnie ponosi pełną 

odpowiedzialność za jego myśli, uczucia i reakcje (Wobiz, 2001, s. 20). 

Uzależnienie interpersonalne ujmowane bywa też jako forma adaptacji do chronicznie 

destrukcyjnego układu diadycznego i jest świadomym trwaniem w związku partnerskim z osobą 

uzależnioną (Mellibruda, 1999, s. 128). Uwarunkowane jest występowaniem silnej sytuacji stresowej, 

doświadczeniami wyniesionymi z dzieciństwa oraz globalnymi zmianami psychologicznego 

funkcjonowania jednostki (Sobolewska, Mellibruda, 1997, s. 24).  

 Omawiane zjawisko traktowane niekiedy jako zespół cech ukształtowanych w dysfunkcjonalnej 

rodzinie, wskazuje na pewien rodzaj zaburzenia osobowości. Jednostka posiada zatem predyspozycje 

osobowościowe do inicjowania relacji emocjonalnie dla niej szkodliwych. To pewien typ niedojrzałej 

osobowości, pewna skłonność do błędnych sposobów reagowania na problematyczne sytuacje życiowe 

oraz na zaburzone zachowania innych osób” (Dziewiecki, 2000, s. 109). Zakres pojęciowy terminu rodzina 

dysfunkcjonalna dotyczy rodzin, w których nastąpiło jakiekolwiek zaniedbanie potrzeb emocjonalnych, 

intelektualnych i duchowych (Forward, 1992, s. 28-137).  

Uwikłanie się osoby w uzależnieniową relację interpersonalną to postawa życiowa wadliwie 

ukształtowana, niwelująca osobowy rozwój jednostki, możliwość dokonywania racjonalnych wyborów 

oraz sprawowania kontroli nad własnym życiem (Mellody, 2008).  

Uzależnienie interpersonalne wynika z braku własnej tożsamości. Jest zanikiem własnej 

wewnętrznej rzeczywistości i uzależnieniem się od rzeczywistości zewnętrznej. Pojawia się w sytuacji, gdy 

człowiek lokuje swoją tożsamość na zewnątrz swojej osoby, np. w innej osobie. Mając silne poczucie 

niskiej wartości, osoba przekracza własne granice w działaniu na rzecz innych osób. Nadmiernie stara się 

o ich miłość i uznanie. Ma niekiedy tendencję do wypalenia zawodowego (Bradshaw, 1994, s. 207; por. także: 

Chmielewska, 2014). 

W przypadku związków uczuciowych uzależniający czynnik, który tkwi w osobie uzależnionej,  

a nie w substancji, przybiera postać niepohamowanej potrzeby nawiązania, a następnie podtrzymywania 

więzi z określoną osobą, pomimo doznawanego cierpienia (Halpern, 2009, s. 16n). 

Geneza uzależnienia interpersonalnego wskazuje, iż zjawisko może być pochodną trzech 

składowych, tj. zaburzeń osobowości, wynikających z wychowywania się w dysfunkcjonalnej rodzinie lub 

reakcją na permanentny stres, jakim jest życie u boku uzależnionego partnera albo swoistą chorobą,  

w której substancją uzależniającą jest druga osoba. Te trzy centralne determinanty, tworząc jądro uzależnienia 

interpersonalnego, dają wyraz osobniczej psychologiczności życia uwikłanej jednostki. Wpływają na jakość 

i rodzaj uczuć, myśli, i zachowań osoby mającej tendencję do uzależniania się. Uczucia, myśli i zachowania 

to kręgi, które wzajemnie na siebie oddziałują, znacznie obniżając jakość życia osoby uzależnionej 

interpersonalnie. Uczucia osoby są przeważnie zamrożone, co oznacza, że nie identyfikuje ona swoich 

uczuć, nie nazywa ich ani nie wyraża. Zamrożenie uczuć chroni od wewnętrznego cierpienia, lecz 

jednocześnie całkowicie uniemożliwia kontakt z własnymi przeżyciami, w tym także z pozytywnymi. 

Systematyczne tłumienie złości udaremnia z kolei skuteczną obronę. Obniżone poczucie własnej wartości, 

brak poczucia wpływu na to, co się wydarza wokół, obniżony nastrój oraz labilność emocjonalna są 

składowymi zakłóceń w uczuciowości. Zaburzenia poznawcze uwidaczniają się w pejoratywnym 
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zabarwieniu myślenia i postrzegania. Zniekształcenia te obejmują: negatywny obraz siebie, świata, czasu  

i otoczenia, a także ambiwalentny stosunek do partnera i zaprzeczanie faktom na rzecz iluzorycznego status 

quo. Zachowania zaś to głównie dychotomia reakcji nieadekwatnych do sytuacji wobec partnera i innych 

ludzi. Szantaż, awantury i groźby to zintensyfikowana bezradność wobec problemów partnera. Postawa, w 

której uwidacznia się brak asertywności, serwilizm z epizodami agresji, autodestrukcja, bierność i stałe 

powielanie nieefektywnych schematów, a także trwanie w roli ofiary i zgoda na patologię, to postawa, 

która generalnie prezentowana jest zarówno w relacji z bliską osobą, jak i z otoczeniem. Nieadekwatność 

reakcji wobec partnera obejmuje również wzmożoną kontrolę nad jego zachowaniem, będącą złudzeniem 

panowania nad całością sytuacji (Chmielewska, 2011).  

Uzależnienie interpersonalne dotyczy najczęściej kobiet, jednakże nie każda żona uzależnionego 

partnera boryka się ze współuzależnieniem. Część z nich potrafi radzić sobie z uzależnieniem męża i nie 

szuka wsparcia terapeutycznego. Zależy to od predyspozycji osobowościowych, stopnia nasilenia stresu 

oraz od możliwości uzyskania wsparcia w najbliższym otoczeniu (Woronowicz, 2009, s. 330).  

 

2. Konflikty małżeńskie a doświadczenie przemocy domowej przez osoby uzależnione 

interpersonalnie 

 

W diadzie z problemem uzależnienia osoba współuzależniona odczuwa brak zaspokojenia 

podstawowych potrzeb: bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, akceptacji oraz potrzeb seksualnych. 

Małżonkowie przestają darzyć się szacunkiem i zaufaniem. Początkowo przeżywane uczucia fascynacji i 

zakochania ustępują miejsca intensywnym negatywnym przeżyciom zawodu, rozczarowania, upokorzenia, 

a z czasem nawet nienawiści. Ich wzajemne komunikowanie się najczęściej przebiega przy ekspresji 

silnych, negatywnych emocji oraz negatywnym nastawieniu do partnera, co z kolei intensyfikuje napięcie 

oraz selektywne słuchanie. Osoba współuzależniona często przekazuje komunikaty, uprzedzające 

działanie partnera, napominające i krytykujące, w których występują rozbieżności przekazywanych treści 

werbalnych i pozawerbalnych (Ryś, 2008, s. 59, 63).  

Dla osób uzależnionych charakterystyczny jest ponadto podwyższony poziom agresji wobec 

otoczenia. Dotyczy to zarówno okresów intoksykacji, jak i abstynencji. Wynika z bezpośredniego działania 

środka, wzorów środowiskowych panujących wśród uzależnionych oraz charakterystycznych dla nich 

procesów poznawczych (tamże, s. 67). 

Niejednokrotnie osoba współuzależniona, żyjąca w związku z uzależnionym partnerem 

doświadcza z jego strony przemocy. Uzależniony małżonek ma wobec swojego partnera wygórowane 

wymagania. Stanowią one zwykle pretekst do zachowań agresywnych. W stosunku do własnej osoby 

stosuje on zupełnie inne kryteria w zakresie działań i oczekiwań, aniżeli w stosunku do drugiej osoby. 

Osoba współuzależniona przyjmuje z kolei postawę nadmiernie opiekuńczą, zwalniającą z odpo-

wiedzialności za skutki jego czynów. Kobiety mogą często działać na zasadzie „trójkąta Karpmana”, co 

oznacza, że po okresie przejmowania odpowiedzialności i chronienia partnera, wobec braku jakichkolwiek 

rezultatów, rezygnują z postaw nadopiekuńczych i przyjmują postawę unikającą lub odrzucającą. Napięcie 

w rodzinie i zakres doświadczanej agresji stają się jednak tak trudne, iż kobiety powracają do działań 
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submisyjnych i nadopiekuńczych. Zwalniają tym samym osobę uzależnioną od poniesienia konsekwencji 

swych działań, podejmowanych pod wpływem środka lub działania uzależniającego (Beattie, 1994). 

W diadzie z problemem uzależnienia osoba współuzależniona doświadcza zarówno przemocy 

fizycznej, jak i psychicznej. Przemoc fizyczna może występować w dwóch postaciach: biernej, która 

oznacza zakaz mówienia, jedzenia, czy snu oraz areszt domowy, jak również czynnej, która obejmuje bicie, 

kopanie, duszenie, oparzenia, popychanie, policzkowanie, okaleczanie, nadużycia seksualne oraz gwałt  

w małżeństwie. Przemoc psychiczna to najczęściej przymus, groźby, zastraszenie emocjonalne, poniżanie, 

upokarzanie oraz izolacja i degradacja. Zachowania te tworzą zjawisko przemocy domowej, która należy 

do najbardziej ukrywanych oraz najsłabiej rozpoznawanych problemów społecznych. Doświadczenie 

przemocy domowej w sposób degradujący zmienia poczucie tożsamości maltretowanej osoby (Ben-Ari, 

Winstok, Eisikovits, 2003, s. 542; por. także: Mellibruda, 1999)Wyjaśnieniem pozostania kobiety  

w związku, pomimo przejawianej przez partnera przemocy są dwa argumenty, prezentowane przez 

izraelskich uczonych Adital Ben-Ari, Zeev Winstok i Zvi Eisikovits (2003)Pierwszy argument to 

„pozostanie z wyboru” (choosing to stay). Drugi zaś to „udaremnione odejście” (prevented from living). 

Pozostanie z partnerem, który bije i upokarza, a jednocześnie nierzadko jest uzależniony, może się zatem 

dokonać w dwojaki sposób: albo jako dowód wyboru, odzwierciedlający różne poziomy wolności, albo 

jako przejaw przymusu i pułapki (tamże, s. 539).  

Odejście jest udaremnione bezradnością kobiety, brakiem umiejętności radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach, poczuciem wstydu i samotności, lękiem przed mężczyzną, który grozi kobiecie eskalacją 

przemocy, jeśli będzie usiłowała go opuścić, a także normami i wartościami, jakie wyznaje kobieta. 

Społeczeństwo w głównej mierze konstruuje patriarchalne wymagania roli kobiety i mężczyzny. Kobieta 

nie chce rozwodzić się z mężem, z którym związana jest sakramentem. Nie chce też pozbawiać swoich 

dzieci kontaktu z ojcem. Ponadto czuje się od niego zależna finansowo i nie posiada alternatywnego 

miejsca zamieszkania w sytuacji odejścia z domu.”Pozostanie z wyboru”ilustruje poczucie kontroli kobiety 

nad związkiem oraz możliwość manipulowania psychicznym i fizycznym (przestrzennym) dystansem 

wobec partnera w domu. Czyni ją aktywnym i odpowiedzialnym uczestnikiem relacji, na którą 

dobrowolnie się zgadza (tamże, s. 539-546).  

Autorzy dowodzą jednak, że wybór pociąga za sobą niebezpieczeństwo. Kobieta zostaje bowiem 

schwytana w pułapkę własnego wyboru, gdyż postrzega siebie jako jedyną osobę odpowiedzialną za 

wszystkie zdarzenia, jakie mają miejsce w diadzie. Pułapka działa jak demobilizująca siła. Rodzi paradoks 

między wyborem, odpowiedzialnością a poczuciem władzy. Ponosząc ekstremalną odpowiedzialność, 

kobieta minimalizuje poczucie własnego wyboru, zamiast wzmacniać go w sobie. Ponoszenie 

odpowiedzialności w sposób skrajny powoduje silne obciążenie emocjonalne i znaczne obniżenie poczucia 

własnej wartości. Maltretowana kobieta może zatem dokonywać wyborów albo wpaść w pułapkę relacji 

opartych na przemocy, niezależnie od tego, czy zostaje w związku z toksycznym partnerem, czy odchodzi 

od niego. Tym samym, może mieć poczucie wyboru, tkwiąc jednocześnie w sidłach pułapki i odmiennie – 

może czuć się uwięziona swoim własnym wyborem. Wniosek ten kwestionuje dotychczasową, 

powszechną opinię, według której odejście jest równoznaczne z wyborem, a pozostanie automatycznie 

implikuje pułapkę. Pogląd ów przyczynia się również do stworzenia nowego, autonomicznego wizerunku 
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kobiety maltretowanej, która może dokonywać wyborów w obu sytuacjach, tak pozostania, jak i odejścia. 

Wyzwala ją ponadto ze stereotypowego obrazu ofiary (Ben-Ari, Winstok, Eisikovits, 2003, s. 539-546). 

 

3. Otoczenie społeczne a doświadczanie przemocy 

 

Inna argumentacja dowodzi, iż kobieta maltretowana nie zostaje ze swoim partnerem z własnego 

wyboru. Podobnie jak w powyżej prezentowanym podejściu, kobieta jest uwięziona w pułapkę 

toksycznych, opartych na przemocy relacji z partnerem. Pułapka jest jednak elementem szerszego 

zjawiska, jakim jest złożona wiktymizacja. Zjawisko złożonej wiktymizacji oznacza, iż kobieta została 

uwięziona w pułapkę nie tylko przez przemocowego, często uzależnionego partnera, ale również przez 

niewrażliwe, patriarchalne społeczeństwo, które narzuca kobiecie tradycyjną rolę podporządkowanej  

i uległej żony; przez wadliwy system zinstytucjonalizowanych służb pomocy społecznej, w tym również 

policję, kler, służbę zdrowia oraz przez prawo, które nie stoi po stronie ofiary. Sytuacja kobiety 

uwikłanej w toksyczną relację z mężczyzną spowodowana jest także jej słabszą pozycją ekonomiczną, 

tj. brakiem pracy, brakiem wykształcenia lub odpowiednich kwalifikacji do podjęcia pracy, co jest 

przyczyną finansowej zależności od partnera i dodatkowo utrudnia podjęcie decyzji o rozstaniu. 

Kolejną przyczyną trwania w związku jest postępująca izolacja społeczna2 kobiety oraz brak wsparcia 

ze strony rodziny i znajomych. W przypadku toksycznej relacji rola sieci oparcia społecznego jest 

niezwykle istotna, gdyż gwarantuje kobiecie nie tylko wsparcie emocjonalne, ale również konkretną 

pomoc materialną (Rothenberg, 2003, s. 774-776).  

Kolejną przyczyną trwania w toksycznym związku jest zjawisko „syndromu kobiety 

maltretowanej”, który zawiera w sobie trzy podstawowe elementy, blokujące kobiecie uwolnienie się  

z relacji. Są to: wyuczona bezradność (learned helplessness), cykl przemocy (cycle of violence) oraz 

psychologiczne problemy kobiety takie, jak: bierność, uległość, depresja, wszechogarniajacy lęk oraz niskie 

poczucie własnej wartości (Walker, 1979, za: Rothenberg, 2003, s. 776).  

Syndrom wyuczonej bezradności to zespół zaburzeń poznawczych, emocjonalnych i moty-

wacyjnych powstałych w wyniku długotrwałego doświadczenia braku rozwiązania trudnej sytuacji, 

pomimo podejmowanych wysiłków (Ryś, 2008a, s. 71). 

Leonore Walker (1979) wskazuje na trzy stadia błędnego koła przemocy, które powoduje, że kobieta 

nie jest w stanie podjąć decyzji o rozstaniu:  

                                                 
2 Postępujący proces izolacji społecznej kobiety uwikłanej w związek z uzależnionym mężczyzną ilustruje kolejny fragment 
opowiadania Marka Hłaski, pt. Pętla:”A ludzie? Czy pomyślałaś o ludziach? O tych wszystkich ludziach, którzy dawaliby ci dobre 
rady, jak ze mną postępować? O tych wszystkich idiotkach, które opowiadałyby ci, w jaki sposób wyciągnęły swoich mężów  
z nałogu? Czy pomyślałaś o tym? Czy zdajesz sobie sprawę, że naraz cały świat począłby cię obdarzać litością; wstrętną, wścibską 
litością, która z człowieka robi słabą, plugawą, nic niewartą dla samego siebie istotkę. Wchodziłabyś do kawiarni i od razu ludzie 
zaczynaliby szeptać:”Patrz, to Krystyna, żona tego pijaka Kuby. Ona poświęciła się dla niego. Wyjątkowa kobieta, co za charakter, 
co ona musi przeżywać z tym draniem..." Szłabyś ulicą, Krystyno, a ludzie by mówili:”To idzie Krystyna, żona tego alkoholika, 
Kuby. Dziwię jej się, taka młoda, ładna kobieta i żyje z takim pijakiem, życie sobie przez niego marnuje." […] Zaczepialiby ciebie i 
pytali:”No, jakże, droga pani Krystyno? Czy on pije?". Ty byś zaprzeczała, a oni by się uśmiechali. Wtedy ty byś myślała 
sobie:”Oni coś wiedzą. Oni go gdzieś widzieli, jak pił". Życie twoje stałoby się pomału piekłem; pomału zaczęłabyś nienawidzić 
tych uśmiechów, tych dobrych rad, tej życzliwości; potem zaczęłabyś nienawidzić ludzi, omijać ich, unikać ich, kłamać przed nimi. 
I wtedy, Krystyno, nadszedłby taki dzień, kiedy zrozumiałabyś, że tylko my dwoje jesteśmy na świecie: ty, Krystyno, i ja, pijak, 
który zmarnował ci życie i odebrał wszystko (Hłasko, 2001, s. 178). 
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1) Pierwsze stadium to narastające napięcie, w którym agresor ujawnia swoją wrogość, ale nie 

demonstruje jeszcze bezpośredniego aktu przemocy. Kobieta zaś stara się załagodzić sytuację, zjednać 

sobie partnera i odwrócić kierunek jego gniewu. Pomimo podejmowanych przez nią prób rozwiązania 

konfliktu, agresywność partnera nadal rośnie. 

2) Drugie stadium to ostry atak gwałtownej agresji i rozładowania złości. Kobieta jest dotkliwie 

raniona fizycznie i psychicznie. 

3) Trzecie stadium to tzw. „miodowy miesiąc”, czyli przejawy skruchy i prośby o przebaczenie ze 

strony agresywnego partnera. Mężczyzna przekonuje kobietę o swojej miłości do niej, kupuje jej kwiaty, 

prezenty. Zachowuje się tak, jakby nie było aktu przemocy. Ten etap obrazuje zjawisko pułapki, w którą 

uwięziona jest kobieta, gdyż zaczyna ona wierzyć, że partner się zmienił, zrozumiał swój błąd, a przemoc 

była jednostkowym incydentem. Wkrótce rozpoczyna się jednak stadium narastania napięcia oraz aktu 

agresji i cały cykl się powtarza. Etap „miodowego miesiąca” demobilizuje kobietę do podjęcia 

konstruktywnej zmiany, a sprawcę napawa poczuciem bezkarności (Walker, 1979, za: Rothenberg, 2003,  

s. 777). 

U osób uzależnionych interpersonalnie doświadczających przemocy może wystąpić także tzw. 

„syndrom sztokholmski”, a więc charakterystyczna więź między ofiarą a jej agresorem, polegająca na 

identyfikacji ofiary ze światem agresora i fascynacji jego osobą. Jest to specyficzny stan psychiczny ofiary, 

który wyraża się odczuwaniem sympatii i solidarności z agresorem. Syndrom jest skutkiem 

psychologicznych reakcji na sytuację silnego stresu. Sytuacja zawiera trzy ważne elementy: ofiara ma 

świadomość, że jej życie zależy od agresora; nie ma kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym; a zachowanie 

napastnika postrzega jako nacechowane uprzejmością (Ryś, 2008, s. 72). 

Pomimo wielu pejoratywnych aspektów życia w diadzie: uzależniony – współ-uzależniony, 

partnerzy trwają w takim związku przez wiele lat, a nawet do końca życia (Ryś, 2008, s. 54; por. także: 

Sztander, 2006, s. 14). 

 

4. Uwarunkowania uzależnienia interpersonalnego 

 

Zdaniem Howarda Halperna (2009) istnieją trzy poziomy psychologicznych powiązań, które 

decydują o pozostaniu w destrukcyjnym związku, będąc uzależnionym od drugiej osoby. Jako pierwsze 

sytuują się względy praktyczne, przemawiające za utrzymaniem relacji. Są to m.in. dobro dzieci lub 

zależność finansowa jednego partnera od drugiego. Drugim poziomem są przekonania wobec związku  

w ogóle, wobec partnera oraz samego siebie, np. „Miłość zwycięża wszystko”, „Bycie samemu jest 

upokarzające”, „Małżeństwo jest nierozerwalne”, „Nie jestem w stanie dać sobie rady sam”, „Nie jestem 

wystarczająco inteligentna ani atrakcyjna, żeby poznać kogoś innego”. Najgłębiej usytuowany, trzeci 

poziom uczuć i motywacji skłaniający osobę do trwania w destrukcyjnym związku to, tzw. „głód 

przywiązania” (tamże, s. 24).  

Przekonania kobiet żyjących w destrukcyjnych związkach, w tym także doznających przemocy, są 

głęboko zakorzenione w ich świadomości i zawierają mity o „normalności” przemocy. Osoby uzależnione 

od swoich przemocowych partnerów uważają, że wina leży po ich stronie, że zasłużyły sobie na karę lub 

że po prostu „taki ich los”, „że muszą dźwigać swój krzyż” (Skłodowski, 2003, s. 178).  
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Proces socjalizacji kobiet uzależnionych interpersonalnie uwikłanych w przemoc domową sprawił, 

że przekonane są, iż jedyny sukces, jaki liczy się w ich życiu to „stworzenie szczęśliwego domu, posiadanie 

dzieci oraz robienie miłej atmosfery w domu, która pomoże zatrzymać w nim męża” – sprawcę przemocy 

(tamże, s. 179). Ich najbardziej czytelne uczucia to strach i lęk, wstyd i przytłaczające poczucie winy. Nie 

potrafią określić swoich potrzeb, rezygnują z własnych aspiracji i z własnej godności (tamże, s. 179). 

Howard Halpern (2009) wyjaśnia, iż sytuacja ta spowodowana jest m.in. nieprawidłowo 

kształtującą się w pierwszych fazach życia dziecka relacją z matką. Więź ta może być zaburzona szeregiem 

czynników takich, jak: obniżony nastrój matki, depresja, fałszywe przekonania o racjonowaniu dziecku 

czułości, sprawy zawodowe, trudności w relacji z mężem i rodziną, choroba, własne potrzeby i zainte-

resowania. Czynniki te pozostawiają w dziecku trwały ślad w postaci „głodu przywiązania”. W pełni 

zaspokojone potrzeby dziecka w pierwszych dwóch latach jego życia gwarantują prawidłowe 

kształtowanie się relacji z innymi osobami w wieku dorosłym (tamże, s. 27).  

Winy za uaktywnienie się „głodu przywiązania” w wieku dojrzałym nie należy jednak upatrywać 

wyłącznie w niepełnym zaspokajaniu potrzeb w niemowlęctwie. Istotne bywają również błędy podczas 

wprowadzania dziecka w życie, popełniane bez oboje rodziców, a także nieumiejętność wsparcia go  

w uwalnianiu się od bezpiecznej i pozbawionej trosk symbiozy z matką. Dziecko ma uświadomić sobie, że 

jest w stanie funkcjonować samodzielnie i podejmować określone ryzyko. Gotowość matki do udzielania 

dziecku wsparcia w procesie separacji odgrywa kluczową rolę dla kształtowania się jego autonomii. Jednak 

gdy matka ma zakorzenioną potrzebę jak najdłuższego zachowania bliskości z dzieckiem, gdy czuje się 

zagrożona jego niezależnością, a dziecko posiada liczne obawy separacyjne, zasadniczym zadaniem ojca 

jest pomóc matce i dziecku oderwać się od siebie. To ojciec wprowadza dziecko w szeroki świat, ukazując 

mu jego blaski i cienie. Uczy jak stawiać czoła niebezpieczeństwom. Zaszczepia w dziecku niezbędne  

w dorosłym świecie – odwagę i wiarę w siebie (tamże, s. 27).  

Zasadnicza różnica pomiędzy miłością matki a miłością ojca wynika z bliskiego, biologicznego 

związku matki z dzieckiem. Miłość macierzyńska jest bezwarunkowa, wszechobecna i stała, nie trzeba na 

nią zasługiwać, podczas gdy ojcowska uwarunkowana jest określonymi cechami zachowania dziecka. 

Miłość ojca do dziecka spełnia funkcję stymulatora rozwoju społecznego. Pomaga ponadto dziecku 

przezwyciężyć jego infantylny egocentryzm. Matka uosabia naturalny świat dziecka, dom, z którego się 

wychodzi. Daje dziecku niezachwiane poczucie bezpieczeństwa i swobody (pewności siebie) jako 

obywatela świata oraz poczucie godności jako istoty ludzkiej. Ojciec natomiast „reprezentuje świat myśli  

i przedmiotów, które są dziełem rąk ludzkich, świat prawa i ładu, dyscypliny, podróży i przygody. Ojciec 

jest tym, który uczy dziecko, tym, który wskazuje mu drogę w świat” (Pospiszyl, 1978, s. 150). 

Jeśli zarówno ojciec jak i matka nie sprawdzili się we właściwym wypełnianiu swoich ról w czasie 

obu etapów rozwoju dziecka (fazy przywiązania oraz fazy separacji), to istnieje prawdopodobieństwo, że 

ulokowane na poziomie głodu przywiązania pozostałości niezaspokojonych potrzeb dziecka, będą 

kierować je w przyszłości w stronę relacji i związków o uzależniającym charakterze. Uczucia usytuowane 

na poziomie głodu przywiązania powodują uzależnienie jedynie wtedy, gdy swoją siłą tłumią zdolność 

osoby uzależnionej do działania w swoim najlepszym interesie (Halpern, 2009, s. 28, 31).  
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Podsumowanie – wskazówki terapeutyczne 

 

Reasumując, warunkiem zaistnienia zjawiska uzależnienia od drugiej osoby jest pozostawanie  

w silnym emocjonalnie i destrukcyjnym związku. Podłożem rozwoju uzależnienia interpersonalnego może 

być dysfunkcjonalna rodzina, która jako system funkcjonuje siłą wzajemnie sprzężonych ze sobą 

patologicznych oddziaływań. System wyznacza kierunki działania jednostki. Owe działania, pomimo 

świadomej, niekiedy nawet wnikliwej refleksji skłaniają ją jednak ku destrukcji. Pojawiająca się frustracja 

nadaje całości postać błędnego koła.  

Specyfika funkcjonowania społecznego w otaczającym świecie osoby uzależnionej 

interpersonalnie obrazuje komponenty takie, jak: brak konsekwencji, brak odzwierciedlenia w działaniu 

racjonalnego myślenia odnośnie relacji, działanie wbrew sobie, uleganie wpływom drugiej osoby ze 

świadomością doznawanych od niej szkód, schematyczność rozwiązań, brak elastyczności, uczuciowy 

chaos, brak symetryczności między myślą, wolą i odpowiadającym im działaniem.  

Funkcjonowanie jednostki w szerszym aspekcie społecznych układów odzwierciedla z kolei 

trudności, napotkane na drodze współpracy z podmiotami takimi, jak patriarchalne społeczeństwo, często 

niewrażliwy system instytucji pomocy społecznej, w tym policja, sądy, kościół i duchowieństwo, opieka 

medyczna. Trudności te implikują postępującą izolację społeczną jednostki. 

Rewitalizacja społecznego funkcjonowania osoby w otaczającym świecie widoczna jest  

w rozmaitych koncepcjach terapii, czyli odzyskania wysokiej jakości życia osoby uzależniającej się. Ich 

założenia promują budowanie poczucia wartości, jak również wzmacnianie samodzielności jednostki oraz 

zaufania własnym zasobom i możliwościom. Terapia stwarza możliwość poprawy jakości życia jednostki. 

Kładzie bowiem nacisk na spojrzenie z perspektywy prawdy, czyli innymi słowy, na kontakt  

z rzeczywistością, kosztem fałszywych iluzji i daremnych marzeń. Akcentuje konieczność przełamywania 

własnego wstydu i wynikającej z niego izolacji społecznej. Wskazuje na potrzebę posiadania wiedzy na 

temat mechanizmów uzależnienia oraz na diametralną reorganizację życia emocjonalnego. Oznacza to 

rezygnację z nieustannego poczucia winy i nadodpowiedzialności na rzecz doświadczania całej gamy 

uczuć, pojawiających się w codziennym życiu.  

Udoskonalenie funkcjonowania w otaczającym świecie osób uzależnionych od otoczenia to 

również próba dotarcia do głęboko skrywanych uczuć, nawiązania z nimi kontaktu oraz stopniowego 

uczenia się ich nazywania i efektywnego wyrażania. Kluczowym elementem jest zmiana kierunku 

koncentracji myśli i działań osoby uzależnionej interpersonalnie z partnera na samą siebie oraz zmiana 

kierunku zachowań z reaktywnych na proaktywne. Istotą jest modyfikacja destrukcyjnie schematycznego 

działania oraz myślenia zafiksowanego na imperatywnej wizji życia we dwoje za wszelką cenę. Wizja 

egzystencji nabiera nowego kształtu, gdyż poczucie tożsamości osoby separuje się od istnienia partnera,  

a trwanie związku przestaje być życiowym warunkiem sine qua non.  
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Orientacja temporalna jako predyktor postaw  

wobec miłości i jakości relacji w bliskich związkach  

 

 

1. Wprowadzenie 

 

Na przestrzeni ponad 2000 lat w zachodnim świecie ewoluowało wiele teorii próbujących 

wyjaśnić istotę miłości. Do najbardziej znanych można zaliczyć typologię miłości autorstwa Lee (1973), 

która została oparta na analogii do koła barw. Miłość przyrównana jest w niej do palety barw, ponieważ 

podobnie jak wszystkie kolory pochodzą od trzech podstawowych barw, tak wszystkie style miłości 

można wyprowadzić z trzech podstawowych postaw wobec miłości. Lee wyróżnił trzy podstawowe i trzy 

wtórne typy miłości. Do podstawowych należą: Eros, Ludus i Storge, do wtórnych zaś: Pragma, Mania  

i Agape.  

Eros to miłość namiętna i romantyczna. Jej istotą jest silny, nieodparty pociąg fizyczny i Zalascy-

nowanie ukochaną osobą. To ten typ nazywany bywa miłością od pierwszego wejrzenia. Ludus z kolei to 

miłość traktowana jako gra i zabawa, niepozbawiona prób manipulowania partnerem i chęci 

przechytrzenia go. Storge natomiast jest miłością przyjacielską, łagodną i czułą. Zamiast tumultu uczuć, 

partnerzy doświadczają trwałego, pogłębiającego się przywiązania i wzajemnej troski. Pragma powstaje  

z połączenia Storge i Ludus; jest to miłość praktyczna, przeżywana jako racjonalna lokata uczuć, kalkulacja 

strat i zysków, takie „małżeństwo z rozsądku”. Mania to połączenie miłości Eros i Ludus, miłość 

obsesyjna, opętanie nie tyle partnerem, co własnym uczuciem. Maniakalny kochanek jest pochłonięty 

myślami o ukochanej, lęka się ją stracić. Potrzebuje stale jej uwagi i potwierdzania miłości. Agape zaś to 

miłość altruistyczna (połączenie Eros i Storge), bezinteresowne oddanie się partnerowi, pełne cierpliwości 

i troski o jego dobro (Wojciszke, 2010; Kuczyńska, 1998). 

Na bazie tej teorii S. i C. Hendrick’owie skonstruowali narzędzie do badania stylów miłości – 

Love Attitudes Scale (Skala Postaw Wobec Miłości). Skala ta znalazła zastosowanie w wielu badaniach, 

głównie autorstwa Hendrick’ów, jak i również wielu innych autorów. Hendrick i Hendrick badali m. in. 

zależności pomiędzy postawami wobec miłości a wiekiem, rasą, liczbą zakochań, byciem aktualnie 

zakochanym czy samooceną. W jednym z badań autorzy zestawili swoją Skalę Postaw wobec Miłości  

z Trójczynnikową Teorią Miłości R. Sternberga, Skalą Miłości Namiętnej E. Hatfield oraz Formularzem 

Związku K. Davis’a (1989). Zgodnie z wynikami badań, Eros pozytywnie korelował ze stylem 

bezpiecznym, intymnością, namiętnością, zaangażowaniem (Trójczynnikowa Teoria Miłości), zdolnością 
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do życia, intymnością, namiętnością, opieką, satysfakcją (teoria Davis’a) oraz ze Skalą Miłości Namiętnej 

Hatfield. Ludus z kolei korelował dodatnio z unikającym stylem przywiązania oraz z konfliktowością 

Davis’a oraz negatywnie z bezpiecznym stylem przywiązania i pozostałymi pomiarami. Agape wykazała 

korelacje bardzo zbliżone do tych uzyskanych dla Eros.  

Spośród typów miłości najsilniej przeżywany przez badaną populację był Eros i Agape, 

najmniejsze zaś nasilenie miała Ludus i Pragma. Eros silnie wiązał się z Namiętnością, Agape zaś  

z Zaangażowaniem (Tsirigotis, Gruszczyński, Lewik-Tsirigotis, 2011).  

Kolejne badania dowiodły, że mężczyźni, w przeciwieństwie do kobiet, częściej kierowali się 

postawą wobec miłości Ludus, natomiast kobiety częściej przejawiały postawy wobec miłości: Storge, 

Pragma i Mania. W przypadku postawy wobec miłości Eros i Agape nie było znaczącej różnicy między 

kobietami a mężczyznami (Hendrick i Hendrick, 1986). Wyniki te w większości zostały potwierdzone 

badaniami Tsirigotisa, Gruszczyńskiego, Lewik-Tsirigotis (2010), gdzie jedyną różnicą było to, że kobiety 

silnie przeżywały także postawę wobec miłości Eros. Zmiennymi, które równie dobrze różnicowały 

postawy wobec miłości mężczyzn i kobiet są aspekty związane z seksualnością. Stanowiły one częsty 

przedmiot badań psychologów, którzy próbowali znaleźć zależność między postawami wobec miłości a: 

seksualno-moralnymi postawami (Lacey, Reifman, Scott, Harris, Fitzpatrick, 2010), inicjacją (Hammock, 

Richardson), antykoncepcją (Adler, Hendrick, 1988), FWBRs - Friends with Benefits Relationships 

(Hughes, Morrison, Asada, 2005), postawami wobec seksu i religijnymi wierzeniami (Hendrick, 1987). 

Głównym nurtem badań obok seksualności była osobowość. Badacze próbowali powiązać postawy wobec 

miłości z: opisowymi cechami osobowości (Taraban, Hendrick, 1995), kwestionariuszem NEO-PI-R 

(White, Hendrick, Hendrick, 2004), kwestionariuszem NEO-FFI wśród studentów w Hong-Kongu 

(Wana, Lukb, Laic, 2000).  

Hendrick, Hendrick i Adler stwierdzili korelację postaw wobec miłości z satysfakcją ze związku. 

Dla mężczyzn większe zadowolenie było związane z takimi postawami jak Eros i Ludus, natomiast  

u kobiet były to Eros, Storge, Mania i Ludus (1988). 

Jakość związku, przez różnych badaczy była definiowana w odmienny sposób, ale głównie 

skupiali się oni na emocjonalnej stronie związków – miłości, więzi, okazywaniu uczuć (Rostowski, 1987; 

Ziemska, 1974). Przeważnie koncentrowali się oni na związkach małżeńskich. Ciekawą propozycję 

zaprezentowała Kuczyńska w swojej pracy Sposób na bliski związek, nie skupiając się na konkretnych 

wymiarach konstytuujących jakość związku, ale podając bardziej ogólny sposób definiowania tego 

zagadnienia, według którego jakość związku odnosi się do subiektywnego zadowolenia osób tworzących 

parę bądź do wyróżnionych teoretycznie lub/i empirycznie wymiarów związku, które z jednej strony 

wyrażają jego psychiczną istotę, z drugiej zaś jakość tę determinują. 

W badaniach konstrukt jakości związku naukowcy starali się łączyć z różnymi zmiennymi. 

Kuczyńska poszukiwała związków między jakością bliskich relacji a zachowaniami wiążącymi (1998),  

a także zależności między oceną związku a płcią psychologiczną (2002).  

Wielu innych badaczy koncentrowało się na związkach jakości bliskich relacji ze stylami 

przywiązania. Dochodząc do podobnych wniosków stwierdzili, że unikające i lękowo–ambiwalentne 

przywiązanie determinuje niższą satysfakcję ze związku (Collins, Read, 1990; Simpson, 1990; Shaver, 

Brennan, 1992; Kirkpatrick, Davies, 1994; Tucker, Anders, 1999; Butzer, Campbell, 2008). 
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Uwaga badaczy skupiała się także na relacji między jakością związku a empatią (Davis, Oathout, 

1987; Cramer, 2003), inteligencją emocjonalną (Czmut, 2008), konfliktowością (Cremer, 2000, 2004),  

a także pozytywnym i negatywnym afektem (Berry, Willingham, 1997). Szukano także powiązań pomiędzy 

oceną satysfakcji ze związku a troską o romantyczną relację (Campbell, Rogge, 2007), wiarą  

w przeznaczenie (Knee, 1998), wielkością inwestycji w związek (Rusbult, 1979), a również samooceną 

(Murray, Holmes, Griffin, 1996; Hendrick, Hendrick, Adler, 1988), jak i doświadczaną przez partnerów 

satysfakcją seksualną oraz poczuciem koherencji (Gulczyńska, Jankowiak, 2007). 

Zagadnienia związane z miłością i romantycznymi związkami nawiązują do wielu aspektów życia. 

Zimbardo i Boyd w swojej książce „Paradoks Czasu” sugerują, że postawy wobec miłości mogą być 

również związane z perspektywami postrzegania czasu, czyli orientacją temporalną. Pojęcie to jest 

definiowane przez autorów jako osobiste nastawienie, często nieuświadomione, które każdy z nas 

przejawia wobec czasu. Jest to również proces, w ramach którego bezustanny bieg życia zostaje 

podzielony na kategorie czasowe pomagające nadać naszemu życiu porządek, spójność i znaczenie. Do 

kategorii tych zaliczają się: Przeszłość Negatywna (wywoływanie negatywnych emocji poprzez 

wspominanie negatywnych wydarzeń, brak otwarcia na nowe propozycje), Przeszłość Pozytywna (baza do 

przewidywania bezpieczniejszej, zdrowszej przyszłości, poczucie ciągłości i stabilności ja), Teraźniejszość 

Hedonistyczna (radość z rzeczy, które niosą ze sobą przyjemność i unikanie tych, które powodują 

przykrość, poszukiwanie przyjemności), Teraźniejszość Fatalistyczna (uzależnianie swojego życia od 

czynników zewnętrznych, na które nie ma się wpływu, wiara w przeznaczenie), Teraźniejszość Holistyczna 

(często nazywana absolutną teraźniejszością, zawierającą w sobie zarówno przeszłość, jak i przyszłość, 

bycie w danej chwili za pomocą medytacji), Przyszłość (cechuje się mniejszą skłonnością do ryzykownych 

działań i większą koncentracją na dniu jutrzejszym) oraz Przyszłość Transcendentalna (troska o wartości 

duchowe, przekonanie o życiu po śmierci). Do pomiaru tej teorii służy Kwestionariusz Perspektyw Czasu 

Philipa Zimbardo ZTPI.  

W swojej publikacji Zimbardo i Boyd prezentują rozważania, w których starają się pokazać, jak 

perspektywa postrzegania czasu może wpływać na romantyczne relacje. Osoby zorientowane na 

przeszłość będą poszukiwać partnera godnego zaufania i przewidywalnego. Można się spodziewać, że im 

wyższy wynik na skali przeszłościowej, tym wyższy wynik na skali mierzącej postawę wobec miłości Storge 

i niższy na skalach Eros i Ludus. Podobnie powinni zachowywać się przyszłościowcy, dodatkowo 

wykazując wyższy wynik na skali mierzącej Pragmę, im bardziej okażą się zorientowani na przyszłość. 

Tymczasem osoby zorientowane na teraźniejszość, satysfakcję odnajdują w związkach spontanicznych, 

dających poczucie bliskości z partnerem, który nie wymaga zbytniego angażowania się w relację. Powinni 

więc wykazywać tendencję do prezentowania postaw wobec miłości Eros albo Ludus (2009). 

Teraźniejszy stan badań dotyczący związku orientacji temporalnej a jakości romantycznej relacji 

ogranicza się do badań Önera, który skupił się jedynie na perspektywie przyszłościowej. Ogólna orientacja 

przyszłościowa wiązała się z większą satysfakcją, chociaż zbyt silna koncentracja na przyszłości związku 

uczuciowego wpływa na obniżenie zadowolenia z tej relacji (2000a, 2000b). 

Z zaprezentowanych wyżej badań Hendrick, Hendrick i Adler można założyć, że jakość związku 

może pośrednio łączyć się z orientacją temporalną, dzięki swojemu powiązaniu z postawami wobec 

miłości. Wniosek ten stał się podstawą do przeprowadzenia badań na polskiej populacji. 
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2. Badania własne 

 

2.1. Hipotezy 

Cel badania stanowiło określenie zależności pomiędzy orientacją temporalną a postawami wobec 

miłości oraz jakością relacji w bliskich związkach. Postawiono następujące hipotezy: 

1. Osoby zorientowane na Przeszłość Negatywną będą wykazywały następujące postawy wobec 

miłości: Ludus, Mania, Pragma oraz będą skoncentrowane na obszarach jakości związku 

powiązanych z przymusem oraz konfliktami i ambiwalencją. 

2. Osoby zorientowane na Przeszłość Pozytywną będą wykazywały następujące postawy wobec 

miłości: Eros i Storge oraz będą skoncentrowane na obszarach jakości związku powiązanych  

z powodzeniem, równością i ogólną satysfakcją. 

3. Osoby zorientowane na Teraźniejszość Hedonistyczną będą wykazywały następujące postawy 

wobec miłości: Eros i Ludus oraz będą skoncentrowane na obszarach jakości związku 

powiązanych z intymnością, namiętnością i ogólną satysfakcją. 

4. Osoby zorientowane na Teraźniejszość Fatalistyczną będą wykazywały następujące postawy 

wobec miłości: Eros, Ludus, Mania oraz będą skoncentrowane na obszarach jakości związku 

powiązanych z przymusem oraz konfliktami i ambiwalencją. 

5. Osoby zorientowane na Przyszłość będą wykazywały następujące postawy wobec miłości: Eros, 

Mania, Agape oraz będą skoncentrowane na obszarach jakości związku powiązanych  

z powodzeniem, troską, podtrzymywaniem, zaangażowaniem i równością. 

 

2.2. Badane osoby i zastosowane metody badawcze 

 

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 210 młodych dorosłych (105 mężczyzn, 105 kobiet), 

którzy uczestniczyli w kursach przedmałżeńskich w warszawskich parafiach. Próba ta została wybrana ze 

względu na status związku. Osoby te w niedalekiej przyszłości miały zawrzeć związek małżeński, co 

pozwalało wnioskować o stabilności i trwałości tych relacji. Wiek osób badanych mieścił się w przedziale 

od 22 do 41 lat (M = 27,04; SD = 4,64).W analizach wzięto pod uwagę wyniki 209 badanych z powodu 

braków danych u jednej z osób. 

 

Uczestnicy zostali przebadani grupowo za pomocą 3 kwestionariuszy, które wypełniali  

w następującej kolejności: 

Kwestionariusz Oceny Związku RRF (The Relationship Rating Form) Keitha E. Daviesa w 

polskiej adaptacji Jarosława Jastrzębskiego to narzędzie przeznaczone do pomiaru podstawowych 

charakterystyk romantycznych i przyjacielskich związków. Kwestionariusz składa się z 68 pytań, które 

tworzą 10 wielowymiarowych skal: Powodzenie (które składa się z następujących podskal: Akceptacja, 

Szacunek, Zaufanie), Intymność (Ufność, Zrozumienie), Namiętność (Fascynacja, Wyłączność, Bliskość 

seksualna), Troska (Poświęcenie, Lojalność, Wsparcie), Ogólna Satysfakcja (Zadowolenie, Przyjemność, 

Wzajemność, Poczucie wartości), Konflikty i ambiwalencja (dzielące się na dwie odrębne Podskale 
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Konflikty i Ambiwalencja), Podtrzymywanie, Zaangażowanie, Przymus, Równość. Badani udzielali 

odpowiedzi na 7-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 7 – „zdecydowanie tak”. 

Współczynniki rzetelności alpha Cronbacha wahają się od 0,73 dla skali Konflikty i ambiwalencja do 0,90 

dla skali Ogólna Satysfakcja. Rzetelność w przeprowadzonym badaniu liczona za pomocą alpha 

Cronbacha wyniosła od 0,45 dla skali Podtrzymywanie do 0,86 dla skali Ogólna satysfakcja. 

 

Skala Postaw Wobec Miłości Clyda i Susan Hendrick’ów SPWM (wersja dla kobiet  

i mężczyzn) w polskiej adaptacji Jarosława Jastrzębskiego. Skala ta powstała w wyniku operacjonalizacji 

teorii postaw wobec miłości Johna Lee. Każda z wersji składa się ona z 42 stwierdzeń, które pozwalają 

ona badać natężenie trzech podstawowych oraz trzech wtórnych postaw wobec miłości. Do pierwszej 

grupy zaliczamy takie postawy wobec miłości jak: Eros (miłość namiętna), Ludus (miłość jako gra  

i zabawa), Storge (miłość przyjacielska), do drugiej zaś: Pragma (miłość praktyczna), Mania (miłość 

zaborcza) i Agape (miłość altruistyczna) na skali 5-stopniowej od 1 (zdecydowanie się nie zgadzam) do  

5 (zdecydowanie się zgadzam). Rzetelność mierzona metodą alpha Cronbacha dla wersji oryginalnej 

wyniosła od 0,71 dla Eros i Manii do 0,84 dla Storge i Agape, natomiast w przeprowadzonym badaniu – 

od 0,52 dla Ludus do 0,77 dla Storge. 

 

Kwestionariusz Perspektyw Czasu Philipa Zimbardo ZTPI w polskiej adaptacji Anety 

Przepiórki przeznaczony jest do badania orientacji temporalnej. Składa się z 56 stwierdzeń, które tworzą  

5 skal: Przeszłość Negatywną, Przeszłość Pozytywną, Teraźniejszość Hedonistyczną, Teraźniejszość 

Fatalistyczną i Przyszłość. Odpowiedzi były udzielane na 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza „całkowicie 

się nie zgadzam”, a 5 – „zupełnie się zgadzam”. Rzetelność ZTPI szacowano metodą zgodności 

wewnętrznej. Współczynniki alpha Cronbacha wahają się od 0,61 dla Przeszłości Pozytywnej do 0,83 dla 

Przeszłości Negatywnej. Trafność ZTPI szacowano przy pomocy analizy czynnikowej, która potwierdziła 

5-czynnikową strukturę narzędzia (procent wyjaśnionej wariancji dla całej skali wynosił 32,07). 

Współczynniki rzetelności szacowane za pomocą metody alpha Cronbacha w tym badaniu wyniosły od 

0,58 dla Przeszłości Pozytywnej do 0,83 dla Przeszłości Negatywnej. 

 

3. Uzyskane wyniki 

W Tabeli 1 zostały zaprezentowane statystyki opisowe dla poszczególnych skal narzędzi 

wykorzystanych w przeprowadzonym badaniu. 

Tabela 1a. Statystyki opisowe dla skal RRF, SPWM oraz ZTPI  

 

Skale M SD 

Eros 27,73 3,83 

Ludus 13,90 4,07 

Storge 26,20 7,00 

Pragma 16,64 4,84 

Mania 19,84 5,26 

Agape 28,46 3,89 



BLISKIE RELACJE INTERPERSONALNE 

 

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

 
Strona 93 

Tabela 1b. Statystyki opisowe dla skal RRF, SPWM oraz ZTPI  

 

Skale M SD 

Powodzenie 68,90 7,83 

Intymność 43,83 5,49 

Namiętność 60,62 5,69 

Troska 67,52 6,65 

Ogólna satysfakcja 67,76 7,47 

Konflikty i ambiwalencja 19,16 5,53 

Podtrzymywanie 17,65 2,12 

Zaangażowanie 25,46 2,57 

Przymus 7,67 3,58 

Równość 5,97 1,13 

Przeszłość Pozytywna 33,89 4,57 

Przeszłość Negatywna 28,30 7,34 

Teraźniejszość Hedonistyczna 47,54 6,57 

Teraźniejszość Fatalistyczna 24,07 5,60 

Przyszłość 46,21 6,70 

 

W celu ustalenia różnic między kobietami a mężczyznami w zakresie Skali Postaw Wobec Miłości 

SPWM oraz Kwestionariusza Oceny Związku RRF zastosowano test t-Studenta. Uzyskane wyniki zostały 

przedstawione w Tabeli 2 i Tabeli 3. 

 

Tabela 2. Różnice płciowe między kobietami a mężczyznami w zakresie wyników uzyskiwanych w 

Skali Postaw Wobec Miłości SPWM Clyda i Susan Hendrick’ów 

 

Skale Kobiety (N = 105) Mężczyźni (N = 104) t p 

M SD M SD   

Eros 27,94 4,00 27,63 3,61 0,602 ,548 

Ludus 13,26 3,79 14,50 4,28 -2,224 ,027 

Storge 27,09 7,25 25,44 6,67 1,705 ,090 

Pragma 16,96 4,66 16,23 4,98 1,096 ,275 

Mania 19,64 5,65 20,05 4,91 -0,560 ,576 

Agape 27,66 4,19 29,29 3,43 -3,075 ,002 

 

Z danych przedstawionych w Tabeli 2 pokazują dwie istotne statystyczne różnice  

w przypadku skal: Ludus (t = -2,224; p < 0,05) oraz Agape (t = -3,075; p < 0,05). Świadczy to o tym, że 

mężczyźni w większym stopniu traktują miłość jako zabawę, ale też przejawiają bardziej altruistyczną 

postawę względem partnerek życiowych w porównaniu do kobiet. 
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Tabela 3. Różnice płciowe między kobietami a mężczyznami w zakresie wyników uzyskiwanych  

w Kwestionariuszu Oceny Związku RRF Keitha Daviesa 

 

Skale 

Kobiety (N = 105) Mężczyźni (N = 104) t p 

M SD M SD 

  Powodzenie 69,67 7,52 68,32 8,02 1,255 ,211 

Intymność 45,00 5,14 42,87 5,43 2,904 ,004 

Namiętność 61,38 5,59 60,01 5,67 1,760 ,080 

Troska 68,16 6,32 67,24 6,64 1,027 ,305 

Ogólna satysfakcja 68,21 7,28 67,62 7,51 0,581 ,562 

Konflikty i ambiwalencja 18,59 5,70 19,62 5,33 -1,355 ,177 

Podtrzymywanie 17,82 2,23 17,51 1,98 1,061 ,290 

Zaangażowanie 25,79 2,39 25,29 2,50 1,483 ,139 

Przymus 6,55 3,40 8,74 3,44 -4,626 ,000 

Równość 5,92 1,23 6,06 1,00 -0,862 ,390 

 

Z uzyskanych w ten sposób danych wynika, że kobiety i mężczyźni ujawniali zbliżone wyniki w 

Kwestionariuszu Oceny Związku RRF, zarejestrowano jedynie dwie statystycznie istotne rozbieżności w 

przypadku skal: Intymność (t = 2,904; p < 0,05) i Przymus (t = --4,626; p < 0,05). Natomiast w przypadku 

skali Namiętność nie jest to istotna statystycznie rozbieżność, ale widać wyraźną tendencję (p = 0,072). 

Świadczy to o tym, że kobiety ujawniają większą intymność i namiętność, a mężczyźni częściej stosują 

przymus w zakresie relacji z partnerem życiowym. 

Po zastosowaniu testu t-Studenta dla dwóch populacji niezależnych zarejestrowano też 

statystycznie istotne rozbieżności w przypadku podskal Kwestionariuszu Oceny Związku RRF, co 

prezentuje Wykres 1: Zaufanie (t =2,576; p < 0,005), Ufność (t = 2,447, p < 0,005), Zrozumienie (t = 

2,423; p < 0,005), Ambiwalencja (t = -2,339; p < 0,005), Przymus (t = -4,626; p < 0,005). Oznacza to, że 

kobiety wykazują większe zaufanie, ufność i zrozumienie, natomiast mężczyźni większą ambiwalencję  

i przymus w bliskich związkach. 

 

W kolejnym kroku analizy statystycznej zastosowano korelację r-Pearsona w celu ustalenia 

związków pomiędzy poszczególnymi postawami wobec miłości i obszarami jakości związku a orientacją 

temporalną. Wyniki przedstawia Tabela 4 i Tabela 5. Jak widać poszczególne badane zmienne pozostają ze 

sobą w relacjach, wiele jest współczynników korelacji istotnych statystycznie o różnej sile związku. 
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Wykres 1. Średnie wyniki kobiet i mężczyzn w Kwestionariuszu Oceny Związku RRF 

 

 

Tabela 4. Korelacje r-Pearsona między skalami Kwestionariusza Postaw Wobec Miłości SPWM  

a skalami Kwestionariusza Perspektyw Czasu Zimbardo ZTPI w grupie kobiet (N=105) i mężczyzn 

(N=104) 

 

 

Skale Płeć Przeszłość 

Pozytywna 

Przeszłość 

Negatywna 

Teraźniejszość 

Hedonistyczna 

Teraźniejszość 

Fatalistyczna Przyszłość 

Eros K ,320** -,189 ,171 ,031 ,223* 

M ,133 -,196* ,078 -,086 ,244* 

Ludus K -,004 ,195* ,055 ,028 -,033 

M -,214* ,370** ,257** ,505** -,269** 

Storge K ,041 ,056 -,029 -,005 ,089 

M ,090 ,015 -,075 ,003 ,165 

Pragma K ,074 ,214* ,131 ,302** ,045 

M -,188 ,162 ,022 ,172 ,016 

Mania K ,101 ,021 ,239* ,131 -,063 

M -,033 ,139 ,102 ,172 -,003 

Agape K ,180 ,010 ,183 ,029 ,045 

M ,208* -,306** -,053 -,301** ,338** 

* p<0,05; ** p<0,01 
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W wyniku analizy korelacji r-Pearsona ujawniono istotną statystycznie dodatnią zależność 

pomiędzy Przeszłością Pozytywną a Eros w grupie kobiet, zaś w grupie mężczyzn była to istotna 

statystycznie dodatnia zależność z Agape oraz istotną statystycznie ujemną zależność z Ludus. 

W przypadku Przeszłości Negatywnej ujawniono istotne statystycznie ujemne zależności z Eros  

i Agape w grupie mężczyzn oraz istotne statystycznie dodatnie zależności z Ludus (dla kobiet i mężczyzn) 

oraz Pragmą (dla kobiet). 

Teraźniejszość Hedonistyczna koreluje pozytywnie z Manią w przypadku kobiet i Ludus  

w przypadku mężczyzn. 

Dla Teraźniejszości Fatalistycznej otrzymano istotną statystycznie dodatnią zależność z Pragmą  

w przypadku kobiet. W grupie mężczyzn była to istotna statystycznie dodatnia zależność pomiędzy tą 

orientacją temporalną a Ludus oraz istotna statystycznie ujemna zależność z Agape. 

Przyszłość koreluje pozytywnie z następującymi postawami wobec miłości: Eros (w przypadku 

obu badanych grup) oraz Agape (tylko u mężczyzn), natomiast ujemnie koreluje z postawą wobec miłości 

Ludus w grupie mężczyzn. 

 

Tabela 5a. Korelacje r-Pearsona między podskalami Kwestionariusza Oceny Związku RRF  

a skalami Kwestionariusza Perspektyw Czasu Zimbardo ZTPI w grupie kobiet (N=105) i 

mężczyzn (N=104) 

 

Skale Płeć 

Przeszłość 

Pozytywna 

Przeszłość 

Negatywna 

Teraźniejszość 

Hedonistyczna 

Teraźniejszość 

Fatalistyczna Przyszłość 

Akceptacja 

K ,120 -,144 ,115 -,124 ,082 

M ,130 -,230** ,111 -,162 ,142 

Szacunek 

K ,307** -,181* ,011 -,046 ,288** 

M ,151 -,296** ,000 -,289** ,159 

Zaufanie 

K ,334** -,151 ,107 -,158 ,212* 

M ,183* -,410** -,128 -,485** ,223* 

Ufność 

K ,153 -,117 ,136 -,132 ,187* 

M ,135 -,433** -,172* -,353** ,148 

Zrozumienie 

K ,266** ,056 ,219* -,035 ,115 

M ,071 -,295** ,022 -,235** ,166* 

Fascynacja 

K ,065 -,114 ,002 -,110 ,116 

M ,130 -,157 ,013 -,131 ,131 

Wyłączność 

K ,126 -,132 -,049 -,037 ,252** 

M -,056 -,102 -,007 -,038 ,063 

Bliskość seksualna 

K ,131 -,208* ,254** -,067 -,049 

M ,098 -,192* ,003 -,106 ,052 

Poświęcenie 

K ,219* -,053 -,002 -,156 ,238** 

M ,014 -,242** -,070 -,149 ,221* 
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Tabela 5b. Korelacje r-Pearsona między podskalami Kwestionariusza Oceny Związku RRF a skalami 

Kwestionariusza Perspektyw Czasu Zimbardo ZTPI w grupie kobiet (N=105) i mężczyzn 

(N=104) 

Skale Płeć 

Przeszłość 

Pozytywna 

Przeszłość 

Negatywna 

Teraźniejszość 

Hedonistyczna 

Teraźniejszość 

Fatalistyczna Przyszłość 

Lojalność 

K ,154 -,160 ,104 -,140 ,092 

M ,085 -,241** -,004 -,118 ,045 

Wsparcie 

K ,253** -,170* ,027 -,014 ,199* 

M ,201* -,261** ,079 -,227* ,177 

Zadowolenie 

K ,126 -,135 -,049 -,005 ,189* 

M ,054 -,222* -,075 -,204* ,174* 

Przyjemność 

K ,180* -,056 ,120 ,012 ,159 

M ,046 -,169* ,034 -,070 ,093 

Wzajemność 

K ,143 -,096 ,105 -,041 -,006 

M ,073 -,221* -,084 -,131 ,148 

Poczucie wartości 

K ,246** -,085 ,048 -,009 ,278** 

M ,103 -,219* ,002 -,251** ,154 

Konflikty 

K -,105 ,210* ,134 ,189* -,085 

M -,108 ,315** ,069 ,191* -,168* 

Ambiwalencja 

K -,238** ,212* -,003 ,193* -,096 

M -,139 ,294** ,024 ,392** -,112 

Podtrzymywanie 

K ,139 ,059 ,168* -,053 ,149 

M ,214* -,108 -,003 -,107 ,228* 

Zaangażowanie 

K ,173* -,071 -,003 -,124 ,092 

M ,112 -,193* ,004 -,135 ,207* 

Przymus 

K -,098 ,159 -,008 ,250** -,045 

M -,216* ,240** ,078 ,247** -,304** 

Równość 

K ,164* -,142 ,144 ,010 ,294** 

M ,229** -,176* ,147 -,173* ,022 

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

 

W wyniku analizy korelacji r-Pearsona ujawniono istotne statystycznie dodatnie zależności 

pomiędzy Przeszłością Pozytywną a następującymi podskalami RRF: Szacunkiem, Zaufaniem, 

Zrozumieniem, Poświęceniem, Wsparciem, Przyjemnością, Poczuciem wartości, Zaangażowaniem  

i Równością oraz istotne statystycznie ujemne zależności z podskalą Ambiwalencja w grupie badanych 

kobiet. W przypadku mężczyzn pojawiło się mniej istotnych statycznie korelacji. Były to dodatnie 

korelacje z podskalami: Zaufanie, Wsparcie, Podtrzymywanie i Równość oraz ujemne korelacje z podskalą 

Przymus. 
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Odwrotna sytuacja jest widoczna w przypadku korelacji z Przeszłością Negatywną. Wiele 

istotnych zależności z obszarami jakości związku uzyskali tu mężczyźni. Przeszłość Negatywna koreluje 

ujemnie z podskalami: Akceptacja, Szacunek, Zaufanie, Ufność, Zrozumienie, Bliskość seksualna, 

Poświęcenie, Lojalność, Wsparcie, Zadowolenie, Przyjemność, Wzajemność, Poczucie wartości, 

Zaangażowanie i Równość, natomiast dodatnio z podskalami: Konflikty, Ambiwalencja i Przymus.  

U kobiet istotne statystycznie ujemne korelacje ujawniły się jedynie dla podskal: Szacunek, Bliskość 

seksualna i Wsparcie, a statystycznie istotne dodatnie korelacje dla podskali Konflikty. 

Analiza statystyczna ujawniła niewiele istotnych statystycznie korelacji postrzeganej jakości 

związku z orientacją skierowaną na teraźniejszość zarówno hedonistyczną, jak i fatalistyczną. Istotne 

statystycznie korelacje uzyskano jedynie w przypadku Teraźniejszości Hedonistycznej dla Zrozumienia, 

Bliskości seksualnej i Podtrzymywania w grupie kobiet (dodatnie korelacje) oraz Ufności w grupie 

mężczyzn (ujemna korelacja). Dla Teraźniejszości Fatalistycznej są to negatywne zależności z Szacunkiem, 

Zaufaniem, Ufnością, Zrozumieniem, Wsparciem, Zadowoleniem, Poczuciem wartości i Równością  

w przypadku mężczyzn oraz pozytywne zależności z Konfliktami, Ambiwalencją i Przymusem w obu 

badanych grupach. 

Ostatnia z orientacji temporalnych, Przyszłość, koreluje dodatnio z Szacunkiem, Zaufaniem, 

Ufnością, Wyłącznością, Poświęceniem, Wsparciem, Zadowoleniem, Poczuciem wartości i Równością  

w grupie kobiet, W przypadku mężczyzn uzyskano zarówno pozytywne (z Zaufaniem, Zrozumieniem, 

Poświęceniem, Zadowoleniem, Podtrzymywaniem i Zaangażowaniem), jak i negatywne zależności 

(z Konfliktami i Przymusem). 

Ostatnim etapem analizy statystycznej było przeprowadzenie krokowej analizy regresji w celu 

ustalenia wkładu orientacji temporalnej w zmienność oceny dotyczącej jakości związku. Dane na ten temat 

przedstawia Tabela 6 i Tabela 7. 

 

Tabela 6. Wagi beta i współczynniki skorygowanej korelacji wielokrotnej R2 w równaniach krokowej 

regresji wielokrotnej wymiarów perspektyw czasu wyjaśniających poszczególne postawy wobec 

miłości 

Skale  Płeć Przeszłość 
Pozytywna 

Przeszłość 
Negatywna 

Teraźniejszość 
Hedonistyczna 

Teraźniejszość 
Fatalistyczna 

Przyszłość R2 

Eros K ,320     ,102 

M     ,244 ,059 

Ludus K  ,195    ,038 

M    ,505  ,255 

Storge K       

M       

Pragma K    ,302  ,091 

M       

Mania K   ,239   ,057 

M       

Agape K       

M  -,234   ,277 ,166 
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Jak wynika z przeprowadzonych analiz, orientacja temporalna wyjaśnia zmienność następujących 

postaw wobec miłości: Eros i Ludus całej badanej grupie oraz Pragma i Mania w przypadku kobiet  

i Agape w przypadku mężczyzn. 

Do równania krokowej analizy regresji dla postaw wobec miłości w grupie kobiet w przypadku 

Eros względem 5 wymiarów orientacji temporalnej weszła Przeszłość Pozytywna z wkładem dodatnim  

(β = 0,320). Model był istotny statystycznie F(2,104) = 11,759; p < 0,001, a współczynnik poprawionej 

korelacji wielokrotnej R wynosił 0,320 , co wyjaśnia około 10,2% wariancji, natomiast u mężczyzn ujawnił 

się dodatni wkład Przyszłości (β = 0,244). Model był istotny statystycznie (F(2,103) = 6,444; p = 0,13),  

a współczynnik poprawionej korelacji wielokrotnej R wynosił 0,244, co wyjaśnia około 5,9% wariancji. 

W równaniu dla Ludus w przypadku kobiet ujawnił się dodatni wkład Przeszłości Negatywnej  

(β = 0,195). Model był istotny statystycznie (F(1,104) = 4,075; p = 0,046), a współczynnik poprawionej 

korelacji wielokrotnej R wynosił 0,195, co wyjaśnia około 3,8% wariancji, natomiast u mężczyzn ujawnił 

się dodatni wkład Teraźniejszości Fatalistycznej (β = 0,505). Model był istotny statystycznie (F(1,103) = 

34,961; p < 0,001), a współczynnik poprawionej korelacji wielokrotnej R wynosił 0,505, co wyjaśnia około 

25,5% wariancji. 

W równaniu dla Storge nie ujawnił się wkład perspektyw czasowych w obu badanych grupach. 

W równaniu dla Pragmy w przypadku kobiet ujawnił się dodatni wkład Teraźniejszości 

Fatalistycznej (β = 0,302). Model był istotny statystycznie (F(1,104) = 10,337; p = 0,002), a współczynnik 

poprawionej korelacji wielokrotnej R wynosił 0,302, co wyjaśnia około 9,1% wariancji, natomiast  

u mężczyzn nie ujawnił się wkład perspektyw czasowych. 

W równaniu dla Manii w przypadku kobiet ujawnił się dodatni wkład Teraźniejszości 

Hedonistycznej (β = 0,239). Model był istotny statystycznie (F(1,104) = 6,226; p = 0,014), a współczynnik 

poprawionej korelacji wielokrotnej R wynosił 0,239, co wyjaśnia około 5,7% wariancji, natomiast  

u mężczyzn nie ujawnił się wkład perspektyw czasowych. 

W równaniu dla Agape przypadku kobiet nie ujawnił się wkład perspektyw czasowych, natomiast 

u mężczyzn ujawnił się ujemny wkład Przeszłości Negatywnej (β = -0,234) oraz dodatni wkład Przyszłości 

(β = -0,277). Model był istotny statystycznie (F(1,103) = 10,020; p < 0,001), a współczynnik poprawionej 

korelacji wielokrotnej R wynosił 0,407, co wyjaśnia około 16,6% wariancji. 

Oznacza to, że Przeszłość Pozytywna jest istotnym predyktorem postawy wobec miłości Eros, 

Przeszłość Negatywna - Ludus, Teraźniejszość Hedonistyczna - Manii, Teraźniejszość Fatalistyczna - 

Pragmy, zaś Przyszłość żadnej z postaw wobec miłości w grupie badanych kobiet. W przypadku 

mężczyzn, Przeszłość Negatywna jest istotnym predykatorem Agape, Teraźniejszość Fatalistyczna – 

Ludus, a Przyszłość – Eros i Agape. Przeszłosc Pozytywna i Teraźniejszość Hedonistyczna nie są 

istotnymi predykatorami postaw wobec miłości w badanej grupie mężczyzn. 
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Tabela 7. Wagi beta i współczynniki skorygowanej korelacji wielokrotnej R2 w równaniach krokowej 

regresji wielokrotnej wymiarów postrzegania czasu wyjaśniających poszczególne obszary jakości 

związku 

Skale Płeć 

Przeszłość 

Pozytywna 

Przeszłość 

Negatywna 

Teraźniejszość 

Hedonistyczna 

Teraźniejszość 

Fatalistyczna Przyszłość R2 

Powodzenie 

K ,289    ,197 ,141 

M  -,247  -,255  ,196 

Intymność 

K ,230     ,053 

M  -,458    ,210 

Namiętność 

K  -,206    ,043 

M  -,201    ,041 

Troska 

K ,261     ,068 

M  -,311    ,097 

Ogólna 

satysfakcja 

K ,205     ,042 

M  -,255    ,065 

Konflikty  

i ambiwalencja 

K  ,248    ,061 

M  ,249  ,235  ,183 

Podtrzymywanie 

K       

M     ,228 ,052 

Zaangażowanie 

K       

M     ,207 ,043 

Przymus 

K    ,250  ,062 

M     -,304 ,092 

Równość 

K   ,199  ,327 ,125 

M ,229     ,052 

 

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, orientacja temporalna wyjaśnia zmienność wszystkich 

obszarów jakości związku w badanej grupie osób (oprócz Podtrzymywania i Zaangażowania w przypadku 

kobiet). 

Do równania krokowej analizy regresji dla jakości relacji w bliskich związkach w przypadku kobiet 

w obszarze Powodzenia względem 5 wymiarów orientacji temporalnej weszła: Przeszłość Pozytywna  

z dodatnim wkładem (β = 0,289) i Przyszłość z wkładem dodatnim (β = 0,197). Model był istotny 

statystycznie F(2,104) = 8,338; p < 0,001, a współczynnik poprawionej korelacji wielokrotnej R wynosił 

0,375, co wyjaśnia około 14,1% wariancji, natomiast u mężczyzn ujawnił się ujemny wkład Przeszłości 

Negatywnej (β = -0,248) i Teraźniejszości Fatalistycznej (β = -0,254). Model był istotny statystycznie 

(F(2,103) = 12,366; p < 0,001), a współczynnik poprawionej korelacji wielokrotnej R wynosił 0,444, co 

wyjaśnia około 19,7% wariancji. 

W równaniu dla Intymności w przypadku kobiet ujawnił się dodatni wkład Przeszłości 

Pozytywnej (β = 0,230). Model był istotny statystycznie (F(1,104) = 5,760; p = 0,018), a współczynnik 

poprawionej korelacji wielokrotnej R wynosił 0,230, co wyjaśnia około 5,3% wariancji, natomiast  
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u mężczyzn ujawnił się ujemny wkład Przeszłości Negatywnej (β = -0,458). Model był istotny 

statystycznie (F(1,103) = 27,097; p < 0,001), a współczynnik poprawionej korelacji wielokrotnej R wynosił 

0,458, co wyjaśnia około 21% wariancji. 

W równaniu dla Namiętności w przypadku kobiet ujawnił się ujemny wkład Przeszłości 

Negatywnej (β = -0,206). Model był istotny statystycznie (F(1,104) = 4,579; p = 0,035), a współczynnik 

poprawionej korelacji wielokrotnej R wynosił 0,206, co wyjaśnia około 4,3% wariancji, natomiast  

u mężczyzn ujawnił się ujemny wkład Przeszłości Negatywnej (β = -0,201). Model był istotny 

statystycznie (F(1,103) = 4,272; p = 0,041), a współczynnik poprawionej korelacji wielokrotnej R wynosił 

0,201, co wyjaśnia około 4% wariancji. 

W równaniu dla Troski w przypadku kobiet ujawnił się dodatni wkład Przeszłości Pozytywnej (β 

= 0,266). Model był istotny statystycznie (F(1,104) = 7,813; p = 0,006), a współczynnik poprawionej korelacji 

wielokrotnej R wynosił 0,266, co wyjaśnia około 7,1% wariancji, natomiast u mężczyzn ujawnił się ujemny 

wkład Przeszłości Negatywnej (β = -0,316). Model był istotny statystycznie (F(1,103) = 11,305; p = 0,001),  

a współczynnik poprawionej korelacji wielokrotnej R wynosił 0,316, co wyjaśnia około 10% wariancji. 

W równaniu dla Ogólnej satysfakcji w przypadku kobiet ujawnił się dodatni wkład Przeszłości 

Pozytywnej (β = 0,205). Model był istotny statystycznie (F(1,104) = 4,518; p = 0,036), a współczynnik 

poprawionej korelacji wielokrotnej R wynosił 0,205, co wyjaśnia około 4,2% wariancji, natomiast  

u mężczyzn ujawnił się ujemny wkład Przeszłości Negatywnej (β = -0,255). Model był istotny 

statystycznie (F(1,103) = 7,106; p = 0,009), a współczynnik poprawionej korelacji wielokrotnej R wynosił 

0,255, co wyjaśnia około 6,5% wariancji. 

W równaniu dla Konfliktów i ambiwalencji w przypadku kobiet ujawnił się dodatni wkład 

Przeszłości Negatywnej (β = 0,248). Model był istotny statystycznie (F(1,104) = 6,735; p = 0,011),  

a współczynnik poprawionej korelacji wielokrotnej R wynosił 0,248, co wyjaśnia około 6,1% wariancji, 

natomiast u mężczyzn ujawnił się dodatni wkład Przeszłości Negatywnej (β = 0,249) i Teraźniejszości 

Fatalistycznej (β = 0,235). Model był istotny statystycznie (F(2,103) = 11,332; p < 0,001), a współczynnik 

poprawionej korelacji wielokrotnej R wynosił 0,428, co wyjaśnia około 18,3% wariancji. 

W równaniu dla Podtrzymywania w przypadku kobiet nie ujawnił się wkład perspektyw 

czasowych, natomiast u mężczyzn ujawnił się dodatni wkład Przyszłości (β = 0,228). Model był istotny 

statystycznie (F(1,103) = 5,586; p = 0,020), a współczynnik poprawionej korelacji wielokrotnej R wynosił 

0,228, co wyjaśnia około 5,2% wariancji. 

W równaniu dla Zaangażowania w przypadku kobiet nie ujawnił się wkład perspektyw czasowych, 

natomiast u mężczyzn ujawnił się ujemny wkład Przeszłości Negatywnej (β = -0,203). Model był istotny 

statystycznie (F(1,103) = 4,395; p = 0,039), a współczynnik poprawionej korelacji wielokrotnej R wynosił 

0,203, co wyjaśnia około 4,1% wariancji. 

W równaniu dla Przymusu w przypadku kobiet ujawnił się dodatni wkład Teraźniejszości 

Fatalistycznej (β = 0,250). Model był istotny statystycznie (F(1,104) = 6,838; p = 0,010), a współczynnik 

poprawionej korelacji wielokrotnej R wynosił 0,250, co wyjaśnia około 6,2% wariancji, natomiast  

u mężczyzn ujawnił się ujemny wkład Przyszłości (β = -0,304). Model był istotny statystycznie (F(1,103) = 

10,370; p = 0,002), a współczynnik poprawionej korelacji wielokrotnej R wynosił 0,304, co wyjaśnia około 

9,2% wariancji. 
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W równaniu dla Równości w przypadku kobiet ujawnił się dodatni wkład Teraźniejszości 

Hedonistycznej (β = 0,199) i Przyszłości (β = 0,327). Model był istotny statystycznie (F(2,104) = 7,284; p < 

0,001), a współczynnik poprawionej korelacji wielokrotnej R wynosił 0,354, co wyjaśnia około 12,5% 

wariancji, natomiast u mężczyzn ujawnił się dodatni wkład Przeszłości Pozytywnej (β = 0,229). Model był 

istotny statystycznie (F(1,103)  = 5,638; p = 0,019), a współczynnik poprawionej korelacji wielokrotnej  

R wynosił 0,229, co wyjaśnia około 5,2% wariancji. 

Oznacza to, że Przeszłość Pozytywna jest istotnym predyktorem następujących obszarów jakości 

związku: Powodzenia, Intymności, Troski i Ogólnej satysfakcji, Przeszłość Negatywna - Namiętności oraz 

Konfliktów i Ambiwalencji, Teraźniejszość Hedonistyczna - Równości, Teraźniejszość Fatalistyczna - 

Przymusu, zaś Przyszłość - Powodzenia i Równości w grupie badanych kobiet. W przypadku mężczyzn, 

Przeszłość Pozytywna jest istotnym predykatorem Równości, Przeszłość Negatywna – Powodzenia, 

Intymności, Namiętności, Troski, Ogólnej satysfakcji oraz Konfliktów i Ambiwalencji, Teraźniejszość 

Fatalistyczna – Powodzenia oraz Konfliktów i ambiwalencji, a Przyszłość – Podtrzymywania, 

Zaangażowana i Przymusu. Teraźniejszość Hedonistyczna nie jest istotnym predykatorem obszarów 

jakości związku w grupie badanych mężczyzn. 

 

4. Dyskusja 

 

Celem przeprowadzonego badania było ustalenie związków orientacji temporalnej z postawami 

wobec miłości i jakości relacji w bliskich związkach oraz stwierdzenie predyktorem jakich wymiarów tych 

dwóch zmiennych jest orientacja temporalna. 

Postawionych zostało pięć hipotez. Pierwsza z nich dotyczyła związku Przeszłości Negatywnej  

z takimi postawami wobec miłości jak Ludus, Mania, Pragma oraz z takimi obszarami jakości związku jak 

przymus oraz konflikt i ambiwalencja. Hipoteza druga mówiła o powiązaniu Przeszłości Pozytywnej  

z typami miłości Eros i Storge oraz koncentracji na powodzeniu, równości i ogólnej satysfakcji ze 

związku. Hipoteza trzecia zakładała, że osoby zorientowane na Teraźniejszość Hedonistyczną będą 

wykazywały postawy wobec miłości Eros i Ludus oraz będą koncentrować się na takich obszarach jakości 

związku, które wiążą się z intymnością, namiętnością i ogólną satysfakcją. Czwarta hipoteza dotyczyła 

związku Teraźniejszości Fatalistycznej z typami miłości Eros, Ludus i Mania oraz przymusem oraz 

konfliktami i ambiwalencją w relacji. W piątek hipotezie założyłyśmy, że osoby zorientowane na 

Przyszłość będą wykazywały postawy wobec miłości Eros, Mania i Agape oraz będą skoncentrowane  

a obszarach jakości związku powiązanych z powodzeniem, troską, podtrzymywaniem, zaangażowaniem  

i równością. 

Hipoteza pierwsza potwierdziła się częściowo. Koncentracja na Przeszłości Negatywnej 

faktycznie dodatnio łączy się z postawami wobec miłości Ludus u reprezentantów obu płci. Pozytywny 

związek tej perspektywy czasowej z typem miłości Pragma odnotowano tylko u kobiet. Nie wykazano 

istotnej korelacji z postawą wobec miłości Mania. Udało się także wykazać, że Przeszłość Negatywna 

faktycznie dodatnio wiąże się z takimi obszarami jakości związku jak Konflikty (w przypadku obu płci) 

oraz Ambiwalencja i Przymus (jedynie u mężczyzn). 



BLISKIE RELACJE INTERPERSONALNE 

 

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

 
Strona 103 

Hipoteza druga także potwierdziła się jedynie częściowo. Zgodnie z założeniami odnotowano 

pozytywny związek Przeszłości Pozytywnej z postawą wobec miłości Eros, ale jedynie w grupie kobiet, 

natomiast nie udało się wykazać związku z typem miłości Storge.  

Z pozytywnym postrzeganiem swojej przeszłości rzeczywiście łączy się silniejsza koncentracja na 

równości w związku oraz takie wymiary powodzenia w związku jak: Szacunek (u kobiet) i Zaufanie (u obu 

płci) oraz z takie wymiary Ogólnej satysfakcji jak: Przyjemność i Poczucie wartości (u kobiet). 

Hipoteza trzecia również potwierdziła się częściowo. Stwierdzono pozytywną korelację 

Teraźniejszości Hedonistycznej z postawą wobec miłości Ludus, ale jedynie w przypadku mężczyzn. 

Związek z typem miłości Eros nie był istotny. Udało się wykazać, że Teraźniejszość Hedonistyczna łączy 

się pozytywnie z jednym z wymiarów Intymności – Ufnością (w grupie mężczyzn), wymiarem 

Namiętności – Bliskość seksualna (u kobiet), nie łączy się jednak z żadnym z wymiarów Ogólnej 

satysfakcji. 

Hipoteza czwarta także potwierdziła się jedynie częściowo. Zgodnie z założeniem odnotowano 

pozytywny związek Teraźniejszości Fatalistycznej z postawą wobec miłości Ludus, ale jedynie u mężczyzn, 

natomiast nie ujawniły się związki tej orientacji temporalnej z typami miłości Eros i Mania. W całości 

potwierdziły się jednak założenia związane z pozytywną korelacją Teraźniejszości Fatalistycznej z takimi 

wymiarami jakości związku jak Konflikty, Ambiwalencja i Przymus. 

Hipoteza piąta również potwierdziła się częściowo. Z koncentracją na przyszłości faktycznie 

wiąże się prezentowanie postaw wobec miłości Eros (u obu płci) oraz Agape (potwierdzone jedynie  

w przypadku mężczyzn). Osoby zorientowane na przyszłość częściej koncentrują się także na takich 

wymiarach Powodzenia jak: Szacunek (jedynie w przypadku kobiet) oraz Zaufanie (u obu płci), na takich 

wymiarach Troski jak: Poświęcenie (u obu płci) oraz Wsparcie (u kobiet), jak również na Podtrzymywaniu 

(kobiety), Zaangażowaniu (mężczyźni) oraz Równości (kobiety). 

Przeprowadzona analiza regresji pozwoliła ustalić, że perspektywy czasowe są lepszymi 

predyktorami różnych obszarów jakości związku niż postaw wobec miłości oraz, że wyjaśniają one więcej 

zmienności w grupie mężczyzn niż kobiet. Postawy wobec miłości wydają się więc być w dużym stopniu 

odrębne od orientacji temporalnej. Natomiast mniejsze nasilenie Przeszłości Negatywnej u mężczyzn  

i większe nasilenie Przeszłości Pozytywnej u kobiet sprzyjają wzrostowi satysfakcji ze związku. Wynika to 

z tego, że mężczyźni postrzegają relację jako bardziej zadowalającą, gdy pojawia się mniej zdarzeń i uczuć 

mających na nią negatywny wpływ, niezależnie od ilości wydarzeń korzystnych, podczas gdy kobiety 

skupiają się głównie na pozytywnych aspektach pojawiających się w związku (Birnbaum, Reis, Mikullincer, 

Gillath, Orpaz, 2006). Głównie te dwie perspektywy przeszłościowe mogą być predyktorami dla różnych 

obszarów jakości relacji. Wkład pozostałych orientacji temporalnych w przewidywanie zadowolenia ze 

związku jest mniejszy. Odwołując się do koncepcji Zimbardo można wytłumaczyć tę różnicę pomiędzy 

charakterystyką grupy badanej. Na początkowym etapie związku pary skupiają się na teraźniejszości, 

ponieważ nie mają jeszcze wspólnej przeszłości, a przyszłość wydaje się znikoma. Dopiero po pewnym 

czasie trwania relacji do głosu dochodzą te dwie perspektywy (Zimbardo, Boyd, 2009). W tym badaniu 

próbę tworzyły osoby mające zamiar wstąpić w związek małżeński, wydaje się więc zasadne założenie, że 

osoby te pozostają w związkach przez dłuższy okres czasu, a zatem koncertują się silniej na perspektywie 

przeszłościowej. 
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Zgodnie z badaniami Önera skupianie się na Przyszłościowej perspektywie czasu wiąże się  

z większą satysfakcją ze związku (2000a, 2000b). W powyższym badaniu ta orientacja temporalna łączy się 

z takimi charakterystykami romantycznych i przyjacielskich związków jak powodzenie, troska, 

podtrzymywanie, zaangażowanie i równość. Odwołując się do różnych definicji jakości związku 

(Kuczyńska, 1998, Rostowski, 1987; Ziemska, 1974) czynniki te można uznać za wymiary konstytuujące tę 

właśnie jakość. Wydaje się więc, że w powyższym badaniu udało się potwierdzić wyniki uzyskane przez 

Önera. 

Hipotezy dotyczące związków orientacji temporalnej a postaw wobec miłości tworzone były na 

podstawie sugestii proponowanych przez Zimbardo i Boyda w ich książce Paradoks czasu (2009). Każda  

z nich potwierdziła się częściowo. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że orientacja 

temporalna jest jedną z szeregu zmiennych, które łączą się z dominującymi u nas postawami wobec 

miłości. 

Temat relacji orientacji temporalnej z postawami wobec miłości i jakością związku jest mało 

popularny w literaturze. W kolejnych badaniach warto skupić się na sprawdzeniu czy pary posiadające tę 

samą orientację temporalną lepiej funkcjonują w związku, czy są z niego bardziej zadowolone, tak jak to 

sugeruje Zimbardo (2009). Prowadzenie analiz w tym zakresie wydaje się nie tylko ciekawe, ale także 

pożyteczne. Wyniki takich badań byłyby użyteczne z pespektywy terapii par, szczególnie w aspekcie 

komunikacyjnym. 
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Teoria, teatr i dusza.  

Kino o bliskich relacjach interpersonalny ch  

 

Ziemia drgnęła, by nas do siebie zbliżyć,  

zakręciła sama i w nas aż sprawiła,  

że obydwoje znaleźliśmy się w tym śnie. 

Alejandro Gonzalez Inarritu, 21 gramów 

 

Wreszcie jednak nadszedł moment.  

Kiedy po długim marszu po piachu, skałach i śniegu Mały 

Książę odkrył drogę.  

A wszystkie drogi prowadzą do ludzi. 

Antoine de Saint-Exupery, Mały Książę 

 

Wybrałem film spośród innych sztuk,  

bo jest sztuką niedokończoną i w stosunku do tamtych niepełną,  

bo widzę w nim coś bardzo ludzkiego, w jego wielkich błędach i 

ograniczeniach.  

Wybrałem sztukę ryzykowną,  

najmniej jeszcze uznaną, najbardziej kwestionowaną,  

najruchliwszą i najzuchwalszą – sztukę niepokojącą.  

Aleksander Jackiewicz 

 

Zgodnie z biblijnym twierdzeniem niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam  

(Rdz 2, 18). Wiąże się to z naturalną ludzką skłonnością do poznawania innych i budowania z nimi relacji 

(Jaworski, 2011, s. 4). Jedną z najważniejszych potrzeb człowieka okazuje się więc afiliacja, a zatem 

obecność innych osób. Członkowie większości społeczeństw instynktownie szukają towarzystwa, co 

dowodzi, że przejawiają duże pragnienie przebywania z ludźmi. Jak podkreśla Dwyer (2005, s. 20), 

niezwykle trudną do zniesienia „karą” dla człowieka jest samotność i brak styczności z innymi. Chociaż 

daje ona niczym nieskrępowaną wolność, osiągnięcie dojrzałości osobowej wymaga właściwych relacji 

interpersonalnych (Jaworski, 2011, s. 4). Oznaczają one zbudowanie takiej bliskości, która nie tylko nie 

ogranicza obu stron relacji, lecz także ofiarowuje im niezbędne poczucie bezpieczeństwa  

i satysfakcji oraz daje szansę na ukształtowanie autentycznej autonomii. Oleszkowicz i Senejko (2013,  

s. 179-180) podają kryteria „dobrej relacji”. Zgodnie z nimi powinna w niej występować więź emocjonalna, 

wyrażana gestami, słowami i działaniami o charakterze empatycznym oraz pozwalająca na spostrzeganie 
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siebie jako osoby ważnej dla innych osób, z którymi pozostaje się w bliskiej relacji. Istotne okazują się 

jeszcze otwartość i zaufanie, umożliwiające wzajemne poznawanie swoich potrzeb, oczekiwań i trosk; 

pragnienie wzajemnego poznawania siebie – swoich zainteresowań, poglądów, postaw oraz gotowość do 

dialogu; gotowość do aktywnego uczestnictwa w życiu drugiej osoby, zainteresowanie jej problemami, 

udzielanie jej wsparcia i pomocy; szacunek dla posiadania przez drugą osobę własnej, intymnej, przestrzeni 

życiowej, własnych poglądów, planów, innego punktu widzenia; a także gotowość do wspólnego 

rozwiązywania konfliktów i współdziałania na rzecz wspólnego dobra. Kryteria te bardzo obrazowo 

tworzą przestrzeń relacji interpersonalnych, przestrzeń z jednej strony wyraźnie wydzieloną, intymną, 

wąską, jakby zamkniętą, z drugiej natomiast nieograniczoną. Antoine de Saint-Exupery w dziele Ziemia, 

planeta ludzi stwierdza, że miłość nie polega na tym, by przyglądać się sobie wzajemnie, lecz patrzeć razem 

w tym samym kierunku. Słowa te doskonale odzwierciedlają te dwie strony obrazu przestrzeni relacji 

międzyludzkich.  

Bliskie relacje interpersonalne to temat często poruszany nie tylko w literaturze, lecz także  

w filmie. Kino, posługując się słowem, a zarazem obrazem i muzyką, oddziałuje audiowizualnością, która, 

jak podkreśla Janusz Plisiecki (2012, s. 19) „pozwala w nowym świetle zobaczyć potoczne, codzienne 

zachowania ludzi i traktować je jako przedmioty kultury, a dzięki docenianiu w nich funkcji 

znaczeniowych poddawać je analizie i interpretacji”. Film to jednocześnie posiadająca własne środki 

wyrazu autonomiczna sztuka, środek przekazu dla innych dziedzin sztuki, rozrywka masowa i dokument  

o pewnej naukowej wartości (tamże, s. 27). Film jako świat w obrazach stał się gatunkiem wiedzy  

o rzeczywistości (tamże, s. 12, 27). Dla przeciętnego widza kino oznacza rozrywkę, natomiast dla 

naukowca to tekst kultury, który omawia on i interpretuje z perspektywy określonej wiedzy. Montaż, czyli 

zestawienie w obrazie filmowym niezależnie od siebie sfotografowanych ludzi, przedmiotów  

i krajobrazów, pozwala na poszukiwanie nowych wartości m.in. plastycznych, poetyckich, a nawet 

filozoficznych. Przedstawiona w filmie współczesnym rzeczywistość okazuje się wieloznaczna i otwarta, 

wymaga zatem aktora, który swoją osobą i swoim artyzmem ukaże choć cząstkę prawdy o człowieku 

(tamże, s. 28, 29, 33). Na ewolucję aktorską zwracała już uwagę Alicja Helman (1968, s. 119), stwierdzając, 

że dokonała ona rozwoju od sztuki o określonych normach do przekazywania i rejestracji codziennych 

ludzkich zachowań. Obecnie obok filmów, w których grają aktorzy znani i cenieni, są filmy, których 

twórcy szczycą się zaangażowaniem amatorów, ujmujących swoją naturalnością i prawdą. Ważne są 

zarówno jedne kreacje, jak i drugie, te które są np. filmowymi biografiami czy adaptacjami wielkich sztuk 

teatralnych wymagają profesjonalnych aktorów, inne, które np. prezentują życie ludzi w różnych miejscach 

świata potrzebują naturalizmu. Ważny jest zarówno autentyzm, jak i sztuka, realizm i kreacja. Dzięki nim 

aktor oddziałuje na widza oraz wzrusza sobą i swoim artyzmem.  

 

1.  Historia relacji dwojga ludzi. Teoria wszystkiego  

 

Relacja to nie forma statyczna, lecz proces. Oznacza to, że zmienia się ona w czasie. Mark Knapp 

(Adler, Rosenfeld, Proctor II, 2011, s. 263) wyróżnia dziesięć faz zawiązywania relacji interpersonalnych  

i wycofywania się z nich, ale w tym modelu występuje również obszar podtrzymywania związku. Do tych 
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faz zalicza się inicjowanie, eksperymentowanie, intensyfikowanie, integrowanie, związek, odróżnianie się, 

ograniczanie, stagnację, unikanie i zakończenie.  

Kino to wyjątkowe medium, poprzez które widz ma okazję śledzić fazy przeobrażania się relacji. 

Można wymienić wiele tytułów filmów, podejmujących problem związków i ich psychologii. Nie brakuje 

wśród nich dzieł oryginalnych. Niemniej jednak niewątpliwie wyjątkowym obrazem jest Teoria wszystkiego 

(2014) Jamesa Marsha, w której obserwujemy nie tylko wszystkie fazy zawiązywania relacji, 

podtrzymywania i wycofywania się z nich, lecz także będącą wyjątkiem na tle najczęściej ukazywanej  

w filmach romantycznej miłości najskromniejszą miłość – przywiązanie. Ta poruszająca biografia 

Stephena Hawkinga to nie tylko historia jego geniuszu i kolejnych osiągnięć, lecz także, a może przede 

wszystkim opowieść o jego życiu prywatnym, związku z odgrywającą ogromną rolę w filmie żoną, 

kontaktach z dziećmi, rodziną, przyjaciółmi oraz o jego dążeniach do osiągnięcia wyznaczonych celów, 

utrudnionych przez chorobę, ale dzięki najbliższym ludziom wokół i relacjom z nimi nie niemożliwych.  

Znajomość dwojga ludzi rozpoczyna faza inicjowania, której celem jest pokazanie drugiej osobie 

zainteresowania nawiązaniem kontaktu i wywarcie pozytywnego wrażenia. W tej fazie wyróżnia się kilka 

strategii, skutecznie pozwalających zawrzeć znajomość. Wśród nich jest sieć kontaktów, czyli uzyskiwanie 

informacji od osób trzecich, oferta, wiążąca się z zajęciem odpowiedniej pozycji, pozwalającej zbliżyć się 

do partnera, podejście, a zatem rozpoczęcie rozmowy poprzez uśmiech i przedstawienie się oraz 

podtrzymywanie, polegające na zadawaniu pytań. Wszystkie te strategie rozpoczynają związek Stephena  

i Jane. Oboje zauważają się wzajemnie w tłumie wielu młodych ludzi, dowiadują się od znajomych o sobie 

nawzajem, wymieniają spojrzenia, po czym Stephen podchodzi do Jane i zajmując miejsce na schodach 

rozmawiają. Faza inicjowania łączy się z fazą eksperymentowania, która oznacza zadawanie pytań  

i poszukiwanie wspólnej płaszczyzny (tamże, s. 263, 264). Znajomość Stephena i Jane wchodzi w fazę 

intensyfikowania. Młodzi ludzie spędzają ze sobą coraz więcej czasu, spotykają się, poznają swoje rodziny, 

razem idą na bal. Ich relacja płynnie przechodzi w fazę integrowania, wiążącą się z utworzeniem przez 

dwójkę osób wspólnoty w sensie społecznym. Wydawałoby się, że nie dojdzie do następnej fazy, 

oznaczającej już trwały związek (tamże, s. 265-267). Stephen dowiaduje się bowiem, że choruje na 

nieuleczalną chorobę, stwardnienie zanikowe boczne i ma przed sobą najwyżej dwa lata życia. Decyduje 

się zakończyć relację z Jane, nie odbiera od niej telefonu. Po tym, jak Jane wyznaje mu miłość i mówi 

„chcę z tobą żyć tak długo jak się da, to mi wystarczy”, zaczynają tworzyć związek. Chociaż Jane jest 

ostrzegana przed obowiązkami, które ją czekają słowami: „to nie będzie walka, jesteś skazana na porażkę, 

wszyscy jesteśmy skazani”, dziewczyna odpowiada: „razem stawimy czoła tej chorobie, wszyscy”. Ich 

relacja przechodzi apogeum zaangażowania, biorą ślub, rodzi im się dziecko. Następuje faza odróżniania 

się. „Kiedy dwie osoby stworzyły wspólnotę, muszą na nowo odnaleźć swoją indywidualną tożsamość” 

(tamże, s. 267). Jane, podobnie jak Stephen, gdy się poznają, zajmuje się swoim doktoratem. Hawking go 

broni i staje się doktorem, Jane z powodu ciągłego zajmowania się mężem nie ma czasu na czytanie  

i pisanie, zaniedbuje swoje zainteresowania i wyznaczone cele. W tym momencie związku stara się do tego 

wrócić. Za namową matki dołącza również do kościelnego chóru, ponieważ zawsze lubiła i pragnęła 

śpiewać. Religia jest także tym, co małżonków odróżnia. Odróżnianie się pozwala w związku na 

wyodrębnienie własnej indywidualności. Następująca po niej faza ograniczania oznacza zmniejszanie się 

zainteresowania i udziału w relacji (tamże, s. 268). Jane zapoznaje dyrygenta kościelnego chóru, który 
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zaczyna uczestniczyć w życiu tej rodziny. Dziewczyna przyznaje się do tego, że już sama nie potrafi sobie 

poradzić, potrzebuje czyjejś pomocy przy zajmowaniu się mężem. Kolejne fazy to stagnacja i unikanie, 

polegające na zmniejszaniu się kontaktów między małżonkami (s. 268). Kobieta zatrudnia pielęgniarkę – 

to z nią od tej pory Stephen zaczyna spędzać większość czasu. Związek kończy zwykle krótka rozmowa 

(tamże, s. 268-269). Podobnie dzieje się w przypadku Jane i Stephena. Hawking mówi żonie, że napisze 

pracę o czasie o tytule Krótka historia czasu, pracę o tym, jaka jest natura czasu, czy może on dobiec końca. 

Pyta: „ile to już lat”. Jane odpowiada: „dawali ci dwa, a przeżyłeś ich tak wiele”. Obydwoje wiedzą, że to 

koniec ich związku. Kobieta jednak jeszcze dodaje, że go kochała i starała się. Widz ma pewność, że tak 

było – oglądając rodzące się uczucie, późniejsze podtrzymywanie relacji i wycofywanie się z nich, 

obserwował bowiem upór Jane, jej siłę i miłość do Stephena.  

Jak podkreśla C.S. Lewis (2010, s. 44, 45), autor Czterech miłości, najskromniejszą odmianą ludzkiej 

miłości, a zarazem najszerzej roztaczającą swoje działanie, jest przywiązanie. To również najmniej 

wybredna z miłości. „Nie zadziera nosa – zdarza się, że ktoś czerpie dumę z zakochania czy nawet 

przyjaźni. Przywiązanie jest skromne, wręcz ukradkowe i dyskretne” (tamże, s. 47). Dwyer przywołuje 

twierdzenie Rubina (2005, s. 32), zgodnie z którym miłość składa się z trzech elementów. Pierwszym z 

nich jest właśnie przywiązanie, będące silną potrzebą obecności ukochanej osoby, drugim troska, 

przejawiająca się w pragnieniu pomagania kochanej osobie i jej wspierania, trzecim natomiast intymność, a 

zatem chęć zażyłego kontaktu z ukochaną osobą w atmosferze zaufania. Warto w tym miejscu przywołać 

jeszcze sześć stylów miłości, wyodrębnionych przez Johna Lee (tamże, s. 38). Wśród nich znajduje się 

miłość romantyczna, przyjacielska, jako gra, zaborcza, praktyczna i altruistyczna. Ta ostatnia zostaje 

pięknie pokazana w filmie Teoria wszystkiego. To miłość bezwarunkowa, odznaczająca się troską o ukochaną 

osobę, nastawiona na dawanie i przebaczanie, pozbawiona nawet oczekiwania na wzajemność, opierająca 

się na samopoświęceniu. Miłość jako przywiązanie w rozumieniu Lewisa, przywiązanie jako element 

miłości w rozumieniu Rubina oraz styl miłości altruistycznej tworzą piękny i poruszający portret relacji 

Jane i Stephena. Warto podkreślić, że chociaż jest to najskromniejsza z miłości, nie jest ona słaba. 

„Uczucie to człowiek często traktuje niedbale, uważając je jako coś zwyczajnego. Taka postawa pasuje do 

spokojnego, cichego charakteru samego uczucia. Przywiązanie nie byłoby sobą, gdyby mu dawać głośny  

i częsty wyraz. […] Przywiązanie niemal przemyka się i prześlizguje przez nasze życie. Zajmuje miejsce  

u boku rzeczy skromnych, prywatnych i intymnych – miękkich pantofli, znoszonych ubrań, […] dźwięku 

maszyny do szycia, dziecięcej lalki porzuconej na trawniku” (Lewis, 2010, s. 47-48). To nie miłość, która 

wynika z docenienia czegoś, tylko miłość, która ofiarowuje (tamże, s. 47, 49). Lewis (2014, s. 309) dodaje: 

„ani przez chwilę nie kwestionuję tego, że dziewięć dziesiątych wszelkiego stałego i trwałego szczęścia, 

które istnieje w naszym naturalnym życiu, zawdzięczamy Przywiązaniu”.  

Chociaż głównym bohaterem filmu wydaje się Stephen Hawking, jego żona, Jane odgrywa w nim 

jednakowo ważną rolę. Postać Jane wykreowana przez Felicity Jones to portret miłości – przywiązania. 

Cechuje ja wytrwałość, wyrozumiałość i pokora, jest cierpliwa, zaangażowana, wspierająca i wierna. 

Wszystko znosi ze spokojem i nie wybucha nawet wtedy, gdy zostaje oskarżona o zdradę i gdy bez 

powodzenia stara się pisać pracę doktorską. Jej miłość, determinacja i nieustępliwość owocują. Porusza 

moment, kiedy Stephen wskazując na ich dzieci mówi do Jane: „zobacz, co razem stworzyliśmy”. Ale to 

jednak nie wszystko. Tytułowa teoria wszystkiego zobrazowana w filmie okazuje się uwadniać, że właśnie 
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dzięki najbliższym, dzięki ludziom wokół i dobrym relacjom z nimi człowiek wspólnymi siłami może 

skonfrontować się z przeszkodami na swojej życiowej drodze, przeciwstawić się im i je pokonać oraz 

osiągnąć wyznaczone cele, spełnić swoje marzenia, żyć tak, jak pragnie. Jedynie bezczynność, bierność, 

załamanie się i samotność to prawdziwa porażka i nieszczęście człowieka. Warto zacytować słowa 

Hawkinga, wypowiedziane pod koniec filmu podczas jednej z konferencji. „Człowiek nie powinien 

wytyczać sobie granic. Każdy z nas jest zupełnie inny. Nawet kiedy nasze życie jest bardzo ciężkie, zawsze 

możemy znaleźć coś, co da nam spełnienie. Życie to nadzieja”. O jakości ludzkiego życia decydują 

bowiem w dużym stopniu właśnie bliskie relacje interpersonalne. Zgodnie z przywołanymi przez Dwyer 

(2005, s. 117) badaniami Campbella, bliskie relacje z innymi ludźmi, bardziej niż dochody, status społeczny 

czy wykształcenie, wpływają na dobre samopoczucie, szczęście i zdrowie człowieka.  

2. Teatralizacja życia. Portret współczesnych relacji 

 

Dopiero wtedy oddychamy, kiedy jesteśmy związani z naszymi braćmi  

wspólnym celem znajdującym się poza nami, a doświadczenie uczy, że  

kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem,  

ale patrzeć razem w tym samym kierunku. 

Antoine de Saint-Exupery, Ziemia, planeta ludzi 

 

– Co to znaczy „oswajać”?  

– To rzecz, która poszła w zapomnienie – rzekł Lis. – To znaczy 

„tworzyć związki”.  

– Tworzyć związki? 

– Oczywiście – rzekł Lis. – Jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, takim 

samym,  

jak sto tysięcy innych małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. A ty nie 

potrzebujesz mnie.  

Dla ciebie jestem po prostu lisem, jak sto tysięcy innych lisów.  

Ale jeśli mnie oswoisz, będziemy siebie nawzajem potrzebować.  

Ja stanę się dla ciebie jedynym na całym świecie.  

Antoine de Saint-Exupery, Mały Książę 

 

Jak już zostało to podkreślone wyżej, film może okazać się dokumentem o pewnej naukowej 

wartości, gatunkiem wiedzy o rzeczywistości. Za ważny dokument czasów współczesnych, a zwłaszcza 

obraz bliskich relacji interpersonalnych, można uznać oryginalny film w reżyserii Mike’a Nicholsa Bliżej, 

który stanowi adaptację sztuki teatralnej Patricka Marbera. Przywołuje on na myśl Baumana i jego teorię 

epizodyczności wszelkich zdarzeń w życiu człowieka, charakteryzującej społeczeństwo ponowoczesne 

(Bauman, 2004, s. 182). Według niego kultura płynnej nowoczesności jest kulturą niezaangażowania, 

nieciągłości i zapomnienia. Szybkość życia, ulotność chwili, epizodyczność kontaktów rozrywają czas 

człowieka, który powoli zaczyna składać się ze strzępów wydarzeń. Jak twierdzi Tadeusz Komendant 
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(1996, s. 141-142) „bardzo dawno temu gwarantem miarowych ruchów wahadła – upływu czasu – była 

Boża wszechmoc. Później nieustanna Boża ingerencja. Jeszcze później – wstydliwa ludzka aktywność, 

ukryty w mechanizmie karzeł. Jeszcze, jeszcze potem, po emancypacji karłów, Człowiek w ogóle, pisany 

dużą literą. Teraz będzie nim pozbawione przyczyny ego, podmiot. […] Czas przestał […] być formą 

naoczności, jak chciał Kant. W XX wieku to już tylko potok obrazów. Toteż on, podmiot, aby zrozumieć 

to, co mu się zdarza w owym czarnym potoku, porusza się między płaszczyzną zdarzeń a płaszczyzną 

narracji jak oszalałe wahadło”. 

Bliżej obejmuje swoista klamra kompozycyjna – obraz na początku i na końcu filmu przedstawia 

tłum zmierzających w różnych kierunkach ludzi, natomiast z offu słychać piosenkę Damiena Rice’a The 

Blower’s Daughter. Jej słowa doskonale odzwierciedlają samą fabułę filmu. „I tak właśnie jest, jak mówiłaś, 

że będzie. Życie łagodnie traktuje mnie przez większość czasu. I wreszcie jest koniec historii, bez miłości  

i glorii, bohatera też brak. Nie mogę oderwać od ciebie wzroku. I tak już jest, jak mówiłaś, że powinno 

być. Oboje zapomnimy o tym uczuciu z upływem czasu”.  

W relacjach z innymi ludźmi występuje pewnego rodzaju „pęknięcie”. Z jednej strony człowiek 

poszukuje więzi z innymi, z drugiej – nie chce poświęcać swojej tożsamości i indywidualności nawet jeśli 

poznaje kogoś bardzo ważnego i tworzy satysfakcjonującą relację. Wewnątrz relacji pojawiają się zatem 

rozbieżności, do których należą konflikty: integracja-separacja, związek-autonomia, stabilizacja-zmiana, 

przewidywalność-nowość, konwencjonalność-wyjątkowość, otwartość-zamknięcie, ujawnienie-ukrycie 

(Adler, Rosenfeld, Proctor II, 2011, s. 273-275). Wszystkie te przeciwieństwa pojawiają się w filmie Bliżej, 

koncentrując się wokół potrzeby ciągłej zmiany i stabilizacji, wokół otwierania się na jedne związki,  

a zamykania na inne oraz wokół prawdy i kłamstwa.  

 Dzieło Mike’a Nicholsa to portret dynamiki w relacjach między mężczyznami  

i kobietami, historia czworga osób, dwóch kobiet i dwóch mężczyzn, którzy ciągle rozchodzą się i do 

siebie wracają. Emocjonalne napięcie, które występuje między wszystkimi bohaterami doskonale 

odzwierciedla klaustrofobiczna scenografia, podkreślająca bliskość kontaktów bohaterów, fakt, że wiedzą 

oni o sobie nawet bardzo intymne informacje, a zarazem tak naprawdę wcale się nie znają, swoimi 

komentarzami prezentują szczerość do bólu, a zarazem kłamią. Dialogi i interakcje między postaciami są 

niezwykle intensywne. Dowodzą one, jak bardzo skomplikowane i zawikłane okazują się współczesne 

relacje między mężczyznami i kobietami. Poza tym pokazują pewnego rodzaju uzależnienie od zawierania 

nowych znajomości, od początków relacji. Fabuła skupia się na przypadkowych spotkaniach tej czwórki 

bohaterów, początkowo nieznających się osób, ich krótkich związkach, rozstaniach i powrotach.  

Dan pisze nekrologi nieznajomych, Anna fotografuje nieznajomych, Alice rozbiera się dla 

nieznajomych. Słowo „nieznajomy” okazuje się kluczem do tej opowieści. To pierwsze słowo, jakie 

rozpoczyna film i później pojawia się wielokrotnie. Jednym z punktów zwrotnych filmu okazuje się 

wystawa fotograficzna Anny. Alice nazywa ją „zbieraniną smutnych nieznajomych”, pięknie 

sfotografowanych. Stwierdza, że podziwiają ją ludzie smutni i samotni. Według dziewczyny na tych 

zdjęciach świat wydaje się piękny. Sprawia to, że, jak podkreśla Alice, „wystawa jest kojąca, co czyni z niej 

kłamstwo, a każdy kocha ohydne kłamstwo”. Wszyscy czworo w relacjach z innymi grają w szczerość i 

fałsz. Dan początkowo wydaje się woleć kłamstwo. Sam kłamie, jak wyjaśnia, z tchórzostwa, zaś od 

innych też nie oczekuje prawdy, wręcz przeciwnie, woli fałsz. Do Anny mówi z pretensją: „Dlaczego nie 
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skłamałaś? Co jest wspaniałego w prawdzie? Spróbuj kłamać, to globalna waluta”. W jednej z ostatnich 

scen Dan chce już od Alice usłyszeć prawdę. „Gdy wrócę, proszę, powiedz mi prawdę, bo to mój nałóg, 

bo bez niej jesteśmy zwierzętami, zaufaj mi”. Odpowiedź Alice „oto prawda, żebyś mógł mnie 

znienawidzić” sugeruje, że szczerość wiąże się z bólem i nie da się mówić prawdy, a jednocześnie być 

szczęśliwym i dawać innym szczęście. W ten sposób film staje się pesymistycznym portretem 

współczesnych związków, obrazem rzeczywistości pełnej kłamstw, nonsensów, cynizmu, fałszu i przede 

wszystkim przepełniającego każdy kadr smutku. Każdy z bohaterów pragnie i szuka miłości, lecz, kiedy 

ona się pojawia, nie zgadza się na nią. Postacie albo otwierają się na innych i dają siebie, albo zamykają się 

na kogoś i opuszczają go. Film w ten sposób operuje „potokiem” obrazów i słów. Obrazy przedstawiają 

smutek, słowa natomiast sprawiają ból lub są puste. W jednej z ostatnich scen Alice krzyczy: „Gdzie? 

Pokaż mi! Gdzie jest ta miłość? Nie widzę jej, nie mogę jej dotknąć, nie odczuwam jej. Słyszę tylko jakieś 

słowa”. Doskonale podsumowuje to film, którego fabuła skupia się tylko na pewnych spotkaniach, 

pokazywanych jedno po drugim, historia natomiast sugeruje wtedy jakiś upływ czasu. W filmie brakuje 

ciągłości, widz czasami może gubić się i zastanawiać, z kim wreszcie i który bohater jest lub podążać za 

przeskokami historii, jednocześnie zastanawiając, jak dochodzi do danego zdarzenia i dlaczego. To 

zamierzony zabieg reżysera i scenarzysty, dzięki któremu otrzymujemy pewnego rodzaju teatr czworga 

aktorów ze zmieniającą się scenografią.  

Bohaterowie często patrzą na siebie nawzajem, ale zapominają spojrzeć w głąb siebie i zrozumieć, 

czego pragnie ta druga osoba. Można powiedzieć, że nie wiedzą, czego od życia chcą, dlatego, chociaż, jak 

mówi Alice „zawsze jest chwila na decyzję, można się temu poddać lub oprzeć”, nie zatrzymują się przed 

kolejnym wyborem i podążają za nagłym pragnieniem, jednocześnie zadając ból i cierpienie innym. W 

scenie rozstania Dana i Alice, dziewczyna mówi mężczyźnie, że nie zna on tego, co najważniejsze w 

miłości, ponieważ nie rozumie, co to kompromis. Kompromis to inaczej zgodne stanowisko, układ, 

porozumienie, zbliżenie, jedność. Bohaterowie filmu natomiast nie tworzą z partnerami silnych więzi, ich 

związki są bowiem ulotne, krótkotrwałe, oparte na kłamstwie, choć ekscytujące. Pogoń za ciągłą 

wyjątkowością i nowością przyczynia się do tego, że w ich relacjach brakuje porozumienia, prawdziwej 

bliskości, jedności. Tymczasem, jak podkreśla C.S. Lewis, trwały związek potrzebuje pewnej 

„zwyczajności”. Bohaterowie tego dzieła zaś nie potrafią stworzyć jedności w relacjach z partnerem, wciąż 

pragnąc pozostać „nieznajomymi”. Autor Czterech miłości nazywając stan zakochania miłością erotyczną, 

miłością między mężczyzną i kobietą, stwierdza (Lewis, 2010, s. 48), że „zarówno w przyjaźni, jak i w 

miłości erotycznej istnieje pewien szczególny rodzaj uroku, który daje o sobie znać w chwili, kiedy miłość 

płynąca z docenienia niejako zasypia skulona w kłębek i otula nas po prostu swoboda i zwyczajność 

związku dwóch osób, z których obie są wolne tak, jakby były same, a zarazem żadna nie jest samotna”.  

3. Nieodgadnione związki międzyludzkie. Tajemnica istnienia, dusza  

i personifikacja wnętrza  

Przypuszczam, że nic tak człowieka nie zaskakuje w życiu  

jak odkrycie, że istnieją ludzie  

bardzo, ale to bardzo do niego podobni. 

C.S. Lewis, Zaskoczony radością 



BLISKIE RELACJE INTERPERSONALNE 

 

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

 
Strona 115 

 

Robiłem filmy po to, żeby rozmawiać z ludźmi.  

Nie chciałem rozmawiać o byle czym,  

bo szkoda na to czasu i pieniędzy.  

Szkoda po prostu życia. 

Krzysztof Kieślowski 

 

Wyjątkowym obrazem niezwykłej więzi między dwiema osobami jest film Podwójne życie Weroniki 

Krzysztofa Kieślowskiego. Podczas gdy bohaterowie filmu Bliżej nie odczuwają między sobą jedności, 

dwie kobiety, Weronika i Veronique, postacie dzieła reżysera Przypadku, czują wzajemnie swoją obecność. 

Weronika zwierza się ojcu: „To ciekawe, ale czuję, że nie jestem sama na świecie”. Tymczasem Veronique 

mówi: „Przez całe życie zawsze czułam się tak, jakbym była tutaj i równocześnie gdzie indziej”. Kobiety 

urodziły się tego samego dnia, w tym samym roku. Różnią je jedynie miejsca urodzenia, są nimi Polska  

i Francja.  

Tytuł „podwójne życie” skłania jednak do twierdzenia, że film opowiada o jednej bohaterce, tylko 

oglądanej z dwóch perspektyw, jakby żyjącej podwójnie. Ta jedna dziewczyna, marzycielka, jest 

romantyczna i optymistyczna, ta druga, realistka, zachowawcza i pesymistyczna. Obie się dopełniają. Ta 

pierwsza z odwagą obserwuje świat, wierzy mu i ufa. Druga wręcz przeciwnie, konfrontuje go ze swoimi 

rozmyślaniami i pytaniami. Tworzą razem nierozerwalną jedność. Reżyser posłużył się dwiema osobami  

i relacjami pomiędzy nimi, by pokazać, jak tajemniczą i nieodgadnioną istotą jest człowiek. „Tajemnica 

ludzkiego życia i nieodgadnione związki międzyludzkie stanowią integralną część tej opowieści. Film 

wprowadza nas w zjawiska życia niedające się zmierzyć żadnymi kryteriami racjonalnymi. Wciąga w sferę 

metafizyki i wywołuje napięcie. […] Tajemnica, jaką stwarza Weronika i Veronique, emanuje z całego 

filmu i zmusza do uznania, że świat uczuć nie jest do końca poznawalny” (Plisiecki, 2012, s. 111).  

Reżyser filmu, Krzysztof Kieślowski (1997, s. 166), w swojej autobiografii przywołuje pewne 

zdarzenie. Właśnie ono pozwala potwierdzić tezę, zgodnie z którą film opowiada o istnieniu pewnej 

zagadkowości i tajemniczości ludzkiego życia. „Na jakimś spotkaniu we Francji, pod Paryżem, przyszła do 

mnie 15-letnia dziewczynka i powiedziała, że była na Weronice. Była raz, drugi i trzeci, i chciała mi 

powiedzieć tylko jedną rzecz – zrozumiała, że dusza istnieje. Przedtem nie wiedziała, a teraz już wie. Jest 

w tym coś bardzo ładnego. Warto było robić Weronikę dla tej dziewczynki. Warto pracować rok, stracić 

dużo energii, cierpliwości, męczyć się, mordować, po to, by jedna mała dziewczynka w Paryżu zrozumiała, 

że istnieje dusza”.  

 

Podsumowanie 

 

Bliskie relacje interpersonalne mogą okazać się dobre lub złe, słabe lub trwałe, głębokie lub 

płytkie. Nie przez przypadek, jak podkreśla Jaworski (2011, s. 4), słowo „bliźni” ma taki sam źródłosłów, 

co wyraz „blizna”, lecz również „zabliźnienie”. A zatem z jednej strony to bliźni może zadać największy 

ból, ale może także pomóc swoją obecnością. Z tego powodu troska o jakość relacji międzyludzkich to 

coś bardzo wartościowego i ważnego.  
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Szkic ten koncentruje się na różnych sposobach przedstawiania w kinie bliskich relacji 

interpersonalnych. Dekadę po początku XXI wieku powstaje film Teoria wszystkiego, opowiadający  

o miłości, poświęceniu i o relacjach między dwojgiem ludzi. Dziesięć lat wcześniej na ekrany wchodzi 

„teatr czworga aktorów”, Bliżej, dzieło przedstawiające portret współczesnych relacji interpersonalnych. 

Następną dekadę wcześniej zostaje nakręcone Podwójne życie Weroniki, film przedstawiający „podwójne 

życie” jednej dziewczyny, wykorzystujący relacje międzyludzkie w celu ukazania pewnej personifikacji 

wnętrza człowieka, jego duszy i drogi do samopoznania. We wszystkich trzech dziełach uczucia  

i relacje między bohaterami nie są jednoznaczne, wręcz przeciwnie, okazują się skomplikowane i złożone. 

Tę wieloznaczność doskonale potrafi wyrazić film, filmowe portrety relacji, które odbiorca może oglądać, 

czuć i przeżywać.  

Filmografia: 

Bliżej, (2004), reż. Mike Nichols.  

Podwójne życie Weroniki, (1991), reż. Krzysztof Kieślowski.  

Teoria wszystkiego, (2014), reż. James Marsh.  
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Percepcja osoby w związku romantycznym  

z wyznawcą islamu 

 

 

Wprowadzenie 

 

Wiek XXI to okres przemian zarówno politycznych, ekonomicznych, a także związanych  

z funkcjonowaniem społeczeństwa. Wśród wielu słów pojawiających się obecnie w mediach króluje słowo 

tolerancja, które jest odpowiedzą na częste przejawy dyskryminacji i negatywnego spostrzegania określonych 

osób (Ambrosiewicz-Jacobs, 2003, s. 19-24).  

Jedną z grup negatywnie stygmatyzowanych w Europie są wyznawcy islamu (Zick, Küpper, 

Hövermann, 2011, s. 58-65, 160-165). Problematyka ta wydaje się o tyle istotna, ponieważ osób tego 

wyznania w Unii Europejskiej, a więc i w Polsce jest coraz więcej. Z danych cytowanych w 2006 roku w 

Polsce jest około 30 tysięcy muzułmanów, natomiast w całej Europie około 13 mln (Kubicki, 2006,  

s. 124-137; por. też: Alaoui, 2006, s. 85-90; Lugo i in., 20091.  

Pojawiające się statystyki oraz prognozy wzrostu liczby wyznawców religii islamu w Europie 

(Grzywok, 2012, s. 60-69), stanowią wyzwanie dla współczesnych polityków oraz badaczy pracujących nad 

zjawiskiem integracji społecznej (Grzymała-Kazłowska, Łobodziński, 2008, s. 9-11). Ponadto wspieranie 

różnorodności kulturowej jest jednym z podstawowych celi Unii Europejskiej, określonym w traktacie  

z Maastricht z 1992 roku (Gonet, 2008, s. 167). Podstawowym zadaniem wydaje się zrozumienie istoty 

problemu, a więc postawy Europejczyków wobec wyznawców islamu oraz lepsze poznanie treści 

stereotypu.   

Temat integracji społecznej imigrantów stanowi poważny problem, gdyż przedstawiciele tej grupy 

w wielu krajach są jedną z najbardziej narażonych wykluczeniem społecznym grup (Szaniawska-Schwabe, 

2009, s. 16). Analiza wpływu wyznawców islamu na różne dziedziny życia i funkcjonowania oraz 

dodatkowych konotacji związanych z tym aspektem mają wymiar międzynarodowy (Ayubi, 1992, s. 43-46). 

W związku z powyższym, celem prezentowanej pracy stała się próba analizy wizerunku osób, które 

pozostają w trwałym i szczęśliwym związku z wyznawcą islamu.  

                                                 
1 http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/ (16.03.2014) 

http://www.google.pl/url?q=http://setiathome.berkeley.edu/forum_thread.php%3Fid%3D55534&sa=U&ei=JLYlU5vLN87Usgav4oC4Ag&ved=0CC8QFjAD&sig2=8GIaCs6r4WibWSehUwzrFQ&usg=AFQjCNH8M7hzZpwY2_-s2lmenSgQsawElg
http://www.google.pl/url?q=http://setiathome.berkeley.edu/forum_thread.php%3Fid%3D55534&sa=U&ei=JLYlU5vLN87Usgav4oC4Ag&ved=0CC8QFjAD&sig2=8GIaCs6r4WibWSehUwzrFQ&usg=AFQjCNH8M7hzZpwY2_-s2lmenSgQsawElg
http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/
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1. O stereotypie słów kilka... 

 

Słowo stereotyp zostało użyte po raz pierwszy w 1798 roku przez francuskiego drukarza do opisu 

sposobu drukowania przy zastosowaniu sztywnych matryc. Etymologicznie wywodzi się z języka 

greckiego od słów stereos- stężały, twardy i typos - wzorzec, odcisk (Kuźmo, 2008, s. 1). 

Współcześnie pojęcie to kojarzy się przede wszystkim ze zjawiskiem społecznym.  

Pojęcie stereotypu na grunt nauk społecznych wprowadził W. Lippmann.  

Autor rozumiał stereotyp jako pewnego rodzaju „obrazy w naszej głowie”, czyli uproszczone 

wyobrażenia, przyjmowane od innych i uznawane za zgodne z rzeczywistością. Stereotypy są skłonnością 

do spostrzegania i klasyfikowania osób lub przedmiotów jako podobnych, na podstawie atrybutów lub 

wspólnych cech. Charakteryzują się one uproszczonym schematem oraz pobieżną wiedzą, a także pewną 

sztywnością poznawczą, ponieważ są odporne na zmiany. Definicja zakłada funkcjonalność stereotypów, 

ponieważ powstały obraz umysłowy ułatwia jednostce radzenie sobie ze złożonością otoczenia, przede 

wszystkim poprzez upraszczanie środowiska społecznego (Grabowska, 2007, s. 73-90; Nelson, 2003,  

s. 25-28; Wójtowicz, 2007, s. 394). 

Od czasów teorii W. Lippmana powstało wiele definicji stereotypu. Słownikowe ujmują stereotyp 

jako panującą w społeczeństwie opinię dotyczącą osób, grupy lub przedmiotów, która opiera się na 

skrótowej, niepełnej lub fałszywej wiedzy, wynikającej z utartych społecznie norm i tradycji (Dunaj, 1996, 

s. 1062; por. też: Wojnowski, 2005, s. 498). 

Generalnie należy uznać, że psycholodzy są zgodni w definiowaniu wymienionego pojęcia.  

G.W. Allport (1954 za: Macrae, Stangor, Hewstone, 1999, s. 228-234) w książce pt. The Nature of Prejudice 

opisuje stereotyp jako kategorię poznawczą uproszczającą przetwarzanie informacji. S.A. Reber  

i S.E. Reber (2008, s. 742) formułują pojęcie stereotypu jako istniejący w obrębie kultury zbiór 

powszechnie uznawanych przekonań ogólnych dotyczących cech psychicznych danej grupy lub klasy 

społecznej. Dopuszczalne są zmiany w stereotypach, między innymi możliwe jest włączenie do nich cech 

pozytywnych i trafnych.  

A.M. Colman (2009, s. 705) uważa, że stereotyp to względnie stała i nadmiernie uproszczona 

generalizacja skupiająca się zazwyczaj na negatywnych cechach ludzi. Podobnie E. Aronson twierdzi, że 

zjawisko to polega na przypisaniu wszystkim członkom grupy określonych cech, bez uwzględnienia 

istniejących w rzeczywistości różnic. B. Wojciszke definiuje pojęcie jako uproszczony obraz pewnej grupy 

społecznej, wyróżnionej na podstawie łatwo dostrzegalnej cechy, takiej jak płeć, rasa czy też narodowość 

(za: Białopiotrowicz, Kojkoł, 2010, s. 185).  

Natomiast K. Olechnicki i P. Załęcki twierdzą, że stereotyp to schematyczna i uproszczona 

konstrukcja myślowa bazująca na uprzedzeniach i niepełnej wiedzy, przy tym zabarwiona emocjonalnie 

(za: Królikowska, 2011, s. 388). 

Charakterystyczną cechą stereotypu jest jego kolektywna natura. Oznacza to, że odnosi się on do 

konkretnej zbiorowości, jak również stanowi etykietę pewnej grupy społecznej. A. Schaff wskazuje na 

różnorodność i wielość stereotypów, wśród nich wyróżnia między innymi narodowe, polityczne, rasowe, 

czy zawodowe (za: Wójtowicz, 2007, s. 396). 
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Podsumowując stereotypy poprzez generalizację upraszczają codzienne funkcjonowanie oraz 

złożoność środowiska społecznego. Skądinąd pozwalają porządkować otaczającą rzeczywistość w sposób 

przystępny i prosty. Stereotypy mogą mieć różny charakter, jednak najczęściej zauważalne są te negatywne 

(Stephan, Stephan, 2007, s. 15-16). 

 

2. Problematyka badania własnego 

 

Biorąc pod uwagę genezę pojęcia, a więc fakt, że wynikają one często z ubogiej wiedzy jednostki, 

założeniem pracy stało się lepsze poznanie treści stereotypów związanych z wyznawcami islamu. Wyniki 

dotychczasowych badań pokazują, że muzułmanizm jest postrzegany negatywnie. Charakterystyczne są 

również pewne cechy dotyczące stereotypu wyznawcy tejże religii (Błuszkowski, 2003, s. 55-71, 75-108; 

Zick, Küpper, Hövermann, 2011, s. 58-65, 160-165).  

 

2.1. Problem badań i postawione hipotezy 

 

Głównym celem jest zatem określenie wizerunku osoby pozostającej w trwałym i szczęśliwym 

związku z wyznawcą islamu. Temat ten jest adekwatny i istotny, ponieważ porusza problem w sposób 

pośredni, pokazując jak stereotypy mogą wpływać na postrzeganie, nie tylko jednostki objętej stereotypem, 

ale również osób z najbliższego otoczenia. Korzystając z dotychczasowej literatury przedmiotu, dotyczącej 

postaw i stereotypów założyliśmy, że poprzez informacje o związku z wyznawcą islamu osoby te będą 

oceniane w sposób schematyczny i pobieżny. Po przeanalizowaniu dostępnych materiałów na temat 

sposobu spostrzegania siebie i innych w społeczeństwie, przyjęliśmy w badaniu definicje sprawczości  

i wspólnotowości.  

B. Wojciszke i M.A. Szlendak (2010, s. 57-70) uważają, że ludzie postrzegają innych przede 

wszystkim w dwóch podstawowych wymiarach. Pierwszy z nich, a więc sprawczość, kojarzony jest z 

postrzeganiem cech indywidualnych, związanych ze skutecznością realizacji własnych celów. Drugi wymiar 

- wspólnotowość dotyczy spostrzegania jednostki przez pryzmat społeczny, a więc poprzez kontakty 

interpersonalne.  

W swoim badaniu zakładamy, że osoby w związku z muzułmaninem/ muzułmanką będą 

opisywane częściej za pomocą cech wspólnotowych, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. 

Wymienione założenia wynikają z mechanizmów psychologicznych: efektu selektywności, heurystyki 

dostępności, czy poznawczego schematu (Böhner, Wänke, 2004, s. 200-202; Wojciszke, 2011, s. 208-210).  

W związku z tymi przesłankami założyliśmy następujące hipotezy: 

H1 - Percepcja osób pozostających w związku z muzułmaninem/muzułmanką jest bardziej 

negatywna niż percepcja osób z grup kontrolnych; 

H2 - Opis osób pozostających w związku z muzułmaninem/ muzułmanką cechuje się większym 

nasileniem cech wspólnotowych w porównaniu do opisu osób z grup kontrolnych.  

 

2.2.  Metoda badań 

Przebadano cztery grupy studentów, a każdej przedstawiono alternatywną wersję historyjki.  

http://www.google.pl/url?q=http://setiathome.berkeley.edu/forum_thread.php%3Fid%3D55534&sa=U&ei=JLYlU5vLN87Usgav4oC4Ag&ved=0CC8QFjAD&sig2=8GIaCs6r4WibWSehUwzrFQ&usg=AFQjCNH8M7hzZpwY2_-s2lmenSgQsawElg
http://www.google.pl/url?q=http://setiathome.berkeley.edu/forum_thread.php%3Fid%3D55534&sa=U&ei=JLYlU5vLN87Usgav4oC4Ag&ved=0CC8QFjAD&sig2=8GIaCs6r4WibWSehUwzrFQ&usg=AFQjCNH8M7hzZpwY2_-s2lmenSgQsawElg
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Wszyscy badani otrzymali identyczną instrukcję: 

Poniżej znajduje się opis pewnej osoby. Proszę zapoznać się z tym opisem, a następnie wymienić 10 cech, którymi 

Pani/Pana zdaniem charakteryzuje się ta osoba.  

 

Wśród czterech wyróżnionych grup dwie dotyczyły zbadania percepcji osoby pozostającej  

w związku z wyznawcą islamu, dwie zaś stanowiły grupę kontrolną. Badanie miało charakter dowolny  

i anonimowy. Nie podano żadnych przymiotników, każdy uczestnik opisywał bohatera na zasadzie 

własnych skojarzeń. Jedynym ograniczeniem była konieczność wymienienia 10 cech.  

 

Wersje historyjek brzmiały następująco: 

 

Historyjka grupy I (kontrolnej) 

Ania jest 25 letnią studentką akademii sztuk pięknych. Od 3 lat jest w szczęśliwym związku. Jest miłośniczką 

sportu i muzyki. Ania jest wierną fanką zespołu rockowego i nie omija żadnego koncertu,  

a na jednym z nich poznała obecną miłość. Ania jest bardzo zżyta z rodzicami, jednak oni nie zawsze tolerują jej wybory. 

Po studiach chciałaby wyjechać za granicę i tam rozpocząć karierę zawodową. Ceni sobie spotkania z przyjaciółmi. Kocha 

naturę, zwierzęta.  

 

Historyjka grupy II (kobieta w szczęśliwym związku z muzułmaninem) 

Ania jest 25 letnią studentką akademii sztuk pięknych. Od 3 lat jest w szczęśliwym związku  

z muzułmaninem. Jest miłośniczką sportu i muzyki. Ania jest wierną fanką zespołu rockowego i nie omija żadnego 

koncertu, a na jednym z nich poznała obecną miłość. Ania jest bardzo zżyta z rodzicami, jednak oni nie zawsze tolerują jej 

wybory. Po studiach chciałaby wyjechać za granicę i tam rozpocząć karierę zawodową. Ceni sobie spotkania z przyjaciółmi. 

Kocha naturę, zwierzęta.  

 

Historyjka grupy III (kontrolnej) 

Marek jest 25 letnim studentem akademii sztuk pięknych. Od 3 lat jest w szczęśliwym związku. Jest 

miłośnikiem sportu i muzyki. Marek jest wiernym fanem zespołu rockowego i nie omija żadnego koncertu, a na jednym z 

nich poznał obecną miłość. Marek jest bardzo zżyty z rodzicami, jednak oni nie zawsze tolerują jego wybory. Po studiach 

chciałby wyjechać za granicę i tam rozpocząć karierę zawodową. Ceni sobie spotkania z przyjaciółmi. Kocha naturę, 

zwierzęta.  

 

Historyjka grupy IV (mężczyzna w szczęśliwym związku z muzułmanką) 

Marek jest 25 letnim studentem akademii sztuk pięknych. Od 3 lat jest w szczęśliwym związku z muzułmanką. 

Jest miłośnikiem sportu i muzyki. Marek jest wiernym fanem zespołu rockowego i nie omija żadnego koncertu, a na jednym 

z nich poznał obecną miłość. Marek jest bardzo zżyty z rodzicami, jednak oni nie zawsze tolerują jego wybory. Po studiach 

chciałby wyjechać za granicę i tam rozpocząć karierę zawodową. Ceni sobie spotkania z przyjaciółmi. Kocha naturę, 

zwierzęta.  
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2.3. Grupa badana 

Przebadano 273 studentów w wieku 18-24 lata (x=21,73, SD=1,42) Wśród badanych znajduje się 

130 mężczyzn oraz 143 kobiety.  

 

Tabela 1. Struktura poszczególnych grup 

 

Grupa I II III IV 

Mężczyźni 30 29 37 34 

Kobiety 36 26 42 39 

Razem 66 55 79 73 

Średni wiek 21,73 22,18 21,67 21,48 

 

2.4. Wyniki 

W celu weryfikacji hipotez wymieniane przez badanych cechy klasyfikowano w dwie główne 

kategorie: 

 cechy pozytywne a cechy negatywne; 

 cechy wspólnotowe a cechy sprawcze, zgodnie z definicją sprawczości i wspólnotowości 

(Wojciszke, Szlendak, 2010,s. 57-70). 

Cechy klasyfikowano do poszczególnych kategorii biorąc pod uwagę opinię 5 sędziów 

kompetentnych (studentów ostatniego roku psychologii). 

Rozkład wyników w poszczególnych grupach (wyróżnionych ze względu na prezentowaną 

historyjkę) odbiegał od rozkładu normalnego, a porównywane grupy były nierównoliczne, w celu 

weryfikacji hipotez zastosowano nieparametryczny test H - Kruskala Wallisa.  

Wyniki testu potwierdziły hipotezę H1. Osoby z historyjki II i IV (pozostające  

w związku z wyznawcą islamu) są opisywane istotnie częściej za pomocą cech negatywnych (H(3) = 24,57; 

p<0,001) oraz istotnie rzadziej za pomocą cech pozytywnych (H(3)= 23,03; p<0,001). 

Również hipoteza H2 uzyskała pozytywną weryfikację. Osoby z grup kontrolnych (I i III) 

opisywane są istotnie częściej za pomocą cech sprawczych, pozytywnych (H(3)=52,81; p<0,001) oraz 

istotnie rzadziej za pomocą cech wspólnotowych, zarówno pozytywnych (H(3)=14,85; p=0,002) , jak i tych 

negatywnych (H(3) = 34,580; p<0,001). Brak różnic w opisie osób z poszczególnych historyjek za pomocą 

cech sprawczych, negatywnych (H(3)=3,99; p<0,262) 

Następnie sprawdzono, które cechy w poszczególnych grupach wymieniane  

są najczęściej do opisu osoby z historyjki. W tabeli 2 przedstawiono najpopularniejsze cechy w poszcze-

gólnych grupach, wraz z częstością pojawienia się określonej cechy. 
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Tabela 2. Najpopularniejsze cechy użyte do opisu bohatera historyjki, wraz z częstością ich występowania 

 

Historyjka I Historyjka II Historyjka III Historyjka IV 

Wrażliwa 
 

30 Tolerancyjna 
 

31 Wrażliwy 
 

27 Tolerancyjny 43 

Ambitna 33 Wrażliwa 
 

25 Wierny 
 

15 Otwarty 
 

18 

Kreatywna 14 Wytrwała 
 

9 Niezależny 
 

11 Ambitny 
 

33 

Przyjacielska 19 Miła 
 

6   Rodzinny 
 

14 

Szczęśliwa 22     Wierny 
 

20 

Towarzyska 21       

 

 

Następnie w sposób jakościowy przeanalizowano opisy poszczególnych badanych, niektóre z nich 

(najbardziej charakterystyczne) przedstawiono poniżej: 

 

Opisy osoby z historyjki I (grupa kontrolna) 

 ambitna, szczęśliwa, atrakcyjna, szczęściara, rodzinna, uczuciowa, kochająca, inteligentna, mądra, dobra; 

 szczęśliwa, indywidualna, samodzielna, otwarta, zaradna, uczuciowa, towarzyska, wrażliwa, odważna, uparta. 

 

Opisy osoby z historyjki II (pozostająca w szczęśliwym związku z wyznawcą islamu): 

 niekonwencjonalna, świadoma życia ,nie przemyślała decyzji, odważna, chce zmian, nie patrzy na wygląd, liczy się 

jej szczęście, jest gotowa na niestereotypową miłość, nietypowa; 

 niepewna, kochająca, inna, szczęśliwa, rozrywkowa, niebezpieczna, będzie żyć w izolacji, pomysłowa, odmienna, 

brak akceptacji dla niej; 

 egoistka, nie dba o przyjaźń, nie zależy jej, dziwna, trywialna, postępuje źle, negatywnie postrzegana, nie zna się, 

pewna siebie, otwarta;  

 nieatrakcyjna, nietypowa, brak schematów, optymistka, buduje „szklane domy”, multi-kulti , bez ograniczeń, lubi 

atrakcje, nie ma powodzenia u mężczyzn, idealistka; 

 przechodzi na islam, musi się liczyć z wyjazdem z Polski, będzie utrzymanką, nieobowiązkowa, nastawiona na 

rodzicielstwo, pragnie mieć rodzinę, musi zapomnieć o karierze, musi zapomnieć o awansie, brak jej tradycji, brak 

jej wiary; 

 dotrzymuje słowa, brak podejścia, chce być szczęśliwa, nie ceni wiary, nie ceni swoich korzeni, nie ceni wolności, nie 

ma pomysłu, jej życie radykalnie się zmieni, odpowiedzialna, ceni miłość; 

 mało religijna, nie zna konotacji, nie zna kultury, rodzinna, stawia na swoim, nie zrealizuje się, nie wie co ją 

czeka, ślepo patrzy na świat, fanka, tolerancyjna. 

Opisy osoby z historyjki III (grupa kontrolna) 

 zaangażowany, cierpliwy, kochający, zafascynowany, pasjonat, ma dużo do powiedzenia, trochę egoistyczny, nie 

liczy się z innymi, robi w życiu co chce, marzyciel;  
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 typowy Polak, schematycznie, marzyciel, optymista , nie patrzy realistycznie, artysta, leser, kokieter, ma 

swoje zdanie, kochający; 

 nudny, powtarzalny, egoistyczny, wierzy w siebie, pewny siebie, bez entuzjazmu, udało mu się w życiu, lansuje się, 

„artysta”, „łatwo i do celu”;  

 ugodowy, uprzejmy, inteligentny, małomówny, cichy, uczuciowy, nieasertywny, rodzinny, przyjacielski, mało 

stanowczy. 

 

Opisy osoby z historyjki IV (pozostający w szczęśliwym związku z wyznawcą islamu) 

 innowacyjny, wierny, inny, tolerancyjny, nietypowy, nierealistyczny, konkretny, wychodzi poza schematy, 

nietradycyjny, ciekawski; 

 nie przeszkadza mu islam, zły kontakt z rodzicami, jego decyzje mogą ranić, aktywny, strateg, nie patrzy na 

konwencje, może być dyskryminowany, ciekawy świata, ateista, tolerancja; 

 atrakcyjny, oryginalny, na topie, na szczycie, egzotyczny, „wszystko mi jedno”, liczy na profity, materialista, 

nonkonformistyczny, nietypowy; 

 uroczy, niesprecyzowany, idzie na ustępstwa, kreuje siebie, zakłamany, konflikt interesów, nie szanuje tradycji, 

odcina się od obyczajów, nie patrzy na konwenanse, nielubiany; 

 kontroluje rzeczywistość, podejrzliwy, chciwy, mądry, miły, ciekawy, rożni się od innych, żyje z muzułmanką, 

realny, niebezpieczny; 

 młody, odważny, ekstremalny, niebezpieczny, prowokujący, budzący lęk, budzący strach, elokwentny ,zakochany, 

ambitny; 

 podejrzewa, traktuje ja niehumanitarnie, zgrzyt kultur, agresywny, pomysłowy, zna kraje arabskie, rozmowny, 

zna priorytety, nieufny, pilnuje kobiety. 

 

2.5. Dyskusja 

Wyniki przeprowadzonego badania w pełni potwierdzają dotychczasową wiedzę na temat 

percepcji islamu w naszym kraju, prowadząc do wniosku, że wizerunek tych osób nie zmienił się od 

początku XXI wieku, gdy badanie na temat percepcji Turków przeprowadził J. Błuszkowski (2003, s. 55-

71, 75-108).  

Rezultat badania w pełni koresponduje również z raportem Fundacji Friedricha Eberta - 

muzułmanizm jest spostrzegany negatywnie w wielu krajach Europy (Zick, Küpper, Hövermann, 2011,  

s. 58-65, 160-165).  

Generalnie można uznać, że większość krajów europejskich jest zgodna w stygmatyzującym 

spostrzeganiu muzułmanów (por. Matusiak, 2013, s. 108-117).  

Stereotypowe myślenie wynika głównie z niesprawdzonej wiedzy i jednostronnych przekazów 

medialnych, które mogą powodować nawet strach i panikę społeczeństwa (Ramadan, 2002, s. 158-168). 

Społeczeństwo generalizuje, odczuwa negatywne emocje, w tym strach w stosunku do wyznawców islamu, 

gdyż większość Polaków, nie miała bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami tej grupy.  

Człowiek jest istotą społeczną w związku z tym, ludzie notorycznie wymieniają się refleksjami czy 

opiniami. Zdaniem M. Sheriffa - w zależności od konfrontacji poglądów - można wymienić trzy sfery: 

akceptacja, odrzucenie, niezaangażowanie. W związku z powyższym, jeżeli otrzymywane opinie różnią się 
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od postaw własnych - trafiają do obszaru odrzucenia, powodując efekt kontrastu. Zjawisko to polega na 

obronie własnych opinii i przejściu do jeszcze bardziej skrajnych postaw (Skarżyńska, 2005, s. 340; 

Wojciszke, 2000, s. 92-95).  

Można wnioskować, że Polacy czy przedstawiciele krajów Zachodu, którzy posiadają zupełnie 

inne poglądy od wyznawców islamu doświadczają owego kontrastu i przechodzą do skrajnych, 

stereotypowych postaw wobec wyznawców obcej im religii. Stygmatyzujące postawy Europejczyków 

wobec wyznawców islamu wydają się w pewnym sensie podręcznikowym przykładem opisywanego efektu, 

zresztą relacja ta wydaje się dwustronną.  

Przedstawiciele kultur europejskiej i islamskiej wzorują się na innych prawach, perspektywach czy 

poglądach, są to więc kultury różnorodne i wielopłaszczyznowo oddalone od siebie. Wyznawcy islamu  

w znacznym stopniu nie akceptują między innymi feministycznych ruchów, uznawanych politycznie za 

tzw. „zachodnie”, podczas gdy społeczeństwo islamskie powinno dążyć do zwalczania dyskryminacji 

kobiet, poprzez sprzeciw wobec przemocy domowej, przymusu małżeństwa, a także poprzez walkę o 

równe płace (Pędziwiatr, 2006, s. 17-48, 195-240). Wymienione przykładowe różnice stanowią źródło 

pogłębiających się sporów (Gonet, 2008, s. 165). 

Pozycja wyznawców islamu w kraju europejskim silnie związana jest z modelami integracji 

imigrantów. Dodatkowo można wyróżnić trzy modele: model pracowników gościnnych (muzułmanie są 

pracownikami tymczasowymi, mogącymi w każdej chwili wrócić do ojczyzny), model asymilacji (imigranci 

traktowani jako stały element rzeczywistości, od których wymaga się dostosowania do większości) oraz 

model wielokulturowości (wyznawcy islamu uzyskują w szybkim tempie obywatelstwo, przysługują im 

prawa grupowe) (Pędziwiatr, 2005, s. 11-13). Jednak model wielokulturowości w naszym kraju w 

przypadku wyznawców islamu jest rzadkością. Modele te mogą również być powiązane z genezą imigracji. 

Przybycie do innego kraju ma zazwyczaj charakter zarobkowy, bądź mogło się wiązać z uchodźctwem 

politycznym. Imigracja często ma w założeniu charakter pewnego etapu, z myślą o powrocie do ojczyzny, 

bądź dalszej podróży. Wymienione założenie prowadzi do braku osiedlenia, niechęci do nauki języka  

i tutejszej kultury, co zwiększa niechęć wśród obywateli (Gromkowska-Melosik, 2013, s. 66).  

Największe szanse adaptacji w nowej kulturze mają imigranci o dużych zasobach osobistych: 

osoby przyjeżdżające z zamożniejszych krajów lub dobrze wykształcone, czyli wnoszące swój wkład  

w nowe środowisko (Ekspertyza Ośrodka Badań nad Migracjami, 2007, s. 97). Proces ten jest o tyle 

trudny, że prawdziwa integracja musi mieć miejsce na kilku płaszczyznach: ekonomicznej, politycznej, czy 

też kulturowej. Oznacza to umiejętność odnalezienia się na nowym rynku pracy, uzyskanie odpowiedniego 

statusu społecznego, obywatelstwa, a w konsekwencji umiejętność przyjęcia i odnalezienia się w nowych 

normach kulturowych (Kindler, 2008, s. 54). Pełna integracja stawia zatem wiele wyzwań przed 

wyznawcami islamu.  

Stygmatyzującego podejścia wobec kultury islamu nie ułatwia również historia. Chrześcijanie od 

wieków prowadzili wojny z wymienioną grupą społeczną, gdy ci próbowali podporządkować sobie inne 

tereny świata1. Pomimo, że wyznawcy islamu przebywają na terenach polskich od wieków, to zwyczaje  

                                                 
1 PRZYPIS REDAKCJI - Również i dzisiaj problemem jest to, że z rąk fundamentalistów islamskich ginie wielu chrześcijan –  
w ostatnim czasie zostało zamordowanych ponad 100 tys. chrześcijan. 
Za: http://natemat.pl/44665,co-5-minut-jeden-chrzescijanin-ginie-za-wiare-statystyka-jest-szokujaca 
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i różnice kulturowe nie ułatwiają dialogu, a raczej są próbą narzucania swoich idei innym kulturom 

(Jakimowicz-Ostrowska, 2011, s. 192-193; Marek, 2008, s.16-20). 

Walki ze stereotypem nie ułatwiają również przekazy medialne, czy popkultura. I. Manji 

muzułmanka, autorka książki „Kłopot z islamem” twierdzi, że islam jest zaściankowy, bardzo antysemicki 

oraz bezkrytycznie przyjmuje słowa Koranu. Jednym z głównych zarzutów wobec kultury islamu jest brak 

równości kobiety i mężczyzny (Manji, 2005, s. 24-60, 150-180). Podobnie wydarzenia 11 września i inne 

ataki terrorystyczne w znaczącym stopniu budują postawę Europejczyków wobec wyznawców religii 

islamu. Popkultura oraz płynące ze świata informacje prowadzą do islamofobii i wręcz synonimicznego 

łączenia pojęć islam i terroryzm (Brzozowski, 2006, s. 55-56; Jakimowicz-Ostrowska, 2011 s. 191-192; 

Kuś, 2008, s.18). 

Nowym problemem jaki przedstawia badanie, jest fakt, że osoby z najbliższego otoczenia mogę 

być odbierane w negatywny sposób, jeśli już wcześniej pojawiły się negatywne konotacje u przedstawiciela 

danej grupy, wyznania bądź profesji. Młodzi Polacy spostrzegają swoich rówieśników, którzy pozostają w 

szczęśliwym związku z muzułmaninem/muzułmanką bardziej negatywnie niż osoby w typowym związku.  

Warto tu postawić pytanie, czy również w przypadku innych grup religijnych, kulturowych, 

najbliższe osoby są postrzegane przez perspektywę jednostki objętej negatywnym wizerunkiem, czy można 

mówić o pewnym prawie psychologicznym, adekwatnym do staropolskiego przysłowia „z kim się 

zadajesz, takim się stajesz”. Weryfikacja tej hipotezy będzie celem naszych kolejnych badań. Należałoby 

zatem zadać sobie trud i zweryfikować istnienie pewnego prawa psychologicznego, które można by 

nazwać prawem postrzegania pośredniego. Zakładamy istnienie związku pomiędzy kontaktami z bezpośrednim 

obiektem stereotypu, a własnym wizerunkiem jednostki w otoczeniu społecznym. Reasumując należy 

uwrażliwiać młodych ludzi na możliwe skutki funkcjonujących stereotypów, nie tylko w stosunku do 

wyznawców islamu, ale i wielu innych grup społecznych. Realizacja zamierzeń mogłaby być związana ze 

szkoleniami, warsztatami, metodami socjoterapeutycznymi, pogadankami psychologicznymi, 

konferencjami czy nawet godzinami wychowawczymi o wymienionej tematyce w szkole (Ambrosiewicz-

Jacobs, 2003, s. 35).  

Przytoczone w pracy wnioski świadczą o konieczności budowania prawidłowych postaw nie tylko 

wobec osób bezpośrednio objętych stereotypem, ale również osób im najbliższych, które także mogą 

doświadczać negatywnych konsekwencji stereotypu.  
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Bóg w krzywym zwierciadle?  

Duchowość osób z zaburzeniami odżywiania  
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Wprowadzenie 

 

W ostatnich latach duchowość stała się tematem dyskusji klinicystów leczących zaburzenia 

odżywiania. Jednym z głównych powodów tego trendu była rosnąca liczba pacjentów, pytających  

o terapię, która byłaby zgodna z ich światopoglądem. Wydaje się, że ci pacjenci nie mogą po prostu 

pozostawić ich duchowego Ja za drzwiami, kiedy przekraczają próg gabinetu terapeuty. Życie duchowe jest 

dla wielu ludzi ważne dla rozumienia siebie i nieuwzględnianie tego aspektu w pomocy psychologicznej 

byłoby równoznaczne z ignorowaniem najgłębszych przekonań chorych. Warto jednak zadać pytanie, jaki 

zachodzi związek między zaburzeniem odżywiania a światem duchowych osoby nim dotkniętej? Czy 

ewentualny związek może zostać uwzględniony w terapii? Czy istnieją takie obszary duchowego świata 

jednostki, które mogą przyczyniać się do zaburzenia odżywiania i utrzymywać je? Jak religijny system 

jednostki może pomóc lub przeszkodzić w zdrowieniu z choroby? Niewątpliwie należy podkreślić, że 

korzystanie z zasobów jednostki w tej sferze, może pomóc w dużym stopniu w leczeniu tych chorób  

i z tego względu warto zgłębiać ten temat, jednak wyniki badań na temat związku między zaburzeniami 

odżywiania a religijnością nie są jednoznaczne. 
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1. Czy zniekształcona religijność może zaostrzać i utrzymywać zaburzenie odżywiania? 

 

Chociaż prac na temat duchowości osób z zaburzeniami odżywiania jest stosunkowo niewiele, to 

problem niedoboru literatury pogarsza to, że do niedawna przeważały prace, w których tę grupę chorób,  

a zwłaszcza jadłowstręt psychiczny traktowało się jako współczesną formę motywowanych religijnie 

postów w okresie Średniowiecza. Franczyk (2014) pisze, że z 1717 badań na temat związku między 

duchowością/religią a zdrowiem psychicznym tylko 18 czyli 1% dotyczył związku między 

duchowością/religią a zaburzeniami odżywiania. Być może dlatego pojawiają się czasami niezbyt 

szczęśliwe skróty myślowe, które w dużym stopniu obniżają merytoryczną jakość debaty na temat 

religijności osób z tymi zaburzeniami. Warto wspomnieć na początku, że Bell (1985) używa określenia 

„święta anorexia”. Zwolennicy takiego podejścia podkreślają występującą u bardzo religijnych osób, w tym 

znanych postaci Kościoła (np. św. Katarzyny ze Sieny, św. Róża z Limy, czy Simone Weil) niechęć do 

ciała i motywowane miłością do Boga pragnienie odmowy jedzenia w celu uzyskania duchowej 

doskonałości. Nie sposób także wyliczyć wszystkich osób zmarłych w opinii świętości, które całe życie 

odmawiały sobie jedzenia (np. św. Jan Maria Vianney). Surowe reguły wielu zakonów klauzurowych 

przewidują okresowo ścisłe posty, np. jeszcze do niedawna w Karmelu w okresie Wielkiego Postu nie 

spożywano śniadań. Nie można wykluczyć, że współcześnie niektóre bardzo religijne osoby mogą 

traktować intensywny post jako jeden ze sposobów wyrażenia swojej duchowości. Jednakże chociaż 

Vandereycken i Deth (1994) przyznają, że istnieje pewna analogia między dawnym postem motywowanym 

religijnie a współczesnym jadłowstrętem psychicznym, to jednak przyznają, że trudno doszukać się tych 

samych motywów podejmowania tych działań. 

Buser i Woodford (2010) twierdzą, że podczas gdy badacze debatują nad etiologicznym 

podobieństwem między religijnym ascetyzmem i współczesnymi zaburzeniami odżywiania, literatura 

przedmiotu pokazuje, że dla pewnych osób przekonania religijne/duchowe służą jako sposób wyjaśniania 

i wzmacniania symptomów choroby. Warto mieć na uwadze, że osoba może odnosić korzyści z odmowy 

jedzenia, które z jej punktu widzenia mają charakter religijny, chociaż z punktu widzenia klinicysty czy też 

osoby duchownej takimi nie są. Osoba z zaburzeniem odżywiania może również posiadać schemat 

poznawczy, oparty na jej przekonaniach religijnych, wpływający za jej sposób odżywiania się. Osoba taka 

może nie podejmować leczenia, pomimo zagrożenia życia. Czasami osoba chora może postrzegać chorobę 

w kategoriach religijnych, a mianowicie jako środek do uzyskania doskonałości duchowej. Pojawia się 

wówczas konflikt, czy większe znaczenie mają religijne aspekty odmowy jedzenia czy zdrowienia z 

choroby. Niektórzy badacze dość odważnie podkreślają, że silna religijność zazwyczaj wiąże się z niską 

wagą ciała i jej nasilenie sprzyja odmowie jedzenia, a nawet stwierdzają, że wystąpienie jadłowstrętu 

psychicznego zmienia praktyki religijne, a mianowicie zamiast udziału w Komunii św. oraz 

uroczystościach religijnych, chorzy poświęcają czas przede wszystkim postom (Myers, 2014). Być może 

właśnie tymi sugestiami kierował się Garner, który ascetyzm, czyli celowe unikanie fizycznych 

przyjemności, uznał za jeden z ważnych przejawów zaburzeń odżywiania i zamieścił go jako jeden z ośmiu 

konstruktów mierzonych przez Eating Disorder Inventory (Garner, 2004). Warto jednak podkreślić, że 
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Habermas (2005) sugeruje, że chociaż intensywna religijność i jadłowstręt psychiczny nie muszą się 

wzajemnie wykluczać, wiele religijnych ascetów nie spełniało kryteriów DSM dla tej choroby.  

 

2. Religijność zewnętrzna i wewnętrzna a zaburzenia odżywiania 

 

Niewątpliwie ważna jest odpowiedź na pytanie, jaka religijność cechuje osoby z zaburzeniami 

odżywiania.  

Jednym z często stosowanych podziałów postaw religijnych jest rozróżnianie religijności 

zewnętrznej i wewnętrznej. Osoby o zewnętrznej religijności raczej używają religii niż żyją nią. Biorą udział 

w praktykach religijnych w celu zrelaksowania się, oderwania od problemów, spotkań z ludźmi, 

podwyższenia statusu społecznego, czy zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Osoby takie często pragną 

być nienaganne moralnie, wręcz perfekcyjne i nierzadko w podobny sposób oceniają innych. Z kolei 

osoby z religijnością wewnętrzną to osoby, którzy żyją religią, a nie używają jej w celu osiągnięcia 

wewnętrznych lub zewnętrznych korzyści, nadaje ona sens ich życiu. Niewątpliwie to druga z wymie-

nionych postaw wpływa na zdrowie psychiczne poprzez zwiększenie otwartości wobec ludzi, akceptację 

swojego ja i własnych błędów, wiarę w kochającego Boga, poddanie się Jego łasce. Ale czy tak jest 

również w przypadku zaburzeń odżywiania?  

Smith, Richards i Maglio (2003) przebadali 129 zdrowych i 316 rozpoczynających terapię  

z powodu zaburzeń odżywiania kobiet i odkryli, że u kobiet z bulimią zewnętrzna religijność 

współwystępuje z zaburzeniami odżywiania, z kolei wewnętrzna religijność współwystępuje ze zdrowiem 

psychicznym. Celem badania, które przeprowadzili Castellini i współpracownicy (2014) była ocena, czy 

istnieje związek między psychopatologią zaburzeń odżywiania a dwoma typami religijności: wewnętrzną  

i zewnętrzną. Badacze przebadali 23 osoby z jadłowstrętem psychicznym, 10 osób z bulimią psychiczną  

i 39 osób z kompulsywnym przejadaniem się oraz 72 zdrowe osoby i wykazali, że pacjenci z zaburzeniami 

odżywiania cechują wyższe poziomy religijności zewnętrznej i niższe poziomy religijności wewnętrznej  

w porównaniu ze zdrowymi osobami. Jednakże nie zaobserwowano żadnych istotnych statystycznie różnic 

pod względem orientacji religijnej między trzema podgrupami pacjentów z zaburzeniami odżywiania. 

Autorzy wysunęli wniosek, że wewnętrzna religijność może stanowić czynnik chroniący przed 

zaburzeniami odżywiania, a czynnikiem ryzyka może być religijność zewnętrzna. Akrawi, Bartrop, Potters  

i Touyz (2015) wykonali metaanalizę piętnastu artykułów, które podejmowały temat związku między 

religijnością, duchowością i nieprawidłowym odżywianiem. Wyniki badań ukazane w sześciu artykułach 

świadczyły o pozytywnym związku, zaś wyniki badań przedstawione w czterech z artykułach, ujawniły 

związek negatywny, a w dwóch zaprezentowano dowody zarówno na związek pozytywny, jak i związek 

negatywny. W przypadku trzech badań nie dowiedziono związków w tym zakresie. Wyniki metaanalizy 

pokazały, że silne i zinternalizowane przekonania religijne, którym towarzyszyły: pełna poczucia 

bezpieczeństwa, ciepła i satysfakcjonująca, pozbawiona lęku relacja z Bogiem, wiązały się z niższymi 

poziomami psychopatologii zaburzeń odżywiania i zatroskania o wizerunek ciała. Osoby, które cechowała 

taka religijność, wyrażały szacunek do ciała, stworzonego przez Boga. Ponadto okazało się, że 

przekonania religijne pełnią u tych osób rolę strategii radzenia sobie z lękami poprzez modlitwę i lekturę 

materiałów, które poświęcone są afirmacji ciała. Z kolei powierzchowna wiara, której towarzyszyła pełna 
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niepewności i lęku relacja z Bogiem i którą cechowały praktyki religijne motywowane czynnikami 

społecznymi (status, akceptacja i poczucie bezpieczeństwa w grupie) wiązała się wyższymi poziomami 

psychopatologii dotyczącej zaburzeń odżywiania oraz zaburzonego obrazu ciała. Przekonaniom religijnym 

takich osób brakowało głębi. Poczucie zwątpienia w łagodność Boga łączyło się z przekonaniem, że Bóg 

przede wszystkim wymierza kary, co przekładało się na lęk i negatywne sposoby radzenia sobie ze stresem.  

 

3. Jak osoby z zaburzeniami odżywiania postrzegają Boga i relację z Nim? 

 

Blanch (2007) podkreśla, że nie tyle sama duchowość i religijność jest ważna w kontekście 

zaburzeń odżywiania, co sposób, w jaki dana osoba interpretuje swoją religijność i relację z Bogiem.  

Kobiety z zaburzeniami jedzenia mają tendencję do silnych negatywnych przekonań o sobie i ich 

relacji z Bogiem (Susov, 2012). W zakresie sfery religijnej odczuwają one wstyd, czują się duchowo mało 

wartościowe. Czują się porzucone przez Boga i posiadają Jego zniekształcony obraz (Berrett, Hardman, 

O’Grady i Richards, 2008). Richards i współpracownicy (1997) również podkreślają, że osoby z zabu-

rzeniami odżywiania mają negatywny obraz Boga, który, według nich, uważa je za grzeszne, mało 

wartościowe i posiadające defekty. Są przekonane, że Bóg ocenia je negatywnie i karze, a one nie zasługują 

na pomoc. Jest to relacja pełne lęku, poczucia winy i wstydu, z silnym poczuciem odrzucenia przez Boga. 

Autorzy twierdzą, że osoba z zaburzeniem odżywiania postrzega Boga tak jak postrzega swoich rodziców. 

Marsden, Karagianni i Morgan (2007) również podkreślają, że na zniekształcony obraz Boga nakłada się 

obraz rodziców. Osoba taka nie wierzy, że może być akceptowana i kochana, co wpływa na wzmocnienie 

choroby. 

Skoro Bóg jest postrzegany przez chorą jako surowy sędzia, jaka jest metoda przebłagania go? 

Marsden, Karagianni i Morgan (2007) przeprowadzili z dziesięcioma kobietami z zaburzeniami 

odżywiania pogłębione wywiady i zaobserwowali, że chociaż dla pewnych chorych choroba była swego 

rodzaju buntem przeciwko rodzinie i religii, dla innych badanych głodowanie było traktowane jako prośba 

do Boga o wybaczenie dawnych przewinień. Na początku choroby badane czuły, że głodowanie jest 

zgodne z wolą Boga, ale w miarę zdrowienia zaczęły rozumieć, że Bóg nie chce ich destrukcji. Z kolei 

Bennett, Sharpe, Freeman i Carson (2004) przebadali dziesięć kobiet (wyznających Chrześcijaństwo lub 

Islam) z jadłowstrętem psychicznym, które nie wspominały o lęku przed wagą, a głodowanie traktowały 

jako przeprosiny Boga z grzech. Marsden, Karagianni i Morgan (2007) odkryli, że osoby z jadłowstrętem 

psychicznym postrzegają drastyczną dietę jako poświęcenie i ostateczną formę żalu, skruchy, traktują je 

jako rodzaj swoistego odkupienia za grzechy i pożądliwości. Można powiedzieć, że chore radzą sobie  

z poczuciem duchowej niepełnowartościowości wobec Boga za pomocą perfekcjonizmu, lecz 

niepowodzenia zwiększają poczucie wstydu i defektywności (Richards i in., 1997). Hardman, Berrett  

i Richards (2003) odkryli, że osoby z zaburzeniami odżywiania bardziej cenią kontrolę nad sobą, np. w 

postaci odmowy jedzenia niż oddanie jej Bogu, dążą do perfekcji, a unikają konfrontacji z własnymi 

słabościami w świetle wiary. Być może rozumieją perfekcję jako swego rodzaju spełnianie Jego oczekiwań. 

Baxter (2001) odkryła, że osoby z jadłowstrętem psychicznym opisują tę chorobę jako świętą, czystą  

i dobrą, z kolei bulimia psychiczna jest postrzegana jako zła pod względem moralnym. Banks (1992) 

przeprowadziła wywiad z kobietą o imieniu Jane, która wzrastała w bardzo restrykcyjnym religijnie domu, 
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a w wieku dorosłym prowadziła dziennik, w którym odnotowywała szczegóły swojej walki w jedzeniem  

i wagą. Dla Jane, jej dusza była odseparowana od złego ciała, od którego próbowała uciekać poprzez 

głodowanie. Morgan, Marsden i Lacey (2000) opisali historię czterech kobiet, które również rozumiały 

jedzenie w terminach religijnych i próbowały podporządkować ich ciała duszy poprzez ograniczenie 

spożywanego jedzenia.  

 

4. Obraz Boga w świetle pamiętnika osoby z zaburzeniami odżywiania 

 

Poniżej przedstawione zostanie kilka cytatów z pamiętnika kobiety z bulimią psychiczną,  

z krótkimi komentarzami autorki artykułu. 

 

Wiarę autorki cechuje silne poczucie winy, pisze: 

Niby jest dobrze. Trzymam się, ale nie czuję prawdziwego spokoju. Coś tu nie gra. Wciąż nie mogę poradzić sobie 

z poczuciem winy i z wyrzutami sumienia (…). Mam pretensję do Ciebie, że niby mi nie pomagasz, a przecież tyle 

wyrzekasz się, pozwalając mi na przyjmowanie Komunii… Przepraszam. Chyba szukam usprawiedliwienia na swoje 

niepowodzenia. Wiem, że wszytko zależy ode mnie, tylko ode mnie… A ja przecież się nienawidzę i nie ufam sobie. Jak to 

pogodzić? Jak wybaczyć sobie swoją winę? 

 

W jej słowach widoczna jest nienawiść do swojego ciała: 

Nienawidzę swojego ciała Brzydzę się nim, bo jest ono poniekąd przyczyną tego całego koszmaru. 

 

oraz brak tolerancji dla swoich niepowodzeń: 

Upadłam. Brzydzę się sobą. Dlaczego znów do tego dopuściłam?  

 

Autorka zdaje sobie sprawę, że jej perfekcjonizm utrudnia zdrową relację z Bogiem, pisze: 

W ogóle odnoszę wrażenie, że im bardziej się staram, im bardziej zbliżam się do Boga, tym mniej mi wychodzi. 

 

Rozumie również, że ma problem z zaufaniem Bogu: 

Tyle postanowień. Tyle podnoszenia się po upadku. I nic. Smutno mi. Dlaczego nie potrafię zawierzyć? Jak to 

zrobić? Jak oddać swoje życie tak do końca? Jeśli uwierzę naprawdę, On będzie ze mną. Jeśli uwierzę, choćbym umarła, żyć 

będę (…). Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, ale czy ja potrafię zaufać? Muszę. Muszę to zrobić. Muszę przerosnąć 

siebie (…). Czas zadumy. Odnalezienia bliskości z cierpiącym na krzyżu… A we mnie jakiś niepokój, niepewność. 

Czyżbym nie była gotowa na zmiany? A może zbyt mało pokory na przyjęcie Bożego planu… 

 

W gruncie rzeczy nie wierzy, że On potrafi jej pomóc 

Pogubiłam się tak strasznie. Nie jestem w stanie normalnie funkcjonować. Nie jestem w stanie nic zrobić… Czuję 

się taka samotna. Tak bym chciała otrzymać pomoc, ale nie taką jednorazową na prośbę… taką niewymuszoną opiekę, 

żeby ktoś wziął mnie za rękę i zaprowadził do celu (…). Wszystko jednak wskazuje na to, że muszę to zrobić sama. 

Zupełnie sama. Nie radzę sobie z tym. Nie potrafię sobie zaufać. Nie mogę na sobie polegać. Więc jak samej zwyciężyć?! 

Wiem, że tak naprawdę nie jestem sama – zawsze jest przy mnie Bóg… Tylko, że ja nie potrafię z tego korzystać… 
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Autorka upatruje przyczynę trudnej relacji z Bogiem w swojej chorobie, pisze: 

…Wiem też, że moja wiara jest strasznie słaba. Nie wiem, co mam robić. Nie wiem jak to wszystko zakończyć, 

jak odżyć na nowo, bo czuję, że tu w środku umarłam. Już dawno. Nie chcę być dla Ciebie 

ciężarem… Nie żyję naprawdę… Umieram powoli… 

 

Czasami pojawia się obraz Boga miłosiernego: 

Boże Miłosierdzie jest nieskończone. A Jan Paweł II będzie już chyba nam zawsze towarzyszył… Wierzę. Biorę 

krzyż i idę za Panem. Uda się.  

 

Autorka ma świadomość ambiwalencji w relacji z Bogiem: 

Ufam, ale jednocześnie pragnę tego, czego pragnę. Czy jest wyjście z tej konfrontacji? Ufam. Ufam. Ufam. 

Nienawidzę zawodzić (…). Chciałabym się otworzyć. Czuję Bożą pomoc. Tak bardzo jej potrzebowałam… ale cały czas 

się duszę. 

 

Powyższe wypowiedzi znakomicie uzupełnia fragment listu autorki pamiętnika do księdza, który 

pokazuje główny jej konflikt wewnętrzny: 

Proszę Księdza – jak mam się spowiadać, jeśli doskonale wiem, że nadal będę siebie nienawidzić, że nadal będą 

niedobre myśli i zachowania, a jednocześnie wiem, że przyczynia się do tego choroba. Nie potrafię przyjąć Komunii św., bo 

wciąż czuję się nieczysta, niegodna. I wszystko się nakręca jeszcze bardziej. Nie wiem, co mam robić i naprawdę czuję  

i widzę, że nie mam siły już walczyć, że to jest ponad, jest dużo silniejsze (…). Poczucie winy mnie zabija. Cokolwiek nie 

zrobię, na cokolwiek czy kogokolwiek nie spojrzę czuję tylko poczucie winy (…). 

 

Reasumując, w słowach autorki pamiętnika, widoczna jest bardzo trudna, pełna poczucia winy, 

smutku, braku zaufania relacja z Bogiem. Autorka słusznie poszukuje przyczyn takiej relacji w ciężkiej, 

przewlekłej chorobie. Zdaje sobie sprawy ze swojej kruchej wiary i czytając jej słowa, ma się wrażenie, 

jakby próbowała wzmocnić ją za pomocą dodających odwagi słów. Okazuje się jednak, że to za mało, aby 

zwyciężyć chorobę i towarzyszące jej poczucie winy. Zaskakuje błyskotliwa autodiagnoza autorki, 

stwierdzenia, które świadczą o nieumiejętności korzystania z miłosierdzia Boga i o blokadzie, która 

uniemożliwia jego przyjęcie, a która objawia się poczuciem duszenia się i martwoty. Być może słowa  

o miłosierdziu mają dodać jej odwagi, ale nie są w pełni zgodne z jej odczuciami wobec Boga, gdyż 

podkreśla ona, że zawodzi, że nie potrafi idealnie spełniać oczekiwań Boga. Wizerunek Boga w oczach 

autorki pamiętnika, chociaż w zamiarze autorki ma być pełen łagodności, bezwarunkowej miłości, 

miłosierdzia, jest zniekształcony, w rzeczywistości Bóg ukazany w pamiętniku ma ogromne wymagania, 

nie toleruje słabości, potknięć, błędów, nie daje wolności, „oddechu”, nie oczekuje miłości, a perfekcji.  

W rezultacie pozytywne słowa o Bogu brzmią trochę sztucznie, jakby miały ukryć inne zdanie autorki na 

ten temat. Zapewne cieniem na tej relacji kładzie się choroba i złe samopoczucie psychiczne, które jest 

widoczne w każdej wypowiedzi. Można odnieść wrażenie, że autorka znalazła się w świecie koszmaru, 

który czasem znika, czy staje się mniej przygnębiający, po czym powraca z tym większą siłą, nazwa, której 

używa autorka pamiętnika  -  „maraton uzależnienia”, pokazuje powagę sytuacji. 
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5. Implikacje terapeutyczne 

 

Wyżej wymienione wypowiedzi autorki pamiętnika pokazują, jak bardzo osobie tej brakuje 

rzetelnej, skutecznej terapii. Jej trudna wiara, pretenduje mimo zawirowań do miana głębokiej, chociażby 

ze względu na pragnienie zbliżenia się do Boga. Z tego względu niewątpliwie dla tego typu chorych 

powinno się skonstruować programu terapii z komponentą duchową i, co napawa nadzieją, podejmowano 

już takie próby.  

 W ostatnich latach przeprowadzono liczne badania na temat skuteczności terapii zaburzeń 

odżywiania, respektującej duchowość pacjenta. Jacobs-Pilipski, Winzelberg, Wilfley, Bryson i Taylor (2005) 

po zbadaniu 255 kobiet z college’u, znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka zapadnięcia na 

zaburzenia odżywiania odkryli, że religijność może pomóc w radzeniu sobie z lękiem związanym z znie-

kształconym wizerunkiem ciała poprzez czytanie literatury religijnej, modlitwę i medytację, zaś brak wiary 

religijnej powoduje radzenie sobie poprzez angażowanie się z działania, odrywające uwagę od 

napawających lękiem myśli o jedzeniu i wyglądzie. Wyniki badania pokazały, że modlitwa jest bardziej 

skuteczną metodą radzenia sobie niż próba zapomnienia o problemie. W jednym z badań (Marsden, 

Karagianni i Morgan, 2007), w ramach którego przeprowadzano wywiady z dziesięcioma kobietami - 

Chrześcijankami, które wyzdrowiały z zaburzeń odżywiania, odkryto, że tematy takie, jak: zbawienie, czy 

duchowa dojrzałość, wpływają pozytywnie na motywację pacjentek do wyzdrowienia. Na początku 

leczenia negatywny obraz siebie był powszechny w tej grupie i oparty był bardziej na poczuciu winy niż na 

obrazie ciała. Leczenie było traktowane jak duchowe uzdrowienie, a niepowodzenie w leczeniu było 

równoznaczne z zagrożeniem wiary. W miarę postępów w leczeniu, przekonania religijne stawały się coraz 

bardziej dojrzalsze, szczególnie duże znaczenie miała osobista modlitwa. W początkowej fazie leczenia 

Bóg był postrzegany jako autorytet, który rządzi ludźmi za pomocą dyscypliny, w tym kontekście jedzenie 

było traktowane jako niemoralne uleganie własnym pragnieniom. Modlitwa była traktowana jako rytuał 

albo nawet zachowanie obsesyjno-kompulsywne, które ma „odczyniać” zło. Odmawianie jedzenia było 

traktowane jako pokuta. Część badanych traktowała pobyt w szpitalu jako wolę Boga, u innych wiara 

załamała się właśnie w tym okresie. Dojrzewanie podczas terapii polegało przede wszystkim na tym, że 

osoby w ostrej fazie choroby postrzegały samogłodzenie jako zgodne z wolą Boga, a w miarę zdrowienia, 

uważały je jako sprzeczne z Opatrznością, gdyż Bóg nie pragnie, aby człowiek niszczył swoje życie. 

Modlitwa połączona z terapią doprowadzała niektóre z badanych do poczucia, że ich wiara stała się 

bardziej dojrzała, jedna z badanych mówiła: Moja relacja z Bogiem zmieniła się bardzo od kiedy jestem tutaj, na 

leczeniu, ponieważ moja relacja z ojcem uległa zmianie, istnieje o wiele więcej akceptacji teraz i o wiele mniej walki…. 

Przedtem po prostu oczekiwałam, że będę ukarana (kobieta, lat 28, chora na bulimię psychiczną) (Marsden, 

Karagianni i Morgan, s. 7). Interwencje psychologiczne połączone z aspektami duchowymi (modlitwa, 

informacje o religijnych koncepcjach – np. poświęconych ludzkim cierpieniom i wadom, łassce Boga, 

spowiedzi), nawiązywanie do Biblii – religijna biblioterapia, zachęcanie do wybaczania, zachęcanie do 

kontaktu z kapłanem w celu duchowej porady), mogą w dużym stopniu pomóc w wyzdrowieniu. Według 

autorów religijne i duchowe tematy są często splecione z patologią zaburzeń odżywiania i chociaż 

religijność, rozumiana w sposób zniekształcony, może mieć udział w zaostrzeniu i utrzymywaniu zaburzeń 
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odżywiania, duchowe zasoby i interwencje są często drogą do uleczenia pacjentów (Richards i in., 1997; 

Richards, Berrett, Hardman i Eggett, 2006). Badanie, które przeprowadzili Smith, Hardman, Richards  

i Fischer (2003) wykazało, że nasilenie się duchowego dobrostanu chorych podczas leczenia związane jest 

ze zdrowszymi postawami wobec jedzenia, polepszonym wizerunkiem własnego ciała, poprawą pod 

względem symptomów choroby i łagodniej przebiegającymi konfliktami interpersonalnymi. 

 

Podsumowanie 

 

Zaburzenia odżywiania przynajmniej w przypadku niektórych chorych są ściśle związane z przeży-

ciami duchowymi. Chociaż temat religijności chorych nie pojawia się często w opracowaniach naukowych, 

informacje, które posiadamy, świadczą o konieczności podejmowania terapii uwzględniającej duchowość 

pacjentki. Fragmenty pamiętnika i fragment listu jednej z osób z bulimią psychiczną, którą poprzedził 

jadłowstręt psychiczny, pokazują, że bez takiej interwencji, choroba może okazać się błędnym kołem. 

Odczucia religijne, nawet te, które wydają się niezrozumiałe, przejaskrawione, zaskakujące, powinny być 

traktowane jako wartościowe zasoby i wykorzystane w celu skutecznej pomocy osobom z zaburzeniami 

odżywiania.  

 

Chciałabym złożyć ogromne podziękowania dla Pani Magdaleny Krupy oraz założonego i kierowanego przez 

Nią Ogólnopolskiego Centrum Zaburzeń Odżywiania za udostępnienie pamiętnika osoby z zaburzeniami odżywiania. 
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Nie zrozumiemy rodzenia bez zmiany sposobu myślenia  

 

 

 Zrozumienie rodzenia człowieka wymaga ,,przewrotu kopernikańskiego” w sposobie myślenia  

o powstawaniu człowieka. Studia i debaty nad rodzeniem pokazują, że dotychczasowy sposób pojmowania 

rodzenia nie doprowadza nas do zrozumienia początków człowieka, które byłoby przyjęte przez 

wszystkich, którzy tym tematem zajmują się z różnych powodów i badają go z perspektyw różnych 

dziedzin nauki. Niewiele tematów wzbudza tak silne polemiki jak właśnie temat powstawania człowieka1. 

 Przewroty kopernikańskie w ludzkim pojmowaniu dokonywały się już kilkakrotnie (Kopernik, 

Kant). Astronomia i filozofia mają już takie doświadczenia. Wydaje się, że obecnie przyszła kolej na 

biologię, w łonie której rezultaty wielu badań zdają się nieuchronnie prowadzić do zmiany rozumienia 

rodzenia człowieka. Przewrót ten może przełamać impas, w którym znalazło się nasze pojmowanie 

rodzenia i pociągnąć za sobą zmiany w wielu dziedzinach, na przykład w medycynie, filozofii czy prawie. 

 Paradoksalnie, inspiracją do proponowanych w artykule rozważań były studia nad tekstami 

Tomasza z Akwinu2, XIII-wiecznego myśliciela, który w swej filozofii próbował osiągnąć najszerszą  

z możliwych perspektywę spojrzenia na człowieka3 w jego różnorodnych relacjach. Ujmował go jako 

mniejszy świat (minor mundus)4 i owocnie stosował tę analogię w poszukiwaniu racji wszystkiego, co wiąże 

się z człowiekiem. Jako filozof w swych rozważaniach nad człowiekiem wykorzystywał wiedzę zdobytą 

dzięki obserwacjom czynionym w większym świecie (maior mundus).  

Wciąż niewiele wiemy o człowieku, ale już ta wiedza, którą posiadamy jest objętościowo ogromna. 

Wymaga ona zatem poważnego rozważenia, a przede wszystkim zebrania jej w całość z rozsypanych po 

poszczególnych naukach wyników obserwacji i eksperymentów. Postępem nauki jest bowiem nie tylko 

zdobywanie nowych danych, ale także zmiana sposobu patrzenia na to, co już posiadane. 

 Sama biologia oczywiście nie da odpowiedzi na wszystkie pytania, które wiążą się z początkiem 

pojedynczego człowieka, ale wiele dziedzin właśnie na niej: jej obserwacjach, a także rozumieniach, jakie 

                                                 
1 Dobrze ilustruje tę sytuację książka B. Chyrowicz (2015), Bioetyka anatomia sporu, szczególnie w rozdziale III, s. 217-256.  
2Jeśli w dalszej części artykułu występuje samo imię Tomasz, oznacza ono Tomasza z Akwinu. 
3Przez wiele lat mylnie przypisywano Tomaszowi koncepcję tzw. opóźnionej, czy też sukcesywnej animacji. Niepoprawnie 
przyjmowano bowiem jako prezentację własnego stanowiska Akwinaty ten fragment jego pism, w którym przedstawia on myśl 
innych autorów, w tym: Arystotelesa i Augustyna. Tymczasem jest to jedynie erudycyjny przykład, użyty przez Tomasza, nigdy nie 
zastosowany przez niego jako własny argument w jego wykładzie rodzenia człowieka. Koncepcja ta jest zresztą całkowicie 
niezgodna z jego metafizyką powstawania człowieka. Porównaj: Super Sent. III, d. 3 q. 5 a. 2 co: ,,In aliis autem haec successive contingunt, 
ita quod maris conceptio non perficitur nisi usque ad quadragesimum diem, ut philosophus in 9 de animalibus dicit, feminae autem usque ad 
nonagesimum. Sed in completione corporis masculi videtur Augustinus superaddere sex dies, qui sic distinguuntur, secundum eum in epistola ad 
Hieronymum”.    
4STh. I, q.91 a.1 co: ,,Et propter hoc homo dicitur minor mundus quia omnes creatura mundi quodammodo invenitur in eo”. 
De Pot. q.3 a.18 sc :,, Praetera, homo minor mundus dicitur, quia habet similitudinem maioris mundi”.  
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ona proponuje, bazuje w swoich własnych poszukiwaniach. Zatem od rozumień wypracowanych przez 

biologów różnych specjalności (cytologów, biochemików, genetyków, fizjologów, anatomów itd.) wiele 

zależy. Biologia jest punktem wyjścia w poszukiwaniu rozumienia rodzenia człowieka, każda dyscyplina 

dalej idzie już własną drogą wyznaczoną własnym przedmiotem, celem i metodą. 

 Wydaje się, że nie obędzie się bez całkowitej zmiany w sposobie myślenia o powstawaniu 

człowieka. Dysputy prowadzone przez naukowców wielu dziedzin nie zmierzają do wypracowania 

zgodnego stanowiska. Ścisła specjalizacja nauk, różna terminologia każdej z nich nie ułatwiają 

porozumienia, często zaś są barierą w zapoznaniu się z ich osiągnięciami, a co za tym idzie z właściwym 

zrozumieniem wielu kwestii (Zajączkowska, 2014, s. 241-245). 

 

Wszyscy zostaliśmy poczęci 

 

 Temat rodzenia dotyczy każdego z nas. Wszyscy urodziliśmy się z kobiet. Do 1978 roku można 

było twierdzić również, że wszyscy zostaliśmy poczęci w ich jajowodach (dokładnie w tzw. bańce 

jajowodu) (Sadler, 1993, s. 26)5. Tam właśnie doszło do połączenia się ojcowskiego plemnika (który 

poprzez drogi rodne naszej matki dotarł tu z zewnątrz) z oocytem (wchodzącym w skład fragmentu ciała 

matki oddzielonego od jej jajnika i przechwyconego przez strzępki jajowodu). Od urodzenia się Louise 

Brown tak już nie jest.6 Niektórzy z nas zostali bowiem poczęci poza organizmami naszych matek. Ale 

nawet jeśli nasze ciała zbudowane są z komórek, które powstały w wyniku podziałów zygoty, otrzymanej  

w laboratorium z połączenia się plemnika z oocytem, gdy ani plemnik, ani oocyt nie pochodziły od 

naszych rodziców; nawet jeśli w oocycie pochodzącym od innej kobiety umieszczono dzielące się jądro 

komórkowe pobrane z oocytu naszej matki i poddano go zapłodnieniu plemnikiem, który pochodził od 

naszego ojca lub innego mężczyzny czy też gdy w zapłodnionym oocycie innej kobiety wymieniono 

łączące się pronukleusy na te, które utworzyły się w zygocie powstałej z połączenia się gamet naszych 

rodziców; nawet, kiedy zostaliśmy umieszczeni w łonie kobiety, która nosiła nas w nim, by tuż po porodzie 

oddać nas naszym rodzicom, nawet wtedy jest coś, co można jeszcze powiedzieć o nas wszystkich. Wciąż 

jeszcze łączy wszystkich ludzi dalsza część rozwoju, która rozpoczyna się w momencie, w którym 

znaleźliśmy się w łonach kobiet, a kończy w chwili porodu (tamże, s. 33-115, por. także: Zajączkowska, 

2014, s. 247-251).  

W dalszej części artykułu rozważania prowadzone będą bez uwzględniania kwestii związanych  

z technikami wspomaganego rozrodu. Od niedawna dopiero bowiem rozpoczęto prowadzenie badań nad 

efektami tych procedur. ,,Pomimo, że pierwsze dziecko urodzone z zastosowaniem zapłodnienia 

pozaustrojowego urodziło się 35 lat temu, badania nad bezpieczeństwem genetycznym ART7 trwają 

zaledwie 10 lat”- wskazywał w 2013 r. genetyk Andrzej Kochański (2013, s. 51). ,,W Europie, w której 

zlokalizowana jest większość ośrodków in vitro badania nad bezpieczeństwem genetycznym procedury nie 

są systematyczne. Pomimo istnienia rejestrów wad rozwojowych w wielu krajach europejskich, w tym w 

                                                 
5 Warto w tym miejscu wskazać na różnice w budowie narządów rodnych kobiety i mężczyzny. Mężczyzna jest ,,zamknięty”, 
natomiast kobieta”o t w a r t a”, poszczególne części jej dróg rodnych nie przechodzą bezpośrednio jedne w drugie: jej jajowody 
nie są zrośnięte z jajnikami,”część obwodowa lejka jej jajowodu zakończona jest strzępkami i otwiera się do jamy otrzewnej” 
(Bartel, 2010, s.37).   
6 Louise Brown urodzona 25 lipca 1978 r. jest pierwszym człowiekiem poczętym przez zapłodnienie in vitro. 
7 ART- skrót pochodzący od ang. assisted reproductive technology. 
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Polsce, fakt sposobu poczęcia dziecka (in vitro/naturalne zapłodnienie) nie jest nadal odnotowywany”  

(tamże, s. 46).  

 Podręczniki embriologii zwykle zaczynają się wykładem prezentującym powstawanie komórek 

generatywnych, następnie prezentują opis zapłodnienia oocytu. Nie zajmują się jednak zwykle 

mechanizmami doboru partnerów, którzy zostaną rodzicami. Nie wskazują także na zależności 

międzypokoleniowe, które mają olbrzymi wpływ na rodzące się dzieci. Pomijają także szczegółowy opis 

samego procesu powstania człowieka, który zachodzi w oocycie tuż po zapłodnieniu, kładąc jedynie 

nacisk na zlanie się przedjądrzy (akcentując utworzenie nowego genomu) i wskazując na reakcję korową 

oocytu, który staje się zygotą8. 

 

Zanim dojdzie do poczęcia 

 

Historia życia każdego człowieka zaczyna się na długo przed jego poczęciem. Tomasz z Akwinu 

wskazywał na podobieństwa między dziadkami a ich wnukami. Twierdził, że aby wnuk był podobny do 

dziadka wystarczy, by w nasieniu ojca była jakaś siła pochodząca z duszy dziadka, która przepływa  

z dziadka na wnuka poprzez ojca9. Współczesne imponujące kohortowe badania- obejmujące 

kilkusetletnie obserwacje- pokazały (Pembrey, 2006, s. 159-166), że istotny bezpośredni wpływ na jakość 

naszego zdrowia mają nasi dziadkowie. W przypadku dziadków-mężczyzn ważny jest ten okres ich życia, 

kiedy zaczynają oni dojrzewać, kiedy ich jądra zaczynają produkować plemniki10. Duże znacznie ma to, co 

jedzą i środowisko w jakim żyją, czy przejadają się lub palą papierosy, nadużywają alkoholu, czy przyjmują 

jakieś leki. Informacje o swoim własnym życiu przekazują oni w procesie rodzenia swoim synom,  

a poprzez nich swoim wnukom. Informacje o sposobie życia jakie wiedli zapisane zostają w strukturach 

komórek generatywnych dzięki odpowiedniemu znakowaniu nici DNA (metylacja cytozyny)11 w jądrach 

plemników (Olszewska, 2010, s. 634-644). Nie zmienia się sam zapis sekwencji nukleotydów na nici DNA. 

Sekwencja genomu pozostaje niezmieniona, modyfikowany jest natomiast sposób znakowania i trój-

wymiarowego upakowania nici DNA, które warunkują odczytywanie tego genomu. Ponieważ możliwość 

transkrypcji genów zależy właśnie od dostępności odpowiednich fragmentów DNA do odczytywania,  

w przebiegu produkcji odpowiednich białek. Zmienia się zatem sposób ekspresji genów. Warunki życia, 

używki, dieta: jej obfitość lub niedobory, nawet przeżywane uczucia itp. zostawiają swój ślad w postaci 

zmiany trójwymiarowego upakowania nici DNA, co wpływa na sposób odczytywania genów, a przez to na 

regulację aktywności genów. Jest to ,,dopisanie” nowej zmiennej informacji na niezmiennym genomie 

człowieka. Takie modyfikacje biolodzy nazywają wpływami epigenetycznymi (ponad genetycznymi). 

                                                 
8Warto zaakcentować tu fakt, że po pierwszym podziale mitotycznym nowopowstałego organizmu nie ma już zygoty, powstają  
z niej bowiem dwa pierwsze blastomery formującego się osobnika, czy może lepiej: zamiast niej są już dwie nowe komórki. 
Człowiek nosi miano zygoty jedynie przez jeden dzień. 
9 STh. I, q. 119 a. 2 ad 2:,, … sed quod sit in semine aliqua virtus derivata ab anima avi, mediante patre”. 
10“ We conclude that sex-specific, male-line transgenerational responses exist in humans and hypothesise that these transmissions are mediated by the sex 
chromosomes, X and Y. Such responses add an entirely new dimension to the study of gene-environment interactions in development and health” 
(Pembrey, 2006, s. 159). 
11 “The cell can switch genes on and off using DNA methylation, tagging DNA with the methyl chemical group, CH3 (…). Once added during 
development, these epigenetic marks can remain, even if the cells and DNA replicate. The epigenetic marks do not change the DNA sequence, just the 
level of gene activity. An extreme example of epigenetic regulation is a group of genes called imprinted genes. Here, only one copy of the gene is active, 
depending on whether it came from mother or (in other instances) from father. The other copy is silenced by DNA methylation during sperm or egg 
formation” (Pembrey, 2012, s. 17-19). 
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Obecnie właśnie odbywa się ,,kopernikański przewrót” w biologii, a dotyczy on rozumienia sposobów 

przekazywania informacji z pokolenia na pokolenie, a także badań nad mechanizmami uczenia się i zapa-

miętywania na poziomie komórkowym12. Badania nad modyfikacjami epigenetycznymi bardzo prężnie się 

rozwijają, naukowcy próbują zrozumieć zależności między organizmami ludzi a środowiskiem, w którym 

żyją (nature vs nurture)13. 

 

Aż do czwartego pokolenia… 

 

Bardzo ważny jest wpływ nie tylko mam na swoje dzieci, ale i babć na wnuczęta. Kobieta, która  

w swoim łonie nosi rozwijające się dziecko płci żeńskiej i która będzie babcią w stosunku do potomstwa 

swojej córki, ma przez swój organizm (jego działanie) bezpośredni wpływ na swoje wnuczęta14. Komórki 

jajowe, w których poczną się wnuczęta pochodzą od tej samej zygoty, która była początkiem wszystkich 

komórek ciała rozwijającej się dziewczynki w macicy jej matki. Jest to ważne tym bardziej, że już bardzo 

wcześnie w rozwoju dziewczynki pierwotne komórki generatywne formują się i trwają niezmiennie 

zatrzymane we wczesnej fazie swego pierwszego podziału mejotycznego15. Trwają tak (jakby w uśpieniu) 

                                                 
12Już badania E. Kandela, za które otrzymał Nagrodę Nobla w 2000 r., dotyczyły zmian w ekspresji genów w komórkach 
nerwowych w procesie zapamiętywania. Wskazał on na powiązania komunikacji między neuronami (serotonina wydzielana w 
synapsach) z uruchamianymi przez neurohormormony procesami regulacji ekspresji genów (produkcja czynnika CREB)  
i z wywołanymi zmianami anatomicznymi w neuronach (rozkrzewianie ich dendrytów). Kandel (2004, s. 491-492) pisał: ,, We next 
used this cell culture to ask: What genes are activated to convert the short-term process to the long-term process, and what genes are essential for the 
maintenance of the long-term process? We found that five spaced puffs of serotonin (simulating five spaced shocks to the tail) activate PKA, which in turn 
recruits the mitogen-activated protein kinase (MAPK) and both translocate to the nucleus, where they activate a transcriptional cascade. The cascade 
begins with the transcription factor CREB-1, the cAMP response element (CRE) binding protein-1, so-called because it binds to a CRE in the 
promoters of target genes. CREB-1 leads to the activation of a set of immediate response genes, and in turn leads to the growth of new synaptic 
connections”. To bardzo ważny krok w historii biologii, gdy psychiatra wyjaśniał procesy uczenia się przez ich przebieg na poziomie 
komórkowym. 
13 Bardzo ciekawe wystąpienia dotyczące epigenetycznych wpływów w jęz. polskim: prof. S. Cebrat 
https://www.youtube.com/watch?v=bWpodMRIdYg 
prof. A. Midro https://www.youtube.com/watch?v=Bididx1xEYc 
 https://www.youtube.com/watch?v=Q_P0JqExlC0 
i w jęz. angielskim: 
Dr. C. Griffins https://www.youtube.com/watch?v=JTBg6hqeuTg 
Dr. N. Carey https://www.youtube.com/watch?v=9DAcJSAM_BA 
Dr. D. Baker https://www.youtube.com/watch?v=7YXm5j8qZaA 
14 ,,Chodzi tu o te właściwości metabolizmu organizmu matki które (a1) powstały pod wpływem środowiska wewnątrzmacicznego 
jej matki, a więc kształtowały się przed jej urodzeniem, (a2) formują się pod wpływem oddziaływań środowiska zewnętrznego 
szczególnie żywienia, leków przyjmowanych przez matkę, trybu życia itd. w czasie ciąży, a nawet przed zajściem w ciążę. Nie 
wyklucza się również poszerzonego wpływu środowiska wewnątrzmacicznego matki przyszłej matki (babki) na istniejące wówczas 
zawiązki jaj tkwiące wewnątrz płodu, jest to więc szansa bezpośredniego wpływu babki na przyszłe jej wnuki na drodze 
biologicznej. Ten ostatni mechanizm wraz z oddziaływaniem środowiska wewnętrznego matki na córkę stanowi biologiczny 
pozagenetyczny tor dziedziczenia po linii żeńskiej”- pisał tak w 2005 roku N. Wolański (s. 30). Badania brytyjsko - szwedzkie 
Marcusa Pembreya (z 2006 roku) są już bezpośrednim potwierdzeniem istnienia wpływu matki na dziecko w czasie jego rozwoju 
śródmacicznego. 
15 ,,Pierwotne komórki płciowe (gonocyty) pojawiają się w zarodku ludzkim w ścianie pęcherzyka żółtkowego w okolicy omoczni. 
Stamtąd - dzięki zdolności do samodzielnego ruchu - przesuwają się do jelita tylnego i dalej po krezce osiągają zawiązek 
niezróżnicowanej gonady. Wnikając do części korowej gonady decydują o jej dalszym zróżnicowaniu się w jajnik. Od tego 
umownego momentu gonocyty nazywamy o o g o n i a m i (oocytami, owocytami). Między 8 a 30 tygodniem życia płodowego 
oogonie namnażają się zasadniczo przez podział mitotyczny, niemniej już 10-ego tygodnia ciąży spostrzega się część oogonii, 
które przystępują do podziału mejotycznego. Pod koniec okresu płodowego, a zdaniem niektórych autorów już w końcu 
pierwszego trymestru, oogonia rozpoczyna podział mejotyczny, przechodząc przez kolejne stadia profazy pierwszego podziału od 
leptotenu przez zygoten, pachyten i diploten. W diplotenie następuje zahamowanie podziału mejotycznego (ta wydłużona tym 
samym faza określona jest diktiotenem) i w tym stanie komórka - o o c y t I rzędu może pozostawać aż do ostatniej owulacji w 
okresie przekwitania (to znaczy, że może przetrwać ponad 40 lat) )” (Bartel, 2010, s. 51-52).”W wypadku kobiety to jajnik, który w 
swej swej zasadniczej kreacji, tworzenia jest najbardziej aktywny w okresie zarodkowym i płodowym a nie, jakby można to było 
pomyśleć powierzchownie – w okresie aktywności prokreacyjnej. To we wczesnym okresie zarodkowym pierwotne komórki 
rozrodcze wywędrowują ze ściany pęcherzyka żółtkowego, migrując w kierunku zawiązka pierwotnej gonady. To właśnie 

https://www.youtube.com/watch?v=bWpodMRIdYg
https://www.youtube.com/watch?v=Bididx1xEYc
https://www.youtube.com/watch?v=Q_P0JqExlC0
https://www.youtube.com/watch?v=JTBg6hqeuTg
https://www.youtube.com/watch?v=9DAcJSAM_BA
https://www.youtube.com/watch?v=7YXm5j8qZaA
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do chwili, kiedy uwolnione z dojrzałego pęcherzyka jajnikowego dojrzałej już dziewczyny w otoczeniu 

kilku warstw komórek jej własnego ciała (w kompleksie komórek tworzących oddzielony odrębny narząd 

rozrodczy16) będą niesione we wnętrzu jajowodu do miejsca, w którym może dojść do poczęcia. 

Uwalniana przez matkę w danym cyklu komórka jajowa i produkowane w sposób ciągły przez ojca 

plemniki nie są komórkami generatywnymi na takim samym (równoważnym) etapie mejozy.17 Gdybyśmy 

chcieli posłużyć się analogią i znaleźć równoważny (analogiczny) etap w rozmnażaniu płciowym roślin, 

należałoby powiedzieć, że kobiety owulują kwiatami (pęcherzyki jajnikowe), które uwalniają swoje słupki 

(oocyt w otoczeniu komórek wzgórka jajonośnego) do światła jajowodu, mężczyźni natomiast wytwarzają 

,,zawieszony w płynie” pyłek (nasienie męskie).  

Plemniki są haploidalnymi komórkami po zakończonej mejozie, natomiast oocyt dopiero  

w trakcie jajeczkowania podejmuje zatrzymany na wiele (nawet dziesiątki) lat I podział mejotyczny. II po-

dział mejotyczny jest dokańczany przez komórkę jajową dopiero po wniknięciu do niej plemnika, a więc 

już po zapłodnieniu. Można by zatem uznać, że człowiek powstaje w zygocie. Wydaje się, że to z y g o t a 

jest miejscem zrodzenia18 człowieka. Komórka, która powstaje z zygoty po oddzieleniu przez nią II-giego 

ciałka kierunkowego i utworzeniu przedjądrzy staje się pierwszą założycielską komórką organizmu 

nowopowstałego człowieka. Jest ona tą komórką, z której zrodzony (powstały) już człowiek w procesie 

nieprzerwanego liniowego rozwoju utworzy swój wielokomórkowy organizm19. Naukowcy różnych 

                                                                                                                                                         
pęcherzyk żółtkowy [który zanika w czasie rozwoju – dopisek M.Z.](…) jest depozytariuszem kontynuacji – trwania gatunku(…)” 
(Gabryś, 2007,s. 4). 
16 Przyjęło się mówić jedynie o oocycie uwalnianym z pękającego największego w danym cyklu dojrzałego pęcherzyka 
jajnikowego, który usytuowany jest tuż przy powierzchni jajnika. Tymczasem oocyt taki otoczony jest: otoczką przejrzystą (którą 
wytworzył sam) oraz kontaktującymi się z nim komórkami wieńca promienistego złożonego z kilku warstw o wiele mniejszych od 
niego komórek wzgórka jajonośnego. ,,W wyniku miejscowego osłabienia i zwyrodnienia tkanek w obrębie powierzchni jajnika 
(…) powstaje otwór, przez który wysącza się płyn pęcherzykowy. Następnie po wypłynięciu większej ilości płynu i zmniejszeniu 
napięcia ściany pęcherzyka, owocyt wraz z towarzyszącymi mu komórkami ziarnistymi z wzgórka jajonośnego uwalnia się i 
wypływa z jajnika. (…) Część komórek wzgórka jajonośnego opuszcza jajnik, a powstały owocyt II rzędu rozpoczyna II podział 
mejotyczny” (Sadler, 1993, s.24). Wydaje się, że taką strukturę złożoną z przynajmniej dwu rodzajów komórek można nazwać: 
uwolnionym odrębnym narządem rozrodczym. Natomiast nasienie męskie uwalniane podczas zbliżenia seksualnego rodziców 
odpowiednio można by określić terminem: zewnętrzna płynna tkanka rozrodcza, zawiera ona bowiem kilkaset milionów 
plemników (w jednym ejakulacie) zawieszonych w płynie nasiennym (Bartel, 2010, s. 46). Oba płyny: pęcherzykowy i nasienny 
odgrywają bardzo ważną rolę w regulowaniu działania układu odpornościowego kobiety.  
17 Warto w tym momencie wskazać na różnice w tworzeniu się komórek generatywnych linii męskiej i żeńskiej. Do wytworzenia  
z zygoty komórki jajowej kobiety, która z niej wyrośnie, potrzeba około 20 podziałów mitotycznych, natomiast do wytworzenia 
plemników potrzeba kilkadziesiąt razy więcej tych podziałów (Cebrat, https://www.youtube.com/watch?v=bWpodMRIdYg). 
Ważne są również różnice w długości czasu potrzebnego do utworzenia gamet męskich i żeńskich: ,,Cykl spermatogenetyczny u 
człowieka trwa 74 dni. (…) Przeciętny czas, jaki potrzebny jest plemnikowi na przebycie drogi od światła kanalika nasiennego, 
przez system przewodów wyprowadzających, do ejakulacji wynosi średnio 12 dni. (…) Komórki nabłonka plemnikotwórczego 

reagują na zmianę temperatury ciała. Ciepłota w mosznie wynosi 34⁰C i jest od 1,5⁰C do 2⁰C niższa aniżeli w jamie brzusznej, co 

jest warunkiem prawidłowej spermatogenezy” (Bartel, 2010, s. 47).”Proces powstawania jaja (oogeneza) trwa u kobiet znacznie 
dłużej, a mianowicie nawet ponad 45 lat, to jest od środkowego okresu życia płodowego do powstania zdolnego do zapłodnienia 
jaja w ostatnich cyklach jajnikowych. (…) Istota zjawiska polega jednak na tym, że formują się one już w ciele płodu, który z kolei 
znajduje się w łonie matki. Stąd owe oocyty formują się pod pośrednim wpływem organizmu, który z chwilą dojrzenia komórki 
jajowej i jej zapłodnienia stanie się w stosunku do nich babką” (Wolański,2005, s. 440). Po 40 roku życia plemników w ejakulacie 
u mężczyzn jest coraz mniej. ,,W ostatnich dziesiątkach lat notuje się alarmujące zmniejszenie liczby plemników w nasieniu 
ludzkim (…)” (Bartel, 2010, s. 47). Wiele czynników wpływa uszkadzająco na gonadę męską, mogą to być czynniki: fizyczne (np. 
długotrwałe siedzenie i trzymanie na kolanach laptopów, co podnosi temperaturę w mosznie), chemiczne (np. barwniki tekstylne, 
herbicydy), infekcyjne (np. powikłanie po przebytej śwince), hormonalne (nadmiar estrogenów w środowisku pochodzących od 
kobiet używających środków hormonalnych i związków estrogenopodobnych (tamże, s. 49). 
18 Trudno dobrać odpowiednie słowo, ponieważ termin rodzić zwykło się używać jako odpowiednika porodu, podobnie wyrazy 
urodzić i narodzić się stosowane są do opisu momentu opuszczenia przez dziecko macicy matki. Zastosowane tu słowo z r o d z e 
n i e użyte jest w znaczeniu powstania i w ten sposób będzie stosowane w dalszej części artykułu.  
19 Dziecko w czasie całego życia (mimo zmian kształtu ciała, masy, środowiska) nieprzerwanie zachowuje ciągłość swego życia. 
Tomasz z Akwinu wskazywał, że mimo zmian zachowana jest numeryczna tożsamość rozwijającego się dziecka. CTh. I, c. 160: 
,,… puero qui non habet debitam quantitatem, ex aliena materia per assumptionem cibi et potus tantum addatur quod ei sufficiat ad perfectam 
quantitatem habendam, nec propter hoc desinit esse idem numero qui fuit…” 

https://www.youtube.com/watch?v=bWpodMRIdYg
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dziedzin dla swej wygody (by uściślić moment rozwoju, który badają) nadają różne nazwy różnym 

okresom tego rozwoju20. Jako punkty graniczne przyjmują różne zdarzenia, występujące w trakcie 

przemian rozwojowych. Przemiany te w sposób ciągły następują po sobie początkowo w jajowodzie 

matki, gdy rozwijający się organizm człowieka unoszony jest w jajowodzie matki w kierunku jej macicy. 

Następnie rozwój przebiega w nabłonku macicy, gdzie po zagnieżdżeniu się człowiek-blastocysta 

pozostanie rozwijając się i rosnąc, aż do momentu porodu. Wtedy znów tak, jak na początku swojego 

życia, gdy był oddzielnym człowiekiem-zygotą, będzie oddzielnym człowiekiem-noworodkiem, który dalej 

potrzebuje w rozwoju pomocy i opieki drugiego człowieka do momentu, w którym jako człowiek-małe 

dziecko nauczy się jeść nie tylko mleko matki, zacznie też samodzielnie chodzić, a następnie jako 

człowiek-nastolatek dojrzeje płciowo, a po czym jako człowiek-dorosły uniezależni się od pomocy 

rodziców i sam stanie się zdolny do udzielania pomocy innym. Tomasz wyjaśnia, że wsparcie, którego 

udzielają sobie nawzajem ludzie wynika z faktu, że jeden człowiek nie potrafi sam zaopatrzyć się we 

wszystko, czego mu potrzeba do zachowania życia. Dodaje, że człowiek, jako zwierzę społeczne (animal 

socialis) najbardziej ze wszystkiego, co jest mu konieczne, potrzebuje innych ludzi21.  

 

Pomoc dana człowiekowi…  

 

 Rodzice przygotowują w swoich organizmach komórki generatywne; w zbliżeniu seksualnym 

mężczyzna wprowadza w drogi rodne kobiety nasienie. Następnie oboje (każdy w sobie właściwy sposób) 

stwarzają odpowiednie warunki do rozwoju powstałemu dziecku. Ono natomiast po zrodzeniu 

(powstaniu) podejmuje rozwój, by poprzez szereg podziałów komórkowych uformować swoje ciało. 

Zbudowanie dojrzałego organizmu wymaga czasu. Tomasz podkreśla, że to, co jest zmienne, swoją 

doskonałość osiąga w miarę upływu czasu, nie posiada jej od początku.22 W zygocie proces formowania 

się ciała człowieka związany jest koniecznością uporządkowania wewnętrznej budowy komórki, 

uformowania jej cytoszkieletu i przeorganizowania ułożenia niemal wszystkich organelli komórkowych.  

W zygocie, która staje się ootydą, która jest pierwszą założycielską komórką organizmu (będącego 

układem wielu narządów) rozpoczyna się formowanie ciała człowieka23. O o t y d a jest pierwszym etapem 

rozwoju powstałego (zrodzonego właśnie) człowieka.  

 Jeśli oocyt nie połączy się z plemnikiem, może pozostać żywy jedynie przez 24 godziny. Jeśli 

natomiast przyjmie organelle przyniesione przez plemnik przekształca się w zygotę. Zygota, po 

wyrzuceniu drugiego ciałka kierunkowego staje się ootydą i rozpoczyna podział mitotyczny. Ootyda jest 

założycielską komórką wszystkich tkanek nowopowstałego człowieka. Posiada ona bowiem wszystkie 

                                                 
20 Tomasz z Akwinu także wspomina, że w rozwoju człowieka chłopiec jest wcześniej niż mężczyzna. CTh. I, c.20: ,,…prius est puer 
quam vir…” 
21 SCG III, c.128 n.1: ,,Inter omnia autem quae in usum hominis veniunt, praecipua sunt etiam alii homines. Homo enim naturaliter est animal 
sociale: indiget enim multis quae per unum solum parari non possunt”. 
22 CTh. I, c.216: ,,…mobilia propriam perfectionem non a principio habent, inquantum mobilia sunt, sed eam per successionem temporis 
assequuntur…” 
23 Wiele podręczników embriologii, prezentując ten okres życia zygoty, poprzestaje jedynie na informacji o zlaniu się przedjądrzy. 
Tymczasem warte wyakcentowania wydają się tu duże różnice w przemianach przedjądrzy: męskiego i żeńskiego. ,,Przedjądrze 
żeńskie powstaje, podobnie jak w przypadku jądra interfazalnego, w cyklu mitotycznym, natomiast proces przekształcania się jądra 
plemnika w przedjądrze męskie jest skomplikowany. Kondensacja chromatyny główki plemnika odbywa się przy udziale 
czynników uwalnianych przez komórkę jajową. (…) Komórkę, która ma przedjądrze męskie i żeńskie nazywa się także 
ootydą.(…) U człowieka przedjądrza są równej wielkości” (Bartel, 2010, s. 84-85).  
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elementy wchodzące w skład komórki ludzkiej. Komórka ta po uporządkowaniu swego wnętrza 

podejmuje podziały i poprzez różnicowanie jest źródłem komórek występujących we wszystkich tkankach 

i narządach ciała człowieka. Człowiek jest zrodzony przez innego człowieka24, ale rozwija się sam, inny 

człowiek może mu w tym jedynie pomóc lub przeszkodzić. 

 Jakkolwiek dziecko rodzi się z obojga rodziców (dzieje się to, jak ujmuje to Tomasz tym samym 

rodzeniem25), to jednak najcięższą pracą we wczesnym jego rozwoju obarczona jest matka, rozwój ten 

bowiem przebiega w jej łonie26, nikt zatem nie może jej w tym zastąpić (Zajączkowska, 2014, s. 247-251).  

 

Nakarmi go chlebem życia i zrozumienia… 

 

Nikt nie może wyręczyć matki w jej roli bycia pomocą rozwijającemu się dziecku, które pozostaje 

złączone z nią najściślej, jak tylko mogą przylegać do siebie odrębne ciała27. Takie połączenie sprawia, że 

matka, żyjąc własnym życiem, uczy tym samym dziecko swoim bezpośrednim przykładem. Ojciec dziecka 

i ci, którzy ją otaczają i stanowią dla niej (obok naturalnego środowiska zewnętrznego) środowisko ludzkie. 

Mogą oni ułatwić jej bycie matką - noszącą w swym łonie rozwijające się dziecko - przez wspierające ją 

zachowania. Mogą też sprawić, by okres, w którym trwa ona w połączeniu matka - dziecko: najściślejszym 

jakie może zaistnieć między ludźmi, stał się dla niej takim czasem w jej życiu, w trakcie którego 

neurohormonalna regulacja ekspresji genów w jądrach komórek nerwowych jej mózgu prowadzi do 

zwiększenia liczby synaps łączących te komórki między sobą. To z kolei przełoży się na zachowanie w jej 

pamięci miłych wspomnień z czasu, gdy nosiła w swym łonie swoje dziecko (porównaj przypis nr 12),  

z tego okresu, gdy ona sama była dla niego całym (homogennym) środowiskiem rozwoju i uczenia się. 

Otaczając akceptującą opieką matkę ciężarną pośrednio, przez jej organizmu, który z kolei bezpośrednio 

styka się z rozwijającym się (w zawrotnym tempie)28 organizmem dziecka, wpływamy na dziecko, a nawet 

(jeśli to dziewczynka) na potomstwo tego dziecka29. 

                                                 
24 Akwinata pisze: De Ver, q. 23 a. 7 co. :,,In naturalibus enim causis attenditur conformitas secundum similitudinem naturae, sicut 
quod homo generat hominem, et ignis ignem…” 
25CTh. I, c.212: ,,… unus homo una filiatione refertur ad patrem et matrem, quia eadem nativitate nascitur ab utroque parente”.  
26 Ponoszony trud noszenia dziecka w swym łonie jest okazją do”nauczenia się” przez dziecko trybu życia matki. Owocuje to po 
porodzie ułatwieniem porozumiewania się matki i dziecka bez słów, bowiem oboje znają już swoje organizmy. Matce łatwiej jest 
intuicyjnie zrozumieć reakcje dziecka w okresie, gdy nie umie ono jeszcze słownie wyartykułować swoich potrzeb. 
27Niektórzy biolodzy uważali nawet, że takie połączenie można traktować jak jeden układ. N. Wolański (2005, s. 446) stwierdza: 
,,Łożysko wraz z płodem i matką stanowią, mimo tego wszystkiego, co powyżej powiedziano, jeden organizm”. Takie ujęcie 
wskazuje na niespotykaną ścisłość przylegania dwóch organizmów, wydaje się jednak, że użyty przez cytowanego autora termin 
,,organizm”, lepiej byłoby zastąpić terminem układ, ponieważ: można stanowić części jednego układu, nie tworząc jednocześnie 
jednego organizmu. Na początku swego życia człowiek do stadium blastocysty jest przecież oddzielnym od matki organizmem. 
Sytuację tę wykorzystują techniki wspomaganego rozrodu, w których przeprowadza się pozaustrojowe zapłodnienie i rozwijający 
się organizm dziecka hoduje się poza ciałem matki, do momentu, w którym osiąga on stadium rozwojowe, w jakim może 
zagnieździć się w endometrium macicy.  
28 ,,Dynamika rozwoju śródmacicznego jest tak wielka, jakiej nie spotyka się nigdy później. Zapłodnione jajo płodowe przechodzi 
przez 42 cykle podziałów komórkowych przed urodzeniem, a jedynie 5 po urodzeniu” (Wolański, 2005, s. 443). 
29 N. Wolański (2005, s. 111-112) omawiając tzw. efekt matczyny, pisze:”Omówione wyniki badań układają się w obraz dość 
wyraźnej zależności rozwoju dziecka od matki. Zależność ta jest w znacznie mniejszym stopniu zaznaczona względem ojca. Znane 
nam prawa dziedziczenia nie tłumaczą tej prawidłowości mechanizmami genetycznymi. W związku z tym wysunięto szereg 
przypuszczeń, co do możliwych dróg wpływu matki na rozwój jej potomstwa, poza przekazaniem mu zestawu genów (…) 
1) Matka wpływa na rozwój płodu właściwościami swego genotypu, w sensie zdeterminowanych cech jej organizmu (kondycji 
fizycznej); 
2) wpływ matki na rozwój płodu ma miejsce także przez właściwości metaboliczne jej organizmu zależne od genów 
heterologicznych, które nie zostały przekazane dziecku aktualnie rozwijającemu się wśród jej tkanek; 
3) informacje zawarte w cytoplazmie jaja matki, z którego powstał dany zarodek wpływają na jego rozwój w znacznie większym 
stopniu niż uzyskane z plemnika ojca; 
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Aby doszło do naturalnego poczęcia człowieka muszą się spotkać jego rodzice. Tomasz wskazuje, 

że aby materia, którą przygotowuje matka ukształtowana została w ciało ludzkie musi dojść do dołączenia 

się („domieszania”)30 do niej tego, co pochodzi od ojca. Przygotowanie tej materii by uformował się z niej 

wielokomórkowy organizm człowieka, dokonuje się według Akwinaty mocą nasienia ojca31. Metafizyczny 

wykład Tomasza dotyczący powstawania człowieka wydaje się całkowicie zgodny ze aktualnymi 

obserwacjami biologii komórki. Zobaczyć można to jednak dopiero, gdy stanie się na właściwym poziomie 

rozważań o rodzeniu człowieka, które odbywa się w pierwszej komórce nowego organizmu człowieka. 

Dzięki odkryciom biologii komórki wiemy, że wszystkie organizmy rozmnażające się generatywnie 

zaczynają się rozwijać z jednej komórki. Gdy dokona się ,,kopernikańskiego przewrotu” w myśleniu udaje 

się ujrzeć tę współmierność XIII-wiecznego wykładu z obecnym biologicznym ujęciem zrodzenia 

człowieka jako kontynuacji poczęcia. Współcześnie można wejrzeć w głębię organizacji pojedynczej 

komórki, dzięki przyrządom, które jako pomoc dla oka skonstruował ludzki intelekt. Intelekt właśnie 

pozwala zgłębić to, czego nie widać gołym okiem. Tak jak nie można zobaczyć krążącej dookoła Słońca  

i obracającej się wokół własnej osi Ziemi.  

Materia dla nowego człowieka, którą daje matka (oocyt) przekształca się w pierwszą komórkę 

ciała jej dziecka po przyjęciu jądra i centrosomu przyniesionych przez plemnik ojca. Warto w tym miejscu 

podkreślić, że żyją jedynie komórki, a nie ich części składowe- organelle (Zajączkowska, 2014, s. 250). By 

zrozumieć zrodzenie człowieka trzeba pamiętać, że najmniejszą jednostką materii żyjącej jest komórka. 

Bez posiadania tej wiedzy, bez wyrobienia tej intuicji, że żywe są jedynie komórki, nie da się pojąć 

początku nowozrodzonego człowieka, czyli powstania pierwszej żyjącej komórki, która na tym etapie 

rozwoju jest już jego całym doskonałym organizmem, oczywiście adekwatnie do danego etapu rozwoju. 

Na początku wszyscy byliśmy komórkami. Ciała wszystkich ludzi były na początku swego rozwoju 

organizmami jednokomórkowymi.  

Nauki szczegółowe nie zawsze potrafią ująć to, co dotyczy życia. Fizyka, która posługuje się w 

swoich obliczeniach takimi parametrami jak np. czas i która obejmuje go od -∞ do +∞, „nie widzi” tego, 

co dla żyjącego człowieka jest najistotniejsze. Fizyka nie ujmuje czasu jako: t e r a z, obecnie. Nie zajmuje 

się właśnie tym momentem, który jest jednak czasem życia realnego organizmu żywego, nie bada czasu 

teraźniejszego, w którym przebiega życie. Poziom rozważań prowadzonych przez fizykę nie pozwala 

uchwycić życia. Kwestia ta dotyczy również niektórych działów biologii (tych które zajmują się badaniem 

części budujących komórkę) np. genetyki, biologii molekularnej, biochemia, biofizyka itp. Dziedziny te 

„schodzą” poniżej poziomu kompletnego układu, którym jest cała komórka. Wydaje się, że tu jest miejsce, 

                                                                                                                                                         
4) metabolizm matki, który został jej”narzucony”, gdy sama była płodem wpływa na rozwój jej dziecka w trakcie rozwoju 
śródmacicznego; 
5) tryb życia matki w czasie ciąży, jej żywienie się, używki (w szczególności palenie tytoniu), leki, choroby kształtują jej aktualne 
właściwości fizjologiczne i biochemiczne. Na tyle, na ile pokonują one barierę łożyska wpływają na rozwój płodu; 
6) żywiąc dziecko własnym mlekiem, matka przedłuża wpływy hormonalne i psychofizyczne na niemowlę. 
Pierwsze dwa czynniki mają charakter wpływów paragenetycznych, trzecia grupa -”dziedziczenia pozagenetycznego”, pozostałe 
trzy grupy dotyczą wpływów zewnętrznych na organizm płodu, aczkolwiek grupa czwarta i piąta są ściśle powiązane przez układ 
krążenia matki i płodu.” 
30 CTh. I, c. 221: ,,… materiam autem in humana generatione ministrat femina.(…) Femina autem indiget viri commixtione, ad hoc quod materia 
quam ipsa ministrat, formetur in corpus humanum”. 
31STh. I, q. 118 a. 2 ad 4: ,,… homo generat sibi simile, inquantum per virtutem seminis eius disponitur materia ad susceptionem talis formae”. 
Według Tomasza dopiero tak dysponowana - przez oboje rodziców – materia jest gotowa do przyjęcia formy, jaką jest dusza 
ludzka, stwarzana przez Stwórcę.  
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gdzie „gubimy” z pola widzenia życie konkretnego organizmu. Ważne jest to tym bardziej, że kiedyś 

wszyscy mieliśmy organizmy składające się tylko z pojedynczej komórki32.  

Dziś wiemy, że jedna komórka - ootyda wystarczy, by z niej uformował się cały dorosły organizm. 

Jest on jakby zróżnicowaną kolonią komórek powstałych z jej podziałów. Wystarczającym zatem 

materiałem (materią według terminologii Tomasza) do uformowania całego ciała zrodzonego człowieka 

jest ootyda (patrz przypis nr 22). Powstające z jej podziałów mitotycznych komórki początkowo są 

totipotencjalne następnie zawężają swe zdolności, stając się kolejno pluripotencjalne, które biorą udział  

w tworzeniu wszystkich trzech listków zarodkowych. „Kolejne w hierarchii rozwojowej komórki 

multipotencjalne dają początek komórkom ukierunkowanym tkankowo, natomiast komórki 

unipotencjalne, inaczej zwane prekursorami, różnicują się jedynie w jeden typ komórek tkankowo 

swoistych” (Zychowicz, 2012, s. 15-16). 

 

Ojciec i matka: miła woń … 

 

 Wciąż jednak nie wiemy jeszcze, jakie mechanizmy biologiczne odpowiadają za dobór kobiety  

i mężczyzny, którzy staną się rodzicami. Genetycy skłaniają się ku hipotezie, że w dobieraniu się 

partnerów dużą rolę może odgrywać zmysł węchu. Stanisław Cebrat twierdzi, iż może na to wskazywać 

duża liczba genów receptorów węchowych, które w grupach rozmieszczone są na wszystkich 

chromosomach z wyjątkiem chromosomów płciowych (tych nie ma potrzeby dobierać, partnerzy, którzy 

mają stać się rodzicami muszą przecież tymi chromosomami się różnić)33. Genetyk mówi: „Mamy do 

czynienia z wyborem ojca na podstawie prawdopodobnie antygenów zgodności tkankowej,  

a podejrzewam, że bardziej prawdopodobne jest, że genów związanych z produkcją receptorów 

węchowych (…)”, dodaje również, że geny zgodności tkankowej i geny receptorów węchowych są ze sobą 

sprzężone (tamże).  

 

Znam męża 

 

Rodzice przez współżycie płciowe poznają się nawzajem, poznają również immunologicznie 

swoje organizmy. Agnieszka Chrobak34, omawiając, rolę układu odpornościowego w prokreacji wskazała, 

że „organizm kobiety uczy się tolerować dziecko jeszcze zanim się ono poczęło i [że] odbywa się to przy 

pomocy nasienia”. Podkreśliła, że układ immunologiczny matki powoli oswaja się z antygenami ojca, 

przez regularne współżycie przez co najmniej sześć miesięcy. Prowadzi to w przyszłości do tolerowania 

zarodka, który jako oddzielny organizm, posiada swój własny genom, a co za tym idzie ma inne niż matka 

                                                 
32 Wydaje się, że warto wskazać na fakt, że biologia, na bazie której formują się rozumienia filozofów, etyków, prawników itp., 
ujmuje wszystko w sposób uśredniony, opiera swoje wnioski na obliczeniach statystycznych. W realnym życiu natomiast nie ma 
uśrednionych organizmów. Statystyczny człowiek miałby jedną pierś, jedno jądro i jeden jajnik. Biologia opisuje jedynie budowę i 
funkcjonowanie organizmu i nie jest dla niej ważne, do kogo ten organizm należy. W rzeczywistości nie ma oddzielnych żywych 
organizmów ludzkich, są natomiast ludzie, którzy posiadają swoje organizmy. Żyją: nie same zygoty, czy ootydy, lecz ludzie, 
których są one jednokomórkowymi ciałami. Tomasz także podkreślał, że ciało jest jedynie częścią człowieka, który jest osobą. 
Cth.I, c. 211: ,,Ad cuius evidentiam considerare oportet, quod haec nomina persona, hypostasis et suppositum, integrum quoddam designant. Non enim 
potest dici quod manus aut caro aut quaecumque aliarum partium sit persona vel hypostasis aut suppositum, sed hoc totum, quod est hic homo”. 
33 https://www.youtube.com/watch?v=bWpodMRIdYg 
34 (https://www.youtube.com/watch?v=T_G9Cj2eRzg), 

https://www.youtube.com/watch?v=bWpodMRIdYg
https://www.youtube.com/watch?v=T_G9Cj2eRzg
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antygeny. Stwierdziła ona także: ,,Zygota wydziela substancje, które modulują komórki immunologiczne 

znajdujące się w jajowodach. Zawiadamia matkę, jej organizm immunologicznie, że znajduje się w jej 

organizmie” (tamże). Organizm dziecka, który już na etapie blastocysty pojawia się w macicy, implantuje 

się w śluzówce macicy. Część jego komórek, które bezpośrednio stykają się z tkankami matki (trofoblast) 

pełni bardzo ważną rolę w ochronie dziecka przed atakiem układu odpornościowego matki. Matka 

rozpoznaje antygeny ojcowskie w komórkach trofoblastu. System immunologiczny matki jest całkowicie 

zaangażowany na wszystkich etapach procesu rodzenia od poczęcia, przez implantację po tworzenie 

łożyska35. Immunologia, która bazuje na biologii komórki, a więc swoje badania prowadzi na tym 

poziomie, na którym zaczyna się wszystko, co obserwujemy później w skali całego organizmu (układu 

narządów), wskazuje na wyjątkowość relacji między kobietą a mężczyzną, którzy mogą stać się rodzicami.  

Więź między małżonkami dotyczy zależności tak ścisłej, że aż sięgającej do głębi poziomu 

pojedynczych komórek ich organizmów. Wyjątkowość relacji małżeńskiej podkreślał już także Akwinata. 

Enrique Martínez (2011, s. 55) prezentując jego myśl dotyczącą rodzenia, omawia różnice między 

rodzeniem zwierzęcym i ludzkim opisane przez Tomasza. Akwinata wyraźnie zaznacza, że człowiek 

bardziej niż zwierzęciem społecznym jest zwierzęciem małżeńskim, a więź między żoną a mężem jest 

wcześniejsza niż więzi społeczne, bez niej i bez tendencji do rodzenia dzieci, znikłoby również samo 

społeczeństwo36. 

 

Stają się jednym ciałem … 

 

 Stanisław Cebrat podkreśla: „Zgodnie z bardzo powszechnie akceptowaną wiedzą, informacje 

genetyczne wnoszone do zygoty przez matkę i przez ojca są ściśle równoważne – praktycznie identyczne. 

Tak jednak nie jest. Informacja zawarta w gametach męskich i żeńskich, nawet jeżeli jest reprezentowana 

przez dokładnie identyczne sekwencje DNA nie jest taka sama. Oprócz informacji zawartej w samych 

sekwencjach nukleotydowych, do zygoty wnoszona jest również >>wiedza<< o tym, który z rodziców tę 

informację przekazał. Zależnie od pochodzenia genów, ich aktywność może być różna. Rodzice wnoszą 

więc do zygoty oprócz zestawu genów, specyficzny wzorzec aktywności poszczególnych genów. Dopiero 

nałożenie aktywności dwóch tak zmodyfikowanych zestawów daje możliwość prawidłowego rozwoju 

organizmu”37(tamże). Modyfikacja ta zwana jest piętnowaniem rodzicielskim (imprinting rodzicielski). 

Cebrat dodaje także: „Piętnowanie rodzicielskie jest bardzo wrażliwe na warunki, w których dochodzi do 

rozwoju i podziałów komórek. Już samo hormonizowanie kobiety w celu wywołania wielojajeczkowania 

może spowodować błędy w piętnowaniu” (tamże). Coraz lepiej rozumiemy procesy związane z regulacją 

odczytu informacji zawartej w DNA jądrowym, ale nie umiemy jeszcze ich kontrolować. 

                                                 
35 ‘’… her immune system is centrally engaged with all steps of reproductive process from conception to embryo implantation and placental development.” 
(Robertson, 2010, s. 51-57). 
36“Santo Tomás (…) afirme que el hombre es por naturaleza más animal conyugal que animal político precisamente por esta inclinación natural a la 
procreación de los hijos, sin la cual desaparecería la misma comunidad política”( Martínez, 2011, s. 55). 
37 http://oplodnosci.pl/index.php/nieplodnosc/in-vitro/176-genetyczny-poczatek-i-genetyczny-porzadek-zycia-ludzkiego 

http://oplodnosci.pl/index.php/nieplodnosc/in-vitro/176-genetyczny-poczatek-i-genetyczny-porzadek-zycia-ludzkiego
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Gdy drzewa wypuszczają pączki , sami poznajemy, że blisko jest już lato… 

 

Proces rodzenia jest bardzo skomplikowany, jak wskazuje Stanisław Cebrat (tamże): ,,Za początek 

życia ludzkiego należy uznać moment zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik. W warunkach 

naturalnych, zjawisko zapłodnienia jest procesem nieodwracalnym. (…) Uznając, że zapłodnienie ludzkiej 

komórki jajowej jest procesem nieodwracalnym, przyjmujemy, że dalszy rozwój powstającej diploidalnej 

zygoty jest zdeterminowany – z tej zygoty może się rozwinąć tylko człowiek. Rozwój jest jednak procesem 

chaotycznym. Chaosu nie należy tutaj rozumieć w sensie potocznym, jako procesu niepoddającego się 

żadnym regułom. Chaos jest procesem, w którym rządzą ścisłe reguły, tyle, że stochastyczne. W procesach 

stochastycznych czasem niezwykle trudno jest przewidzieć dalszy przebieg wypadków, podobnie jak  

w przewidywaniu pogody. Drobne, często niekontrolowane, albo wydające się nieistotnymi, zmiany  

w warunkach rozwoju, mogą zmienić losy rozwijającej się istoty. Jeżeli chcemy mówić o porządku życia  

u jego początku, to powinniśmy pomówić właśnie o tych problemach”.  

 

On zaś będzie tobą kierował … 

 

Po rozważeniu zależności między pokoleniami i rodzicami, a także między matką a poczętym 

dzieckiem warto spojrzeć na powiązania wewnątrzkomórkowe. Tym bardziej są one ważne, że człowiek 

zrodzony jest - jak już wskazano - w pojedynczej komórce, którą biolodzy nazwali zygotą. Organizm 

człowieka stanowi układ narządów, analogicznie: komórkę stanowi układ powiązanych ze sobą organelli. 

Ramy tego artykułu nie pozwalają na szczegółowy opis przebiegu zapłodnienia. Przejdziemy 

zatem od razu do momentu po przyjęciu do wnętrza oocytu główki plemnika38. Oocyt (już jako 

zapłodniona komórka - zygota) jak już wspominaliśmy, dokańcza II podział mejotyczny i dopiero teraz 

jego jądro staje się analogiczne do jądra przyniesionego przez plemnik, posiada bowiem haploidalną liczbę 

chromosomów. Następuje teraz kilkugodzinny proces tworzenia przedjądrzy (porównaj przypis 23), które 

jednak są we wnętrzu komórki od siebie oddalone, zatem komórka musi teraz ulec całkowitemu 

przeorganizowaniu, by umożliwić przybliżenie się do siebie przedjądrzy: żeńskiego i męskiego. Łączące się 

przedjądrza zostają do siebie zbliżone i usytuowane w centrum zygoty, by pierwszy podział mitotyczny 

pierwszej założycielskiej komórki dał w rezultacie dwie równe komórki potomne, które biolodzy nazywają 

blastomerami. 

Tomasz z Akwinu wyjaśniając, co powoduje, że z wielu różnych części tworzy się jedna spójna 

całość, pisał (SCG I, c.42 n.7): ,,Porządek różnych rzeczy wzajemnie do siebie przyporządkowanych 

istnieje z powodu ich przyporządkowania do czegoś jednego. Tak na przykład porządek wzajemny części 

wojska istnieje z racji przyporządkowania całego wojska do wodza. (…) i tak, albo wzajemne 

przyporządkowanie wielu rzeczy do siebie jest przypadłościowe, albo też trzeba to przyporządkowanie 

sprowadzić do jakiejś jednej przyczyny porządkującej, która kieruje wszystko do celu…”39. 

                                                 
38 Proces ten przypomina fagocytozę (Bartel, 2010, s. 84) (gr. phagein – jeść, kytos – komórka) . 
39SCG I, c. 42 n. 7:„Omnium diversorum ordinatorum ad invicem, ordo eorum ad invicem est propter ordinem eorum ad aliquid unum: sicut ordo 
partium exercitus ad invicem est propter ordinem totius exercitus ad ducem. Et sic vel ordo multorum ad invicem est per accidens: vel oportet reducere ad 
aliquod unum primum ordinans, qui ad finem (…) omnia alia ordinat.” Cytat w języku polskim pochodzi z Summa contra Gentiles Prawda 
wiary chrześcijańskiej t.I, 2003, s. 117-118.( tłum. Z. Włodek) 
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Poczęcie i zrodzenie 

 

Wziąć swój krzyż  

 Kiedy poszukamy struktury komórkowej, która może spełniać rolę przyczyny porządkującej w 

komórce, wydaje się, że jest nią struktura wyglądającą na zdjęciach spod mikroskopu elektronowego lub 

fluorescencyjnego jak s k r z y ż o w a n e belki. Jest to centrosom, zbudowany z dwóch ułożonych 

prostopadle do siebie centrioli, który przynoszony jest przez plemnik. W główce plemnika jest on 

usytuowany tuż za jądrem komórkowym plemnika i stanowi część składową struktury witki plemnika. Jest 

zatem związany z ruchem tej wici. Plemniki dzięki pracy swoich wici przemieszczają się w kierunku oocytu 

znajdującego się w jajowodzie. Centrosom pełni zatem kluczową rolę w wykonaniu pierwszego zadania 

plemnika, którym jest dotarcie do komórki jajowej, by dostarczyć do niej materiał dopełniający, który 

pozwoli jej przekształcić się w pierwszą komórkę nowego organizmu. Głównymi organellami, które wnosi 

wciągnięta do wnętrza przez oocyt główka plemnika są: jądro oraz centrosom.  

 Centrosom we wnętrzu komórki jest tą strukturą, wokół której organizuje się cała wewnętrzna 

budowa komórki, cały jej szkielet wewnętrzny, a także związane z nim ułożenie wszystkich części 

składowych komórki. Od obecności i położenia centrosomu zależy powodzenie powstania i pra-

widłowego funkcjonowania pierwszej założycielskiej komórki nowego organizmu rodzonego właśnie 

człowieka40 (Palermo et al., 1997; Terada et al., 2010). Odkrycie zasadniczej roli centrosomu w prze-

organizowaniu budowy wewnętrznej zapłodnionej komórki jest kolejnym przyczynkiem do ,,przewrotu 

kopernikańskiego” w myśleniu o zrodzeniu człowieka. Biolodzy twierdzą, że jest to być może ostatnia 

główna część komórki do zbadania i scharakteryzowania, stanowiąca wyzwanie dla cytologów na XXI 

wiek.41  

 

Każdy ma swoją gwiazdę, za którą podąża 

 Już dziś wiadomo, że centrosom jest strukturą, która odpowiada za przebieg procesu 

przyciągnięcia przedjądrza żeńskiego, by połączyło się z przedjądrzem męskim, a zatem za zrodzenie 

człowieka. Proces ten jest połączony z utworzeniem mikrotubularnej struktury, wzdłuż której przesuwają 

się pronukleusy. Na obrazach mikroskopowych wygląda ona zupełnie jak g w i a z d a.42  

 Dziś wiemy z badań nad przebiegiem podziałów i różnicowaniem komórek macierzystych, że 

„(…) informacja pochodząca od komórek sąsiadujących mogą określać położenie centrosomów komórki 

macierzystej, warunkując rodzaj podziału komórkowego (symetryczny vs asymetryczny) oraz segregację 

czynników determinujących losy komórek potomnych” (Zychowicz, 2012, s. 21). Prawdopodobnie zatem 

również kontakty między komórkami powstającymi z podziałów komórkowych rozwijającego się 

zrodzonego człowieka warunkują położenie centrosomów, które są centrami organizacji cytoszkieletu. 

Centrosom odgrywa kluczową rolę w organizowaniu wnętrza komórki, a co za tym idzie w sprawnym 

                                                 
40„Centrosome integrity is critically important for successful fertilisation and embryo development” (Schatten, Sum, 2009, s. 531-538). 
41„…centrosome, perhaps the last major organelle to be characterized, represents a great challenge for cell biologist for the 21st century”. (Hewitson et 
al., 1999, s. 357) 
42„Apposition of the male and female pronuclei requires microtubule-mediated motility in the form of an aster of microtubules emanating from the sperm 
centrosome” (Hewitson et al., 1997, s. 35).  
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przebiegu różnorodnych procesów życiowych, które równolegle - nie kolidując ze sobą - zachodzą  

w różnych rejonach cytoplazmy.  

 

Rozbić namiot po dotarciu do celu wędrówki 

 

Kiedy zakończy się bruzdkowanie (rozdzielanie cytoplazmy zygoty na mniejsze komórki,  

z których każda posiada swoje jądro) i człowiek-blastocysta będzie potrzebował więcej miejsca do 

rośnięcia niż jest wewnątrz stwardniałej (po zapłodnieniu i reakcji korowej) osłonki przejrzystej, następuje 

teraz zatem tzw. wylęganie blastocysty. Ten proces można porównać z wylęganiem się pisklęcia z jajka lub 

kontynuując zastosowaną analogię z rozmnażaniem roślin – do wysypywania się nasion z dojrzałego 

owocu do odpowiednio spulchnionej ziemi. Odbywa się to już w macicy matki, po siedmiodniowej 

wędrówce przez jajowód. Tu, po zagnieżdżeniu się w błonie śluzowej macicy, rozwijający się organizm 

zrodzonego człowieka będzie mógł zacząć rosnąć. Najpierw jednak musi wytworzyć struktury wyjątkowe: 

tymczasowe narządy (potrzebne jedynie na czas życia w matczynym endometrium), łożysko i błony 

płodowe, które jak namiot oddzielą rozwijające się dziecko od ciała matki. One będą stanowić ochronę, 

zapewnią kontakt z organizmem matki. Łożysko pozwoli na pobieranie pokarmu, a także wymianę 

CO2/O2 i wszystkiego, co musi być dostarczone z zewnątrz do utrzymania olbrzymiego tempa tworzenia  

i wzrostu tych organów ciała dziecka, które będą służyły mu przez całe jego dalsze życie. W łożysku także 

produkowane są hormony, które wpływają na organizm matki, modyfikując działanie jej organizmu 

(regulując ekspresję genów w jej komórkach), zapewniając utrzymanie ciąży i służąc do komunikacji 

między dzieckiem rozwijającym się w macicy a matką. Łożysko także unieczynnia niektóre leki 

(detoksykacja) (Sadler, 1993, s. 113). 

W budowie łożyska i błon płodowych biorą udział komórki trofoblastu, w których są aktywne 

geny przyniesione przez plemnik ojca (tamże, s. 56-59). Łożysko i błony płodowe, które dziecko 

wytworzyło po implantacji w nabłonku macicy matki i które (o czym rzadko się mówi) stanowią integralną 

część rozwijającego się organizmu dziecka, po porodzie zostaną z pomocą innych ludzi odcięte od 

organizmu dziecka i wydalone siłami natury z łona matki. Od chwili porodu organizmy matki i dziecka są 

już oddzielone.  

 

Moje ciało a mikrochimeryzm  

 

Po rozważeniu zależności między: pokoleniami, rodzicami, rodzicami a dzieckiem, organellami 

wewnątrz komórki, należy spojrzeć na zależności międzykomórkowe. Bliski kontakt ciał matki i dziecka  

w czasie, gdy rozwija się ono w macicy jest okazją do przenikania komórek matki do organizmu dziecka,  

a także przechodzenia ich w odwrotną stronę. Płodowe komórki znajdowane są u matek, które w swych 

łonach nosiły rozwijające się dzieci, nawet po 50 latach po porodzie (komórki te wykrywano również  

u kobiet, które poroniły). Zjawisko to nazwano mikrochimeryzmem, stanowi ono kolejny powód do 

dokonania ,,przewrotu kopernikańskiego” w pojmowaniu rodzenia człowieka. Dotychczas sądziliśmy, że 

wszystkie komórki organizmu mają takie samo DNA. Tymczasem komórki płodowe, które w czasie ciąży 

przechodzą przez łożysko do układu krążenia matki ostatecznie osiadają w wielu jej tkankach. „Dla 
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mnogich ciąż wykazano kilkakrotnie większy przepływ komórek płodowych do krwi matki w porównaniu 

z ciążami pojedynczymi, co wynika prawdopodobnie z większej powierzchni łożyska i większej sieci 

naczyń. (…) Również matczyny mikrochimeryzm został opisany u dorosłego potomstwa (…). Ostatnio 

opisano także metodę odróżniania fragmentów DNA płodu i matki na podstawie cech epigenetycznych, 

ponieważ matka i dziecko mają inny wzór metylacji DNA” (Szaryńska, 2007, s. 90). 

 

DNA nie jest przeznaczeniem43 

 

Powszechne przekonanie, że jedynie utworzenie nowego genomu konstytuuje powstanie nowego 

człowieka, dziś już nie znajduje potwierdzenia w wynikach badań. Wiemy, że informacja dotycząca 

działania komórki zapisana jest nie tylko w sekwencji DNA. Zaczynamy odkrywać znaczenie „dopisanej” 

informacji w postaci metylacji, wpływów epigenetycznych warunkujących ekspresję genów. Z zygoty – 

pierwszej komórki zrodzonego człowieka - uformowanej po zapłodnieniu komórki jajowej powstaje 

kilkaset rodzajów komórek jego organizmu często diametralnie różniących się kształtem i funkcjami,  

a jednak będących klonem tej pierwszej, a więc mających to samo DNA. Z pierwszej komórki również 

powstają komórki generatywne, które umożliwią poczęcie potomstwa i zachowanie gatunku. Potencjał 

rozwojowy ootydy jest tak wielki, że może być ona źródłem komórek dla organizmów kilku ludzi.  

„U człowieka znany jest przypadek sześcioraczków jednojajowych”. (Zychowicz, 2012,s. 16). Wszystkie 

one miały taki sam genom, z pewnością nie były jednak jednakowe pod względem wielu cech, nawet jeśli 

były prawie identyczne pod względem cech fizycznych. Różnice te ujawniać się musiały już w rozwoju 

płodowym, ponieważ dzieci różniły się choćby położeniem w macicy. 

Wczesny etap rozwoju pozostaje nadal dla nas tajemnicą, nie rozumiemy jeszcze jak działa 

komórka w czasie różnicowania, nauczyliśmy się izolować komórki macierzyste, nie potrafimy jednak 

kierować ich rozwojem tak, by mogły służyć nam swym potencjałem rozwojowym, np. zastępując 

uszkodzone organy. 

Zagadką pozostają dla nas wciąż czynniki prowadzące do powstawania wieloraczków. 

Zaskakujące jest także funkcjonowanie organizmów rozwijających się w macicy dzieci we wczesnych 

etapach ich życia, gdy nie wytworzyły jeszcze organów lub ukształtowały jedynie narządy tymczasowe 

(łożysko i błony płodowe). Obserwujemy, że komórki z węzła zarodkowego mogą się rozdzielać w grupy 

w różnych momentach, wczesnego rozwoju. „W rzadkich przypadkach utworzenie dwóch zarodków 

następuje w stadium dwublaszkowej tarczy zarodkowej tuż przed pojawieniem się smugi pierwotnej” 

(Sadler, 1993, s. 109). Bliźnięta jednojajowe mogą być różnie osłonięte błonami płodowymi, np. mogą 

rozwijać się otoczone wspólną kosmówką we wspólnej owodni lub mieć owodnie oddzielne, mogą mieć 

wspólne lub oddzielne łożyska, może także dochodzić do zlewania się łożysk dwóch zarodków 

powstałych z dwóch różnych zygot. Wszystko to wskazuje na fakt, że inaczej funkcjonują i kontaktują się 

organizmy mające komórki nie całkiem jeszcze zróżnicowane niż organizmy mające w pełni już 

zróżnicowane organy. Na wczesnych etapach życia w łonie matki mogą być „współdzielone”, wspólnie 

używane różne narządy np. łożysko, które po porodzie jest oddzielane od organizmów noworodków, 

                                                 
43 Tytuł zakończenia nawiązuje do jednego ze styczniowych numerów 2010 roku tygodnika Time, zatytułowanego:”Why your 
DNA isn’t your destiny?” poświęconemu epigenetycznym modyfikacjom genomu. 
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które wspólnie korzystały z niego w rozwoju śródmacicznym. Problemem jest natomiast wspólne 

posiadanie zróżnicowanych już organów (rodzeństwo syjamskie). Zdaje się to wskazywać, że innymi 

prawami rządzą się początkowe stadia rozwoju. 

Materia, którą stanowi ootyda może wystarczać do budowy aż kilku organizmów (np. bliźnięta 

jednojajowe). Życie rodzeństw syjamskich dowodzi, że z jednego dojrzałego organizmu może korzystać 

dwóch ludzi, związane jest to z wieloma komplikacjami, jednak jest możliwe. Urodzenie się wieloraczków 

jednojajowych, które wspólnie posiadały jedno łożysko, a po porodzie mają własne niezależne ciała, 

dowodzi, że rozwijające się w macicy dzieci mogą korzystać z jednego lub kilku narządów (łożysko i błony 

płodowe). Taka sytuacja pozwala na zdrowe, samodzielne życie „w swoim własnym” niezależnym ciele, 

ponieważ po porodzie łożysko zostaje odcięte. Jeśli zatem cofniemy się jeszcze dalej, aż do pierwszej 

komórki-ootydy okazuje się, że może być ona źródłem komórek dla kilkorga dzieci, które po porodzie 

będą już oddzielnymi ludźmi, posiadającymi odrębne ciała. To ilu ludzi korzystało z ootydy jako materiału 

na swoje organizmy, tj. jako źródła komórek w swoim rozwoju, ujawnia się w późniejszym okresie życia 

płodowego lub dopiero po porodzie. Nie znamy przyczyn powstawania wieloraczków, dlatego nie umiemy 

przewidzieć, ile dzieci rozwinie się z jednej pierwszej komórki w danej ciąży44. Dawniej ujawniało się to po 

porodzie, dziś posiadamy urządzenia pozwalające śledzić rozwój dzieci w łonie matki już na bardzo 

wczesnych etapach ich rozwoju. Im mniej zróżnicowana jest komórka, tym większą stanowi ona dla nas 

tajemnicę. Badania nad komórkami, które dopiero ustalą swą ścieżkę rozwoju, biologia rozpoczęła dopiero 

niedawno. Do kolejnego przewrotu kopernikańskiego mogą doprowadzić studia nad różnicowaniem się 

komórek macierzystych (które dziś umiemy już izolować). Inne zależności bowiem wydają się zachodzić 

między komórkami jeszcze niezróżnicowanymi niż między tymi, które zróżnicowane wchodzą w skład 

różnych narządów w organizmach dorosłych osobników.  

 

Człowiek jako ssak rozwija się w t r z e c h różnych środowiskach 

 

Rozwijający się organizm człowieka najpierw unosi się wolno w jajowodzie matki ochraniany 

przez wytworzoną przez oocyt jeszcze w jajniku otoczkę przejrzystą. Następnie zagnieżdża się w śluzówce 

macicy i tu również w pierwszej kolejności formowane są (przez pierwsze zróżnicowane komórki 

trofoblastu) te struktury jego ciała, które będą go chronić, podczas wzrostu w łonie matki i umożliwią mu 

dostęp do źródła pokarmu i tlenu, a także umożliwiać komunikację z matką45. Wreszcie po urodzeniu i 

oddzieleniu od swojego ciała czasowych narządów: łożyska i błon płodowych (nieprzydatnych już w 

nowym środowisku), urodzony człowiek bezpośrednio styka się w oddziaływaniem otaczającego go 

                                                 
44 Na zależność naszej zdolności przewidywania od osiągniętego już zrozumienia wskazywał już Tomasz. Jedynie znając 
przyczyny, możemy przewidzieć ich skutki w przyszłości. CTh. I, c. 242: ,,Non enim praescimus futura, nisi quorum comprehendimus 
causas”.  
45 Komórki epiblastu (węzła zarodkowego) zaczną różnicowanie dopiero, gdy dostęp pożywienia będzie zapewniony. Wtedy 
dopiero rozpocznie się formowanie, a następnie wzrost tych organów, które tworzą to, co nazywamy ciałem człowieka. Biologia 
nie wypracowała terminologii, która w jasny sposób pozwoliłaby wyrazić fakt, że na wewnątrzmacicznym etapie rozwoju w skład 
ciała człowieka wchodzą również te narządy, które odgrywały podstawową rolę w zabezpieczeniu trwania i rozwoju człowieka 
rozwijającego się w łonie matki (łożysko z pępowiną, błony płodowe). Być może ta specyfika rozwoju człowieka: tak późne 
różnicowanie komórek, z których uformuje się”ciało” człowieka (rozumiane jako złożone z tych organów, które ma dorosły 
organizm), powoduje, że z jednej komórki - zygoty może powstać kilka organizmów, które wspólnie posiadają te organy, jakie po 
porodzie zostaną odrzucone jako już nieprzydatne w nowym środowisku. 
 



BLISKIE RELACJE INTERPERSONALNE 

 

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

 
Strona 153 

zewnętrznego świata. Otoczka przejrzysta, a później łożysko i błony płodowe ochraniają rozwijający się 

organizm. Gdy rozpoczyna on wzrost łożysko zapewnia mu dostęp do pożywienia, a także umożliwia 

komunikację z matką. Wtedy rozwijający się człowiek może przystąpić do budowania tych narządów, 

które pozwolą mu żyć niezależnie w środowisku zewnętrznym. Układ tych narządów stanowiący jego 

organizm, jest jego wyłączną własnością, wyjątek jednak od tego stanowią narządy produkujące gamety, 

ponieważ one są materiałem dla następnych pokoleń i gwarancją trwania gatunku. Wskazywał na to już 

Tomasz, który podkreślał, że trwanie gatunku zapewnione jest dzięki rodzeniu potomstwa46. 

Analizowaliśmy już kilka zależności na różnych poziomach, spójrzmy teraz na powiązania między 

zrodzonym człowiekiem a kolejnymi środowiskami, w których żyje w trakcie swego rozwoju. Po 

opuszczeniu otoczki przejrzystej i zagnieżdżeniu się w endometrium macicy cały większy świat ( porównaj 

przypis nr 4) dziecka stanowi ciało jego matki, poprzez które docierają do niego sygnały ze środowiska, w 

którym ona żyje. Ta relacja pozostawia trwały ślad w organizmach obojga w postaci zjawiska, które 

biologia nazwała mikrochimeryzmem. „Prawdopodobnie mikrochimeryzm jest częstszym zjawiskiem niż 

się przypuszcza. Może mieć incydentalny charakter w przypadku zdrowej ciąży bez żadnego znaczenia, lub 

może dawać długoterminowe konsekwencje. (…) Mikrochimeryzm być może także tłumaczy, dlaczego 

kobiety żyją dłużej i dlaczego ciąża chroni je przed niektórymi chorobami” (Szaryńska, 2007, s. 95). 

Jeszcze niewiele wiemy na ten temat, nie całkiem ten proces rozumiemy. Kiedy zachodzi w sposób 

naturalny, kiedy rodzice dobrali się i poznali immunologicznie wszystko przebiega tak, że zdrowe matki 

rodzą zdrowe dzieci (tamże, s. 94). „Inne badania pokazały, że mikrochimeryzm był najwyższy u kobiet, 

które przeprowadziły aborcję. Zaobserwowano również wysoki poziom płodowego DNA w krążeniu 

matki po takim zabiegu” (tamże, s. 95). Podejrzewa się, że właśnie mikrochimeryzm jest związany ze 

zwiększeniem się występowania chorób autoimmunologicznych wśród kobiet, które dokonały aborcji  

(tamże, s. 92-94). Tomasz wskazuje, że człowiek z natury pragnie znać prawdę47. Zatem wobec 

przedstawionych powyżej faktów przemyślenia wymaga pytanie, jakie konsekwencje może mieć szereg 

stosowanych już technik wspomaganego rozrodu? Dzieci poczynane przy użyciu gamet dawców, mają 

obce DNA w stosunku do genomu kobiety, która nosi je w swym łonie48. Wiedza, którą już dziś 

posiadamy wskazuje także na potrzebę zbadania, jakie mogą być konsekwencje mikrochimeryzmu w 

organizmach: matek zastępczych (surogatek), a także dzieci, które rozwijają się w ich macicach. Dziś takie 

procedury łączenia różnych genetycznie organizmów w technikach ART stosowane są bez prowadzenia 

monitorujących je badań, a nawet statystyk, które pozwoliłyby nam znaleźć odpowiedzi na rodzące się 

pytania. Tomasz zwracał uwagę, że argumentacja naukowa i wszelkie odkrycia wywodzą się z tego, co 

obserwujemy zmysłami wokół nas, co naturalnie poznajemy49. Bardzo niebezpieczna i brzemienna  

w skutki może być dzisiejsza tendencja medycyny, gdy nie podejmuje się prób poznania zjawisk, które 

mogą mieć konsekwencje dla całej ludzkości. Brak dokumentowania danych dotyczących stosowania 

technik wspomaganego rozrodu, może nas pozbawić skutecznego leczenia schorzeń o nieznanym 

                                                 
46 SCG III, c. 126 n. 4: ,,Sed perpetuitas speciei non conservatur in animalibus nisi per generationem, quae est ex commixtione carnali”. 
47CTh. II, c. 1: ,,homo naturaliter scire desideret veritatem…” 
48 Komórki płodu mogą umiejscawiać się w różnych narządach matki, nie wiemy jeszcze obecnie na jakich etapach rozwoju 
normalnej ciąży dochodzi do wymiany komórek między organizmami matki i dziecka, a zatem nie wiemy jeszcze obecnie jakie 
związane z tym zjawiskiem konsekwencje będą miały procedury , w których obce genetycznie płody wprowadzane są do macicy 
kobiet. Skutki mogą zaś dotyczyć zarówno matek, jak i dzieci. 
49 SCG III c. 123 n. 7: ,,…in scientiis demonstrativis omnis humana inventio ex principiis naturaliter cognitis initium sumit”. 
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pochodzeniu. Wydaje się, iż nie znając wszystkich przyczyn, a co za tym idzie , nie mogąc przewidzieć 

(por. przypis nr 41) skutków działań w dziedzinie procedur wspomaganego rozrodu, możemy powodować 

zagrożenie nie tylko dla poszczególnych ludzi, ale całego gatunku ludzkiego. 

 

Po owocach ich poznacie 

 

Tomasz z Akwinu wprowadzał istotne rozróżnienie w człowieku tego, co dotyczy człowieka jako 

indywiduum i tego, co zawarte w jego naturze dla zachowania gatunku50. Wydaje się, że dzisiejsza biologia 

to rozróżnienie to potwierdza, wskazując na różnice jakie zachodzą w specyfice metylacji komórek 

somatycznych i generatywnych (Olszewska, 2010, patrz rys. 1 s. 644). Wróćmy więc do rozważań nad 

zależnościami nature vs nurture. 

 Kiedy urodzony człowiek dorośnie i będzie mógł świadomie kierować swoimi relacjami ze 

środowiskiem naturalnym, w którym będzie żył, również będzie mógł kształtować swoje odniesienie do 

kultury, którą będzie miał okazję tworzyć. Także poprzez dietę będzie miał szansę wpływać na metylację 

DNA w swoich komórkach somatycznych, nigdy nie będzie za późno na zmianę, na wykorzystanie 

modyfikacji epigenetycznych dla zachowania zdrowia oraz doskonalenie się w zapamiętywaniu i gro-

madzeniu wiedzy. Przez całe swoje życie człowiek ma szansę na modyfikację tego, co dostał w dzie-

dzictwie od rodziców, a co ukształtowało się w jego złożony organizm. Dotyczy to jednak tylko komórek 

somatycznych ciała człowieka. Natura komórek generatywnych jest inna. 

Każdy człowiek rozpoczyna formowanie swego organizmu z tego, co otrzymał od rodziców. 

Materię, z której budujemy nasze organizmy stanowi pierwsza komórka – ootyda, z podziałów której 

powstają nasze narządy. Dane uzyskane przez biologów zdają się wskazywać, że komórki generatywne, 

które produkowane przez organizm człowieka, przekazywane są dzieciom wraz z epigenetycznym 

zapisem, który został do nich dodany w momencie tworzenia się gamet (ich znakowanie – wzór metylacji). 

Informacje o życiu poprzednich pokoleń „nadpisują” się na nici DNA. A to może oznaczać, że jeśli 

podejmie się w czasie formowania plemników (u dojrzałego chłopca) lub oocytów (w organizmie 

dziewczynki, gdy ta przebywa jeszcze w łonie matki, a dodatkowo później tuż przed każdym 

jajeczkowaniem) nieprzemyślane decyzje, może to mieć wpływ na przyszłe pokolenia. Jeśli w momencie 

formowania gamet51 zapiszą się w nich epigenetycznie złe doświadczenia związane z warunkami w jakich 

przychodzi żyć człowiekowi, który właśnie je produkuje w swoim organizmie, będzie to miało wpływ na 

jakość „punktu startu” jego dzieci. Dla potomstwa bowiem to, co dostaje ono w zygocie (dokładnie  

w ootydzie), jest jego początkiem, materią (używając języka Tomasza) służącą do formowania ciał. Ta 

                                                 
50 SCG III c.123 n. 7: ,,…quod inter naturales actus sola generatio ad bonum commune ordinatur: nam comestio, et aliarum superfluitatum emissio, 
ad individuum pertinent; generatio vero ad conservationem speciei”. 
51Wydaje się ważne przypomnienie w tym miejscu r ó ż n i c między kobietami i mężczyznami, jeśli chodzi o czas tworzenia się  
w ich organizmach gamet. U mężczyzny najistotniejszy jest okres od momentu, gdy jego jądra zaczynają produkować plemniki,  
a więc od wieku ok. 10 lat,”Na każde uderzenie serca dorosłego mężczyzny przypada około 1000 wytwarzanych plemników, co 
przy założeniu, że serce bije z częstością 70 skurczów na minutę wynosi 100 800 000 na dobę”(Bartel, 2010, s. 49). U kobiet 
oocyty formują się już w jej życiu płodowym. ,,Noworodek płci żeńskiej w czasie narodzin ma w części korowej obu jajników od 
1 do 2 mln oocytów I rzędu w pierwotnych pęcherzykach jajnikowych. W wieku dziecięcym większość z nich zanika w procesie 
apoptozy. W okresie pokwitania w jajnikach znajduje się od 20 000 do 400 000 oocytów pierwszego rzędu. Z tej liczby 420-480 
podlega procesowi różnicowania oraz dojrzewania i może ulec wydaleniu w cyklach owulacyjnych w ciągu kilkudziesięciu lat 
aktywności płciowej kobiety”(tamże, s. 52). Już zestawienie samych liczb wskazuje jak wielkie są różnice. Kobiety mają 
bezpośredni wpływ na swoje wnuki (zarówno dziewczęta jak i chłopców), ponieważ oocyty rozwijających się w ich łonach córek 
są materią, z której uformują się ciała ich wnucząt.  
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jedna komórka stanowi wszystko czym będą dysponować dzieci na początku rozwoju, budując swoje 

organizmy. Człowiek zaczyna bowiem życie w komórce, w której dochodzi do połączenia znakowanego 

DNA (metylacja dotycząca nie tylko genów objętych piętnowaniem rodzicielskim) genomu gamet obojga 

rodziców. Znakowanie to dokonało się jeszcze w organizmach rodziców, nawet dziadkowie – jak 

wykazano wcześniej – mieli w nim swój udział. 

 

Moje dziecko a geny  

 

Obecnie skatalogowaliśmy już prawie całe ludzkie DNA, okazuje się jednak, że to nie wystarcza, 

by móc zrozumieć procesy jakie zachodzą w żywym organizmie. Dziś biologia wydaje się wskazywać, że 

znajomość samej sekwencji genów stanowi jedynie niewielką część informacji zawartej w komórce. 

Tomasz z Akwinu pisał w XIII wieku, że człowiek ma naturalną potrzebę posiadania pewności, 

że potomstwo, które mu się rodzi jest jego własne. A może być to zagwarantowane jedynie przez związek 

jednego mężczyzny z jedną kobietą.52 W jego czasach wątpliwości co do tej pewności mogli mieć jedynie 

mężczyźni, dziś wobec stosowania metod wspomaganego rozrodu niepewność ta dotyczy również kobiet. 

Dziś odkrycia biologii zdają się przynaglać ku zmianie myślenia o rodzeniu. Dziś wiemy już, że sam genom 

nie jest jedynym sposobem zapisu informacji o człowieku. Samo DNA stanowi tylko część informacji o 

człowieku zapisanej w jego komórce. Dziś odpowiedź na pytanie: co to znaczy ,,moje” dziecko? wymaga 

nowego przemyślenia. 

Tomasz zwracał uwagę na początek życia człowieka, podkreślał, że jest to czas, w którym 

manifestuje się niezwykła moc przyswajania pokarmu, tak wielka, że wystarcza nie tylko do uzupełniania 

strat, ale prowadzi do wzrostu całego organizmu. Dziś wiemy, że moc pierwszej komórki wystarcza do 

wytworzenia ciał kilkorga ludzi (Zychowicz, 2012, s. 16). Z czasem jednak ta siła słabnie53. Przewrót  

w myśleniu o powstawaniu człowieka pozwoli nam poznać ten fragment ludzkiego życia, które - choć 

prowadzone w ukryciu matczynego łona - jest najbardziej obfitujący w różnorodne zmiany następujące po 

sobie w zawrotnym tempie w stosunku do tempa zmian, które zachodzą w organizmie w późniejszym 

wieku. Życie wewnątrzmaciczne to czas, który przeżyliśmy wszyscy. Nie ma człowieka, którego to nie 

dotyczy. Tomasz pisze także, iż tuż po poczęciu (co zdaje się odpowiadać, według ustaleń współczesnej 

biologii komórki, momentowi, gdy byliśmy ootydami) posiadaliśmy coś potężnego. To, co otrzymaliśmy 

bezpośrednio od rodziców jest najczystsze, bez domieszania czegokolwiek z zewnątrz, jest tym, co 

stanowi prawdę ludzkiego gatunku54. 

 

                                                 
52 SCG III, c.214 n.1: ,,… homo naturaliter desiderat certus esse de prole; quae quidem certitudo omnino tolleretur si plures essent unius. Ex naturali 
igitur instinctu procedit quod sit una unius”. 
53 STh. I, q.119 a. 1 ad. 4: ,,Et ideo virtus conversiva in principio quidem tam fortis est, ut possit convertere non solum quod sufficit ad restaurationem 
deperditi, sed etiam ad augmentum. Postea vero non potest convertere nisi quantum sufficit ad restaurationem deperditi, et tunc cessat augmentum. 
Demum nec hoc potest, et tunc fit diminutio. Deinde, deficiente huiusmodi virtute totaliter, animal moritur. Sicut virtus vini convertentis aquam 
admixtam, paulatim per admixtionem aquae debilitatur, ut tandem totum fiat aquosum…” 
54CTh I q. 161: Considerandum est insuper, quod aliquid materialiter in corpore hominis existens secundum diversos gradus ad veritatem naturae 
humanae invenitur pertinere. Nam primo et principaliter quod a parentibus sumitur, sub veritate humanae speciei tanquam purissimum perficitur ex 
virtute formativa; secundario autem quod ex cibis generatum est, necessarium est ad debitam quantitatem membrorum, quia semper admixtio extranei 
debilitat virtutem rei, unde et finaliter necesse est augmentum deficere, et corpus senescere et dissolvi, sicut et vinum per admixtionem aquae tandem 
redditur aquosum.  
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Ostatnia myśl: za rok o tej porze… 

 

Japończycy każdemu urodzonemu dziecku dopisują rok do daty urodzenia, wydaje się to głęboko 

uzasadnione, biorąc pod uwagę fakt, że każdy człowiek poczyna się w oddzielonym narządzie rodnym  

(w położonym w jego centrum oocycie) i rozwija się przyłączony do organizmu matki (otoczony jej 

tkankami) przez około 9 miesięcy. Jeżeli zatem jako datę urodzenia przyjmujemy datę porodu, pomijamy 

tym samym najważniejszy i najbardziej dynamiczny okres życia każdego z nas. 
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Piękno macierzyństwa  

 

 

Człowiek współczesny zachwycony wynalazkami techniki żyje w stanie ciągłego zdobywania 

nowych umiejętności oraz dramatycznego rozdźwięku pomiędzy niespotykanym dotychczas rozwojem 

wiedzy a poziomem świadomości etycznej. Żyjąc w ciągłym pośpiechu, niepokoju, ma coraz większe 

trudności w respektowaniu fundamentalnych wartości. Rozdźwięk ten przybiera konkretne formy, uderza 

w codzienne życie człowieka, powoduje stopniowy zanik wrażliwości na to, co istotowo ludzkie, na 

relacje, czułość, miłość (Jan Paweł II, 1979, n. 15).  

Obserwujemy ludzi, którzy zatracili się w miłości do siebie samych, którzy zwolnili się  

z obowiązku kochania innych, życia dla innych, służenia innym, tym samym skarłowacieli w ciasnym kręgu 

samolubnego patrzenia na świat i otaczających ludzi. 

W czasach dynamicznego postępu nauki, rozwoju techniki a także dobrobytu materialnego - 

niosących groźbę stopniowego zaniku wrażliwości na to co istotowo ludzkie, trwa powołanie kobiety – 

matki, która użycza drugiemu człowiekowi swojego ciała, która ma czas dla drugiego człowieka, która 

bezinteresownie kocha.  

W warunkach coraz większego „społecznego upośledzenia” pojawia się matka, twórczo obecna  

w każdej sferze życia. Jej wrodzona zdolność do miłowania i bycia miłowaną przejawiająca się w 

macierzyństwie może pomóc w utrzymaniu humanistycznych wartości świata.  

Choć przemiany społeczne i ideologie, ruchy emancypacyjne kobiet w ostatnich latach bardzo 

mocno wpłynęły na zdeprecjonowanie wartości macierzyństwa, upatrując w nim zagrożenie dla rozwoju 

kobiety, to nowa wiedza psychologiczna zmieniła nieco pogląd na postrzeganie macierzyństwa. 

Macierzyństwo może stać się drogą rozwoju indywidualnego, intelektualnego, emocjonalnego i ducho-

wego kobiety. Dojrzałość każdej kobiety może przejawiać się w postawie matki, która ogarnia troską 

każdego, kogo spotka na swojej drodze, promieniując łagodnością i dobrocią (Półtawska, 2015).  

Wydobyte dzięki doświadczeniu macierzyństwa swoiste predyspozycje kobiety takie jak: intuicja, 

cierpliwość, zdolność do nawiązania kontaktu emocjonalnego i poczucia bliskości z innymi, a także dobrze 

rozwinięta inteligencja emocjonalna kobiety, okazały się cenne w środowiskach, gdzie ich bardzo 

brakowało. Kobiety podejmując pracę w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach wprowadziły tam 

empatię, budowały relacje z innymi, uczyniły te miejsca bardziej ludzkimi.  

Coraz częściej wybrzmiewają głosy, że to nie kobiety powinny się zmieniać i upodabniać do 

mężczyzn (maskulinizacja), ale poprzez macierzyństwo powinny strzec i pielęgnować swoich cech i dyspo-

zycji. Wydaje się słuszne, by stworzyć kobietom taki system społecznych ułatwień, by mogły one beż 

dużych obciążeń łączyć macierzyństwo z innymi rolami społecznymi i zawodowymi. Byłoby to z zyskiem 
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dla budowania dobrych relacji między ludźmi opartych na wrażliwości, empatii, czułości na budowaniu 

więzi międzyludzkich (Maciarz, 2004, s. 18-23). 

Macierzyństwo jawi się jako szansa nie tylko dla społeczeństwa, ale dla samej kobiety na jej wyjście 

z kręgu samotności, wyjście z miłością i czułością do drugiego człowieka, do mężczyzny, do dziecka.  

Mimo kreowanej w mediach powszechnej mody na anty-kobiecość oraz politycznie, 

ekonomicznie i obyczajowo sterowaną walką z kobiecością i macierzyństwem, wiele kobiet świadomie 

wybiera macierzyństwo jako przywilej, jako królewską rolę „noszenia w sobie życia”. Swoją duchową moc 

i moralną siłę wiąże ze świadomością, że to właśnie one zostały wybrane by w nich poczęło się nowe życie 

(Jan Paweł II, 1988a, n. 30). 

Kiedy kobieta swoim wpływem promieniuje na społeczeństwo, może uzyskać władzę nigdy dotąd 

nie posiadaną. W chwili, kiedy ludzkość przeżywa tak głębokie przemiany, matki pełne ducha 

ewangelicznego mogą nieść wielką pomoc, aby ludzkość nie zatraciła najcenniejszego daru jakim jest 

miłość (tamże, n. 1).  

O potrzebie wyjścia z ciasnego kręgu swoich spraw mówił Papież Franciszek podczas swojej 

podróży na Kubę w czasie której, wezwał do przeżywania swoistej rewolucji czułości: „Jesteśmy zapraszani 

do «wyjścia z domu», do otwierania oczu i serc na innych. Nasza rewolucja musi obejmować czułość, radość, która staje się 

zawsze bliskością, która zawsze staje się współczuciem i prowadzi nas do zaangażowania się, aby służyć w życiu innych”. 

Tymi słowami Papież oddał hołd kubańskim matkom i babciom, które „dzięki czułości i miłości były znakami 

nawiedzenia, męstwa, wiary dla swych dzieci i wnuków w swoich rodzinach”(Papież Franciszek, 2015). 

 

1. Istota kobiecości  

 Kobieta o wiele bardziej niż mężczyzna jest wrażliwa na to, jak jest postrzegana. Potrzebuje być 

podziwianą, oczekuje uznania, a w głębi serca marzy by ją kochano. Może jest to tęsknota za zachwytem 

pierwszego Mężczyzny – Adama nad pierwszą Kobietą – Ewą? Może jest to pierwotna tęsknota za tym 

spojrzeniem, które uczyniłoby kobietę szczęśliwą? Niekiedy przez dużą część życia kobiety pozostają 

niewolnicami cudzego spojrzenia dopóki nie doświadczą prawdziwej Miłości. Istotą kobiecości, tym co 

daje kobiecie poczucie godności i uświadamia jej doniosłość jej powołania, jest doświadczenie miłości 

(Ehivard, 1987, s.18-22).  

Jan Paweł II napisze iż najgłębszą potrzebą spełnienia się kobiety jest miłość, gdyż „kobieta jest 

powołana od początku do tego, aby być miłowaną i miłować”(Jan Paweł II, 1988a, n. 20). Dlatego istota 

kobiecości, jej godność „wiąże się ściśle z miłością jakiej ona doznaje ze względu na samą kobiecość i równocześnie  

z miłością, którą ona ze swej strony obdarza” (tamże, n. 30).  

Edyta Stein napisze, iż dążeniem każdej kobiety jest przynależność do drugiego człowieka 

poprzez miłość. Jednak zwraca uwagę na niebezpieczeństwa jakie kryją się w ludzkiej relacji, w której 

oddanie się kobiety mężczyźnie może prowadzić do jej zniewolenia i uciemiężenia. Kobiety często 

zgadzają się na taki stan z obawy przed opuszczeniem przez mężczyznę, utratą relacji i samotnością. 

Autorka przypomina, że tylko Bóg może całkowicie nasycić duszę kobiety i przyjąć jej oddanie, ofiarując 

jej Siebie w taki sposób, jaki nie może stać się udziałem żadnego człowieka (za: Piast, 2014, s. 27-31).  

O. Kentenich założyciel Ruchu Szensztackiego zauważa, że w ludzkiej naturze tkwi naturalna 

potrzeba oddania. Skłonność do oddania siebie jest bardzo charakterystycznym elementem kobiecej duszy. 
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Jeśli kobieta chce odnaleźć siebie samą, odnaleźć swoją tożsamość to nie ma lepszego środka nad ten, jak 

ofiarować siebie całkowicie. Jeśli kobieta zdławi w sobie to silne pragnienie osobowego oddania, wówczas 

o wiele bardziej niż mężczyzna jest narażona na zniewolenie. Przy czym całkowite oddanie w pełni tego 

słowa znaczeniu - napisze O. Kentenich – jest możliwe tylko w odniesieniu do Boga (Kentenich, 2013,  

s. 58-63).  

Karol Wojtyła sugerował, by kobiety rozwinęły w sobie coś na wzór „duchowego instynktu 

samozachowawczego”, żeby chroniły własną osobowość. Zwracał uwagę na wewnętrzną niezależność 

kobiety, gdyż kobieta nigdy nie znajdzie osobistego spełnienia przez mężczyznę, bo tylko z Chrystusem 

kobiety mogą być niezależne, a gdy są zamężne ich niezależność oznacza iż w związku są osobami a nie 

przedmiotami (za: Piast, 2014, s. 27-31). Jako Papież w dokumencie poświęconym kobiecie napisał, iż 

biblijne rozumienie małżeństwa realizuje się w całej prawdzie osoby, gdy wzajemny dar z siebie nie ulega 

zniekształceniu przez „ pragnienie mężczyzny stania się”panem” swej oblubienicy („on będzie panował nad tobą”) ani 

przez zamknięcie się kobiety we własnych instynktach („ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia” (Jan 

Paweł II, 1988a, 18). 

Ingrid Trobisch napisała, iż każda kobieta w głębi serca pragnie miłości, piękna, poczucia 

bezpieczeństwa, ale żaden mężczyzna nie potrafi w pełni tego zaspokoić. Autorka dodaje zaraz, że 

zarówno człowiek który zawarł związek małżeński, jak i samotny, mogą żyć pełnią życia mimo tych 

niespełnionych pragnień (Trobisch, 2014, s. 15).  

Wartość kobiety nie zależy ani od przynależności do mężczyzny, ani od uzyskanej przez niego 

akceptacji. Jej wewnętrzna niezależność polega na niedefiniowaniu się poprzez mężczyznę. Osiągnięcie 

szczęścia kobiety zależy od jej „duchowego instynktu samozachowawczego”, który pozwala kobiecie na 

rozwój i osiągnięcie szczęścia niezależnie od jakości relacji z mężczyzną. Niezależność ta pozwala kobiecie 

zachować jej wewnętrzną wolność i samodzielność (Croissant, 1999, s. 55-64).  

Kobiece pragnienie, by się bez reszty oddać mężczyźnie, grozi jej niewolnictwem, gdyż żadna 

istota ludzka nie może przyjąć takiego daru, nie podporządkowując sobie drugiego człowieka. Kobiecie, 

która wierzy, że miłość małżonka może odpowiedzieć wszystkim jej aspiracjom potrzebny jest dystans 

i świadomość, że tylko Bóg może zaspokoić pragnienia jej serca. W przeciwnym razie może trwać w stanie 

uczuciowej zależności od mężczyzny, przez którego cierpi, gdyż on nie jest w stanie zrealizować jej 

marzenia o doskonałej jedności. 

Zawsze na dnie serca człowieka pozostanie nienasycenie i pustka, której nie może wypełnić drugi 

człowiek. Jedynie przynależność do Chrystusa może dać człowiekowi poczucie prawdziwej godności, co 

pozwala mu również w związku małżeńskim na zachowanie duchowej niezależności. Choć brzmi to 

paradoksalnie to właśnie życie poświęcone Bogu, zaślubiny do złożenia całkowitego daru z siebie samej 

najpierw Bogu, potem mężowi i dzieciom pozwalają dostąpić kobiecie prawdziwej radości, szczęścia 

kochania i bycia kochaną (tamże, s. 90-92). 

 

2. Staję się „Ja” w zetknięciu z „Ty” 

Prawdę o tym, że w człowieku jest odwieczne pragnienie relacji podkreślał Martin Buber, 

żydowski myśliciel. Dowodził on, że poczucie „ja” człowieka musi być zawsze z czymś utożsamiane. Od 

momentu narodzin w naturze ludzkiej leży „utożsamianie się” z czymś lub z kimś. Najpierw utożsamiamy 
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się ze światem zewnętrznym, a potem w okresie dojrzałości z wewnętrzną istotą Boga. Człowiek może się 

odnaleźć, znaleźć swoje korzenie, sens swojego życia tylko w relacji do „drugiego”. Poczucie „ja” 

człowieka pojawia się - mówi Buber - tylko w relacji. Człowiek tęskni za relacją, za obecnością „drugiego” 

w swoim życiu, bo tylko ona może dać mu spełnienie i sens życia. Tylko w oczach „drugiego” człowiek 

może przejrzeć się i „zobaczyć” siebie. Buber podkreśla, że jeśli człowiek wejdzie całym sobą w wyłączną 

relację „Ja– człowieka” z „Ty – Boga”, wtedy nie musi się odwracać od żadnej skończonej relacji z samym 

sobą i z innymi ludźmi, ale włącza je wszystkie w dialog z „Ty” – Bogiem Miłością (za: Hartshorne, 1963, 

s. 51). 

Człowiek może odkryć swoją tożsamość, swoje prawdziwe „Ja” w relacji z Bogiem i dopiero w tej 

perspektywie może budować relacje z drugim człowiekiem i z otaczającym go światem. To jednoczące 

przeżycie z drugim, utożsamiane jest z przeżyciem boskości człowieka. Człowiek poprzez wejście w 

głęboką relację z drugim człowiekiem ociera się o tajemnicę, która nadaje sens wszystkiemu, co istnieje 

(Jasiński, 2012, s.121-154).  

Pragnieniem każdego człowieka na ziemi jest przejrzeć się w oczach kochającego człowieka. 

Kochające spojrzenie drugiego człowieka sprawia, że można się w nim przejrzeć jak w lustrze i zobaczyć 

się pięknym, czyli takim jakim stworzył nas Bóg. Przeglądając się w oczach kochającego człowieka 

możemy prawdziwie odkryć swoją tożsamość, swoje „ja”, swoje miejsce w życiu, swoje powołanie. W tym 

kryje się tajemnica boskości człowieka, który może kochać i być kochanym, który może wejść w głęboką 

relację z drugim człowiekiem by prawdziwie żyć.  

Staję się „ja” w zetknięciu z „Ty”. Spotkanie z „drugim” jest przekroczeniem zamkniętego w sobie 

„ja” poza siebie, na zewnątrz, do innych. Macierzyństwo jest szczególnym terenem na którym ta bliska 

relacja, to spotkanie z „drugim” w sposób szczególny może być doświadczana i przeżywana.  

Z perspektywy myśli Bubera warto przyjrzeć się tej szczególnej relacji matki do dziecka i wyni-

kających z niej implikacji.  

 

3. Próba definicji „macierzyństwa” 

Najstarsza definicja kobiety – matki brzmi: „ta, która daje życie” (Romaniuk, 1998, s. 55). Słownik 

Języka Polskiego macierzyństwo definiuje jest jako brzemienność, rodzenie, wychowanie i opieka nad 

dzieckiem (Słownik Języka Polskiego, 2007, s.459). W innym miejscu czytamy, że macierzyństwo to „bycie 

matką i związane z tym uczucia, doznania, powinności” (Nowy Słownik Języka Polskiego, 2002, s. 427). 

Wydanie na świat potomstwa, płodzenie, zrodzenie i rozmnażanie się (Słownik Języka Polskiego, 2007, 

s.754), określane jest jako prokreacja (łac. procreatio).  

U człowieka nie jest to tylko proces biologiczny, ale rozgrywa się w kontekście społecznym i ma 

głęboki wymiar psycho-duchowy (Kornas–Biela 2005, s. 119- 164). 

D. Kornas–Biela prokreację w ścisłym tego słowa znaczeniu opisuje jako przekazanie życia 

biologicznego. W szerokim ujęciu wiąże z zapewnieniem opieki potomstwu i wspomaganiem jego 

integralnego rozwoju. Autorka dodaje, że prokreacja w swojej definicji obejmuje szerokie spektrum 

zachowań człowieka związanych na początku z planowaniem rodziny, planowaniem poczęcia i poczęciem 

dziecka, potem oczekiwaniem na poród, narodzinami dziecka oraz jego opieki po porodzie (Kornas–Biela, 

2006, s. 481- 539). 
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O. Badeni (2006, s. 45)spostrzega, że macierzyństwo jest tajemniczym przekazaniem życia. Poród 

to tajemnica ciała i duszy kobiety, samo rodzenie zaś jest tajemnicą ducha.  

W. Stefan (1998, s. 26 i 33)zauważa, że macierzyństwo jest szczególnym udziałem kobiety w 

powstawaniu i rozwoju nowego człowieka - dziecka. Macierzyństwo szeroko rozumiane zawiera aspekt 

biologiczny, psychiczny, moralny, duchowy i religijny. Autorka dodaje, że macierzyństwo to nie tylko 

osobiste wydarzenie dla kobiety i mężczyzny, to bardzo ważne wydarzenie społeczne.  

Jan Paweł II w swoich licznych wypowiedziach macierzyństwo określał jako: szczególny dar, 

jedyny i niepowtarzalny związek osób, fenomen ludzki (por. np. Jan Paweł II, 1988a, n.18), przywilej  

i twórczość (tamże, n. 19), „królewskie kapłaństwo” (tamże, n. 30.), zadanie (Jan Paweł II, 1987a, n. 47)  

i heroizm (Jan Paweł II, 1994). Kobietę nazywał „sercem” wspólnoty rodzinnej, stojącej na straży ogniska 

domowego (Jan Paweł II, 1987b). Istotę macierzyństwa zawarł w liście skierowanym do kobiet, w którym 

napisał: „Dziękujemy ci kobieto - matko, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie 

jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat 

dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia 

na dalszej drodze życia” (Jan Paweł II, 1995b).  

E. Fromm (1992, s. 49) porównuje matkę do „matki ziemi mlekiem i miodem płynącej”, gdzie 

„mleko” dla autora jest symbolem troski i odpowiedzialności matki do dziecka a „miód” symbolem 

wartości sięgających głębiej: miłości do życia, przeświadczenia wpajanemu dziecku, że warto jest żyć, że 

dobrze jest być chłopcem czy dziewczynką.  

Macierzyństwo to troska o życie, to urodzenie człowieka i podtrzymywanie jego życia, to opieka, 

ciepło, dawanie miłości i wsparcia. Macierzyństwo nie oznacza więc tylko fizycznego wydania na świat 

potomstwa. Matką może być każda kobieta współczująca, ochraniająca życie. Matka to ta, która „sercem 

ogarnia każdego z nas...”. Każda kobieta w swoich najbardziej wewnętrznych pokładach ma takie cechy, 

które umożliwiają jej bycie matką (Borkowska, 2015). 

 

4. Konstytuowanie się kobiecej tożsamości  

Człowiek stworzony z miłości powołany jest do miłości i tylko życie dla innych, życie w bliskich 

relacjach z innymi może uczynić człowieka szczęśliwym.  

Kobieta może realizować różne formy swojej obecności w świecie innych osób, ale zawsze jest to 

budowanie relacji z innymi. Macierzyństwo zarówno duchowe czy biologiczne jest jedną z dróg jakie może 

odkryć kobieta i realizować w swoim życiu. Najpierw kobieta dojrzewa do podjęcia decyzji o macie-

rzyństwie a więc realizuje je w relacji do siebie samej, potem w relacji do dziecka, do jego ojca i do innych 

osób, którzy pozostają z dzieckiem w różnych związkach uczuciowych. Macierzyństwa kobiety nie można 

zawęzić i ograniczyć tylko do biologicznego poziomu, choć faktycznie bioniczny proces zdominował akt 

narodzin dziecka. Doświadczenie macierzyństwa wykracza poza biologię kobiety, gdyż jest 

egzystencjalnym doświadczeniem, jest drogą do realizacji rozwoju kobiety jako człowieka w sferze 

biologicznej, psychicznej i duchowej.  

Kobieta mówiąc o sobie „matka”, nie określa tego kim jest ale to, jaka jest jej relacja wobec 

dziecka. To nie dziecko „decyduje” o tożsamości kobiety, ale tożsamość kobiety decyduje o pojawieniu się 

dziecka i kształcie jego osobowości.  
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Dlatego jeśli mówimy, ze kobieta rodzi, to oznacza to, że najpierw staje się kobietą, „rodzi się” 

ona jako kobieta a dopiero na drugim miejscu staje się matką.  

Kobieta posiada własny dar bycia osobą i bycia sobą. Tożsamość kobiety tworzy się w inter-

personalnych relacjach rodzinnych, począwszy od rodzenia się w rodzinie (relacje z rodzicami,  

z rodzeństwem, z dziadkami), poprzez relacje z mężem a skończywszy na urodzeniu nowego życia (relacja 

z dzieckiem). Kobieca tożsamość konstytuuję się najpierw w relacji do siebie samej a potem do innych 

ludzi: rodziców, dziadków, rodzeństwa, męża, dziecka.  

„W człowieczeństwie kobiety pojawia się najpierw potencja rodzinności, a w jej osobie dominantą jest 

macierzyństwo. Natomiast bycie sobą w relacjach z innymi nadaje jej kobiecą tożsamość ludzką” (Przybyłowski, 2013,  

s. 92).  

Kobieta, która nie odkryła i nie zrozumiała wartości i istoty macierzyńskiego powołania jest 

rozdarta i zagubiona w ciągłym poszukiwaniu własnej tożsamości. Niekiedy ucieka do feminizmu, 

maskując neurotyczne poczucie niższości wobec mężczyzny czy żalu bycia wykorzystaną przez 

mężczyznę. Ponieważ nie jest sobą zapomina o godności bycia osobą i gubi się nie potrafiąc rozpoznać 

daru swojej kobiecości i macierzyństwa błędnie rozumiejąc zadanie samorealizacji przybranej w różne 

aspekty egoizmu.  

 

5. Macierzyństwo dopełnieniem indywidualnego rozwoju kobiety 

Doświadczenie macierzyństwa daje nieograniczone możliwości wyrażenia własnego „ja” kobiety. 

Może być najwspanialszym sposobem odkrycia i uaktywnienia wszystkich umiejętności i talentów ukrytych 

w kobiecie (Bratton, 2005, s. 33).  

B. Budrowska w monografii „Macierzyństwo jako punkt zwrotny kobiety” przytacza wyniki badań  

z których wynika, że na pytanie o najważniejszy moment w życiu, 76% Francuzek odpowiedziało 

„macierzyństwo”, a 75% Amerykanek uznało, że najważniejszą rolą życiową jest rola matki (Budrowska, 

2000, s. 24). Wyniki innych badań wykazały, że wymagające wysiłku stawanie się matką, uczenie się bycia 

nią, powoduje, że matka odnosi osobiste korzyści płynące z własnego rozwoju. Dla wielu kobiet 

doświadczenie macierzyństwa pomogło im rozwinąć własną osobowość, wpłynęło na ich rozwój 

intelektualny, emocjonalny i społeczny. Można zatem powiedzieć, że zmiany związane ze stanem 

macierzyństwa są pewnego rodzaju wyzwaniem dla kobiet w kierunku ich ogólnego rozwoju. Jeśli kobieta 

podejmie uważnie i odważnie zmiany jakie nastąpią w procesie stawania się matką, może wzbogacić siebie 

samą poprzez rozwój osobisty (Godlewska, 2012, s. 7-8).  

Kobiecość jest ściśle związana z macierzyństwem, zarówno tym naturalnym, jak i duchowym (Jan 

Paweł II, 1994b, n. 2). 

Macierzyństwo naturalne może się spełniać tylko wtedy, gdy kobieta potrafi dostrzec wartość 

macierzyństwa duchowego. Tylko wtedy macierzyństwo naturalne ma sens.  

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, stara się wyjść mu naprzeciw oraz 

przyjść mu z pomocą (Jan Paweł II, 1995b, n.12). 
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Macierzyństwo to nie tylko naturalnie przychodzący stan, ale przede wszystkim wymagająca 

wysiłku edukacja kobiety i jej praca nad sobą. Kobieta stając się matką nabywa kompetencje, które są 

przydatne również w innych dziedzinach życia, jeśli będzie potrafiła je dostrzec i wykorzystać.  

Okazuje się, że już w fazie prenatalnej podczas tego pierwszego psychofizycznego zjednoczenia  

z dzieckiem, kobieta staje się bardziej wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka. Wyostrza się jej intuicja  

i empatia, pojawia się zdolność do pochylenia się nad tym, co słabe i bezbronne. Szczególna więź  

z dzieckiem w fazie prenatalnej uwrażliwia kobietę na wartości serca, rozwija jej zdolność do obdarowania 

sobą, uczy okazywania miłości, dobroci, i czułości. Poprzez ten wyjątkowy sposób obcowania kobiety  

z dzieckiem rozwija się jej osobowość oraz dyspozycja szczególnej wrażliwości na potrzeby konkretnego 

człowieka, umiejętności przyjęcia go i miłowania. (Kornas–Biela, 2009, s. 382-386).  

Kruchość i bezbronność dziecka oraz całkowita zależność dziecka od matki, wyzwala w kobiecie 

najlepsze energie uczuciowe i duchowe. Dzięki dziecku matka ma okazję poznać i zrozumieć co to znaczy 

być człowiekiem. Dziecko niejako obdarza matkę świeżością i nowością spojrzenia na człowieka, obdarza 

nowością swego człowieczeństwa (Jan Paweł II, 1994c, n. 16). 

Pojawienie się dziecka zmienia sytuację społeczną kobiety. Psycholodzy mówią o przeobrażeniach 

„ja” fizycznego, psychicznego i społecznego kobiety i określają ten czas jako „okres kryzysu 

psychicznego”. Jeśli kobieta ma szeroko rozumiane wsparcie najbliższych i otoczenia, proces ten przebiega 

bez zakłóceń i prowadzi do funkcjonowania na wyższym poziomie dojrzałości. Fakt poczęcia dziecka 

wyzwala wtedy w kobiecie nowe właściwości charakteru i zdolności. Rozwija ją duchowo, kształtuje 

postawę poświęcenia, cierpliwości, wyrozumiałości, czułości i tkliwości. Choć sytuacja poczęcia dziecka 

jest dla wielu kobiet okresem zachwiania dotychczasowego obrazu siebie, pozycji społecznej i związków z 

innymi ludźmi, to trzeba wyraźnie zaznaczyć, że ten kryzys psychologiczny jest normą pierwszego okresu 

po poczęciu i prowadzi kobietę do wejścia na wyższy stopień dojrzałości (Kornas–Biela, 2002, s. 42-50).  

W psychologii proces ten nazywa się „dezintegracją pozytywną”, chociaż rozbija spoiste 

środowisko wewnętrzne człowieka, rodzi konflikty w nim samym oraz konflikty ze środowiskiem 

zewnętrznym – jest podstawowym warunkiem dla tworzenia się i rozwoju wyższej struktury psychicznej 

człowieka (Dąbrowski, 1979, s. 4).  

Śmiało można powiedzieć, że rozwojowi dziecka sprzyjać będzie rozwój matki. Jeśli za zysk 

uznamy rozwój osobowości, większą dojrzałość emocjonalną, lepsze kompetencje społeczne, to 

macierzyństwo jawi się jako ogromna szansa dla kobiety. Nie wszystkie matki ją wykorzystują  

i wspomniane wyżej zyski czerpią z macierzyństwa (Dobryniewska, 2015).  

Doświadczenie macierzyństwa przemienia kobietę nie tylko jednorazowo, lecz nieustannie. Wraz z 

rozwojem dziecka rozwija się osobowość kobiety, gdyż uwrażliwia ją na wartości serca, rozwija zdolność 

do obdarowywania sobą, uczy okazywania dobroci i czułości, kształtuje umiejętność odpowiadania 

miłością nawet wtedy, kiedy matka jej nie otrzymuje.  

Jedna z matek wyzna, „myślę, iż wiele kobiet zdaje sobie sprawę, że ich doświadczenie macierzyństwa leży  

u podstaw tej determinacji, która dodaje im sił, aby mocno opierać się wszystkim trendom, jakie mogłyby wstrząsnąć ich 

poczuciem tożsamości” (Roiphe, 1996, s. 11). W doświadczeniu macierzyństwa kobieta rozkwita, staje się inna, 

zmienia się, dojrzewa. Macierzyństwo jako proces stawania się i bycia matką bezspornie jest wartością 
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ponadczasową, jest istotnym procesem rozwoju w życiu kobiety, dziecka, mężczyzny – w życiu całej 

rodziny. 

 

6. Matka – pierwszą wychowawczynią dziecka 

 

Matka jest „domem”, w którym człowiek dorasta, a ojciec jest „drogą”, którą człowiek wychodzi 

z domu, by żyć dla innych, dla świata. Matka współtworzy dom rodzinny swoim sposobem doświadczania 

i realizowania macierzyństwa, kształtuje fundamenty, na których opiera się każdy dom, jest strażniczką 

najgłębszych wartości ludzkich i boskich – miłości, obecności, relacji i jedności. Tworzy ognisko domowe, 

które nie gaśnie, przy którym zawsze można się spotkać, posilić i ogrzać (Kornas–Biela, 1999, s. 16-19). 

Rodzicielstwo matki, zwłaszcza w pierwszych latach życia dziecka jest bardzo ważne. Związek 

matki z dzieckiem jest pierwotny, ma jedyny i niepowtarzalny charakter. Bliska relacja matki z dzieckiem, 

stanowi podstawową potrzebę dziecka i ma decydujące znaczenie dla jego dalszego rozwoju. Na podłożu 

tej relacji rozwija się biologiczna i psychologiczna indywidualność dziecka. Nikt nie zastąpi matki, jej 

obecności w domu, jej serca, które kocha (Stefan, 1999, s. 25-27).  

Matka jest pierwszą wychowawczynią dla dziecka (Jan Paweł II, 1988a, n. 19).  

Już w fazie prenatalnej, kiedy dziecko wzrasta w zaciszu kobiecego ciała dotyk matki, jej głos, 

zachęty, prośby, nalegania i wymagania pozostają głęboko wyryte w sercu dziecka. W pierwszych latach 

życia to przede wszystkim matka „decyduje” o tym, czy dziecko będzie radosne, optymistycznie 

nastawione do ludzi i świata, życzliwie nastawione do otoczenia, czy też lękające się i zamknięte na innych. 

Ta pierwsza relacja jest „matrycą”, jest źródłem i wzorcem do budowania przez dziecko pierwszych relacji 

ze światem. Stanowi to wielką tajemnicę matczynego oddziaływania, matczynej miłości, która obdarza 

dziecko radością istnienia, radością życia. Kochająca, empatyczna, aktywna, rozumiejąca i z radością 

zaspokajająca potrzeby dziecka matka, pozwala, by w dziecku zrodziło się „pierwotne zaufanie”, 

przekonanie i pewność, że jest ktoś, kto kocha go bezwarunkowo, kto czuwa i rozumie, zaspokaja 

wszystkie jego potrzeby (Stefan, 1999, s. 83-90).  

To wczesne doświadczenie miłości rodzi pierwotne zaufanie dziecka do matki, a następnie do 

ojca i do całego społeczeństwa. Ważne, by ojciec potrafił podtrzymać to pierwotne zaufanie swoją 

miłością, konsekwencją i stawianiem wymagań, ale przede wszystkim swoim przykładem. Na czułej, 

wrażliwej i „obecnej” miłości obojga rodziców opiera się wychowanie dziecka w rodzinie, jego 

dojrzewanie w człowieczeństwie. Dorosłe „strategie bycia z ludźmi”, nasze zaufanie do innych wynosimy 

z wczesnodziecięcych doświadczeń, tego co doświadczyliśmy we wczesnym rozwoju życia, z kontaktu  

z rodzicami, z matką. Jeśli są to doświadczenia miłości, zostaliśmy wyposażeni w umiejętność kochania 

zarówno siebie jak i innych (Senator, 2012, s. 17-39). 

 

7. Macierzyństwo w przestrzeni społecznej 

Trzeba bardzo mocno podkreślić, że macierzyństwo szczególnie dla współczesnej kobiety stało 

się jednym z wielu obszarów kreowania własnej tożsamości. Niewątpliwie nastawienie kobiet wobec 

macierzyństwa ma swoje przyczyny w całym splocie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i 

kulturowych. Macierzyństwo należy zatem rozpatrywać w kontekście indywidualnej drogi życiowej 
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kobiety, gdyż oderwanie doświadczenia macierzyństwa od całego procesu życiowego kobiety, zniekształca 

jego autentyczny obraz.  

Zdolność kobiety do poczęcia nowej istoty ludzkiej, do przekazania życia potomstwu jest 

cyklicznie zmienna i okresowa. Kobieta jest płodna tylko w określonym przedziale wiekowym od 

momentu pokwitania (12-16 lat) do 55 roku życia, przy czym badania pokazują, że po 39 roku życia 

połowa populacji kobiet nie może już posiadać potomstwa (Dmochowski, 2009, s. 40).  

Zatem urodzenie dziecka jest możliwe tylko w określonym przedziale wiekowym kobiety. 

Macierzyństwo, wychowanie dziecka jest pewnym etapem w życiu kobiety po którym zazwyczaj 

przychodzi czas na działalność społeczną czy zawodową. Macierzyństwo jest okresem wydobywania 

wrodzonych predyspozycji kobiety, jest czasem nabywania umiejętności, które kobieta może wnieść do 

społeczeństwa, kiedy zakończy okres wychowania dzieci. 

Nie jest prawdą jak głoszą środowiska feministyczne, że Kościół”zmusza” kobiety do rodzenia 

dzieci i tylko do tej funkcji macierzyńskiej je przeznacza. W dokumentach Kościoła jest bardzo jasno 

powiedziane, że macierzyństwo jest tylko jedną z dróg powołania kobiety w świecie współczesnym (Sobór 

Watykański II, Gaudium et spes, 8, 9, 60; Apostolicam actuositatem, 9).  

Już w 1963 roku Papież Jan XXIII zaliczał wejście kobiet w życie publiczne do zjawisk, które 

najbardziej charakteryzują przemiany XX wieku. Podkreślał, że „udział kobiet w życiu publicznym jest już 

faktem dokonanym i oczywistym, upowszechnia się on może szybciej wśród narodów wyznających wiarę chrześcijańską,  

a wolniej, chociaż też powszechnie, w narodach będących spadkobiercami innych tradycji i cywilizacji” (Jan XXIII, 1963, 

n. 41). 

Jan Paweł II w orędziu na XXVIII Światowy Dzień Pokoju napisał, że obecność kobiet w życiu 

społecznym, ekonomicznym i politycznym czy to na szczeblu krajowym czy międzynarodowym jest 

procesem dobroczynnym. Kobiety mają pełne prawo do czynnego udziału we wszystkich dziedzinach 

życia publicznego.  

Uznanie pełnoprawnej roli kobiet w sferze publicznej nie powinno podważać ich niezastąpionej 

roli w rodzinie, bo właśnie tutaj, w rodzinie wkład kobiet w społeczne dobro i postęp mają wartość 

nieocenioną. Polityka przyszłości domaga się, aby kobieta wraz ze swoją empatyczną naturą coraz bardziej 

uczestniczyła w rozwiązywaniu głównych problemów społecznych, takich jak: czas wolny, jakość życia, 

służba zdrowia i opieka zdrowotna, ekologia, migracje, usługi socjalne, eutanazja, narkotyki, itd. We 

wszystkich tych dziedzinach obecność kobiety będzie bardzo cenna, ponieważ przyczyni się do ukazania 

sprzeczności społeczeństwa rządzącego się wyłącznie kryteriami „mieć” oraz każe zmienić te systemy, na 

bardziej „być”. Kochająca obecność kobiet pomoże „humanizacji” społeczeństwa, przekształcając ją  

w „cywilizację miłości” (Jan Paweł II, 1994d). 

Kobiety mają za zadanie wytyczać różne kierunki swojego rozwoju i realizacji własnego 

powołania, mają wnosić w działalność społeczną i polityczną to, co jest specyficzne dla kobiecej 

duchowości – miłość, pokój, ciepło i odwagę (Petrowa-Wasilewska, 2011). Dopiero wtedy nieludzki świat 

stalowych potęg może zamienić się w ludzki świat, gdzie rządzić będą otwarte ramiona matek, dla których 

prawem będzie nie stal i pięść, lecz miłość. „Ważne jest, aby kobieta wszędzie, na każdym odcinku życia - 

w rodzinie, w pracy zawodowej, społecznej, publicznej - działała według swojej natury, po macierzyńsku” 

(Wyszyński, 1998, s. 105).  
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Jan Paweł II wyraził swój najwyższy szacunek i podziw dla kobiet pracujących zawodowo, 

wnoszących swój charyzmat we wszystkie dziedziny życia:  

„Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawodowo, zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia społecznego, 

gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego, za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w kształtowanie kultury 

zdolnej połączyć rozum i uczucie, w życie zawsze otwarte na zmysł”tajemnicy”, w budowanie bardziej ludzkich struktur 

ekonomicznych i politycznych” (Jan Paweł II, 1995b).   

 

Podsumowanie  

Mimo medialnej mody na anty-kobiecość oraz ekonomicznie i obyczajowo sterowaną walką  

z macierzyństwem, wiele kobiet świadomie wybiera macierzyństwo jako przywilej, jako drogę swojego 

osobistego rozwoju. Choć biologiczne macierzyństwo na pewien czas wyłącza kobietę z aktywnego życia 

zawodowego, to jest ono szczególną drogą w procesie dojrzewania kobiety, gdyż odkrywa i uaktywnia 

umiejętności i talenty ukryte w kobiecie, których nie wydobędzie żadna instytucja: szkoła, uczelnia czy 

korporacja.  

Śmiało można powiedzieć, że trud matki związany z opieką i rozwojem dziecka sprzyja jej 

rozwojowi. Jeśli za zysk uznamy rozwój osobowości, większą dojrzałość emocjonalną, lepsze kompetencje 

społeczne, to macierzyństwo jawi się jako ogromna szansa dla kobiety. 

Matka to ta, która”daje życie” w szerokim tego słowa znaczeniu. W rodzinie to matka jest 

naturalną nauczycielką dla córki, jak ojciec naturalnym nauczycielem dla syna. Bycie w rodzinie jest dla 

człowieka głównym czynnikiem rozpoznawania i akceptowania własnej płciowości. Wzrastanie i 

dojrzewanie w tradycyjnej rodzinie ułatwia dziecku stawanie się człowiekiem (Przybyłowski, 2013, s. 91-

103). 

Z małego dziecka – dziewczynki i chłopca, których charakteryzowała postawa”brać”, mają 

wyrosnąć pełni altruizmu kobiety i mężczyźni, których postawa „brać” ma zmienić się w postawę 

„dawać”. Takie wychowanie przekazuje się nie tylko słowami, lecz przede wszystkim własnym przykładem 

i świadectwem życia (Kołodziej, 1999, s. 137-159). To właśnie matka przez przykład własnego życia  

i bycia „dla” dziecka, „dla” rodziny, uczy swoje dzieci postawy życia dla innych.  

W czasach, kiedy człowiek coraz częściej popada w stan „niepłodności duchowej”, będącej 

konsekwencją rozwoju intelektu bez miłości, potrzebny jest ktoś, kto swoim przykładem nauczy miłości 

prawdziwej, bez egoizmu (Woźny, 1981, s. 10).  

Kobieta, matka - kapłanka ogniska domowego przez przykład własnej miłości uczy swoje dzieci 

kochać. W „sercu” domu wyrastają pokolenia ludzi wrażliwych na potrzeby innych, ludzi mądrych  

i odważnych. Człowiekowi, który wie, że jest kochany o wiele łatwiej jest kochać innych.  

Kobieta współczesna, nierzadko zagubiona i rozdarta w swojej kobiecości, zapomina, że nie może 

siebie odnaleźć inaczej, jak tylko poprzez obdarowanie innych sobą, swoją obecnością i miłością. Kobiecie 

brakuje kontemplacji, chwili skupienia i zastanowienia, koniecznej dla pojęcia rzeczy najistotniejszych. Bez 

tej refleksji kobieta może w ogóle nie odnaleźć w sobie tego, co najcenniejsze - swej królewskiej roli 

„noszenia w sobie życia”.  
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„Geniusz” 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, n. 51). 

Macierzyństwo jest szansą nie tylko dla społeczeństwa, ale dla samej kobiety na wyjście z kręgu 

samotności, wyjście z miłością i czułością do drugiego człowieka, do mężczyzny, do dziecka, do rodziny, 

do społeczeństwa. W tym zadaniu nikt kobiety zastąpić nie może. 
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Wpływ sztucznego zapłodnienia na życie małżeńskie  

 

 

Wstęp 

 

Małżeństwo i rodzina w XXI wieku poddane są wielu próbom. Problem niepłodności jest jednym 

z wyzwań z którym muszą się zmierzyć małżeństwo i rodzina oraz rozpoznać szczegółowo mechanizm 

sztucznego zapłodnienia. Zabieg ten ma istotny wpływ na wewnętrzny ład małżeństwa oraz rodziny. 

Analizując wszelkie aspekty związane ze sztucznym zapłodnieniem można dojść do wniosku, że stoi ono 

w sprzeczności z generalną zasadą stanowiącą, że małżeństwo jest związkiem jednego mężczyzny z jedną 

kobietą. Ponadto wszystkie problemy, które powstają równolegle z przygotowaniem do zabiegu lub też z 

niego wynikają, mają swój negatywny wpływ na funkcjonowanie małżonków i rodziny. Zastosowanie 

sztucznego zapłodnienia prowadzi głownie do etycznie i moralnie negatywnych konsekwencji, ale także do 

rzeczywiście mogących wstąpić konfliktów między osobami dotkniętymi problemem niepłodności. 

 

1. Małżeństwo 

 

Rozpoczynając omawianie zagadnień związanych z małżeństwem i rodziną, należy na początku 

poddać analizie odpowiednie normy Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz dokumenty Magisterium 

Kościoła, które omawiają te dwie instytucje.  

Analiza kanonu 1055 § 1 KPK pozwala nam zrozumieć istotę małżeństwa. Małżeńskie przymierze, 

przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków 

oraz zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do godności 

sakramentu. W perspektywie omawianego zagadnienia przytoczyć należy jeszcze jedną normę mówiącą o 

istotnych przymiotach małżeńskich. Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w 

małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu (kan. 1056 KPK). Rozpoczynając analizę 

dwóch powyżej przytoczonych kanonów należy wskazać na podstawowe elementy modelujące instytucję 

małżeństwa. Małżeństwo jest więzią łączącą mężczyznę i kobietę, którzy tworzą ze sobą totius vitae 

consortium – czyli wspólnotę całego życia. Wstępując w związek małżeński, ukierunkowują oni swoje 

działania na własne dobro oraz na zrodzenie i wychowanie potomstwa co wynika z samej natury 

małżeństwa. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się 

jednym ciałem (Rdz, 24). Aby więc, podkreślić nadprzyrodzony charakter małżeństwa, potrzeba, aby życie 

małżonków przekształciło się z egzystencji dwóch różnych osób w egzystencję dwojga w jednym, czyli w 

sposób bycia dwojga w jednym i dla jednego (Kiernikowski, 2009, s. 42). Małżeństwo jest wspólnotą 
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dynamiczną, która pogłębia się dzięki współdziałaniu małżonków, dzięki interakcjom rozwijającym 

miłość, dzięki dążeniu do osiągnięcia wartości i wspólnie wypełnianym zadaniom. Poza tym, jest to 

wspólnota pozwalająca realizować człowiekowi swoje oczekiwania, zaspokajać potrzeby, ale również 

wyzwolić się z egoizmu czy ubogacić swoją osobowość otwierając się na potrzeby tego drugiego człowieka 

(Ryś, 2009, s. 171). Dlatego małżonkowie poprzez wzajemne oddanie się sobie, im tylko właściwe i wyłączne, dążą do 

takiej wspólnoty osób, aby doskonaląc się w niej wzajemnie, współpracować równocześnie z Bogiem w wydawaniu na świat i 

wychowaniu nowych ludzi (Humanae vitae, n. 8). 

Idąc dalej należy podkreślić bardzo ważne w kontekście stosowania metody sztucznego 

zapłodnienia istotne przymioty. Jedność i nierozerwalność, oznaczają, że małżeństwo bez wyjątków jest 

więzią łączącą jedynie jednego mężczyznę z jedną kobietą na całe życie. Oznacza to, że małżeństwo 

sprzeciwia się poligamii, którą można podzielić na poligynię – jeden mężczyzna żyjący z wieloma kobietami, 

oraz poliandrię – jedna kobieta żyjąca w wieloma mężczyznami (Góralski, 2006, s. 32). Należy podkreślić, że 

wedle obowiązujących norm i sensu przymiotu nierozerwalności, małżeństwo trwa do momentu śmierci 

jednego ze współmałżonków. Jednak należy zwrócić uwagę, że bardzo często dla osób, których 

współmałżonek umiera, małżeństwo wcale nie kończy się w wymiarze emocjonalnym i psychicznym. 

Wiele osób pozostaje już samotnymi do końca życia i nie wiąże się z inną kobietą czy innym mężczyzną, 

ze względu na nadal istniejące uczucie do osoby, której ślubowało się miłość, wierność i uczciwość 

małżeńską. Takie przypadki są bardzo dobrym przykładem urzeczywistniającym nadprzyrodzony 

charakter małżeństwa i wzorcową wręcz miłość małżeńską. Łaska sakramentu małżeństwa dokonuje 

przemiany w miłości naturalnej małżonków. Wzbogaca ona ich o nową siłę i możliwości duchowe, które 

wpływają na realizację przyrodzonych i nadprzyrodzonych zadań wynikających z chrześcijańskiego 

małżeństwa (Adamski, 2009, s. 122). Sakrament ten, przestawia treść dążenia małżonków do naśladowania 

Chrystusa na nowy tor: zobowiązania i uzdalniania małżonków do kształtowania swojej miłości na wzór 

miłości jaką Chrystus obdarzył swój Kościół oraz Kościół Chrystusa (Tamże, s. 123). 

 

2. Rodzina: macierzyństwo i ojcostwo 

 

Wiek XIX i XX to okres rozwoju wielu ideologii. Anarchizm, ateizm, nihilizm, materializm oraz 

będące ich następstwem ruchy rewolucyjne, czyli komunizm czy faszyzm nie podważały jedynie 

politycznego i ekonomicznego porządku świata, ale ingerowały dość mocno w sferę życia indywidualnego 

oraz rodzinnego. Wszystkie te koncepcje zmierzały do wypracowania modelu społeczeństwa idealnego 

oraz ukształtowania nowego człowieka w oparciu o negację duchowego dziedzictwa chrześcijańskiego, 

wartości czy przecząc ideałom małżeństwa i rodziny (Łęcicki, 2011, s. 146). Po dziś dzień słyszy głosy czy 

nawet większe dyskusje na temat struktury instytucji małżeństwa i rodziny. Obecnie instytucja 

małżeństwa, która wydaje się dla większości instytucją jasną w swoim zamyśle i charakterze, dla innych 

staje się doskonałym celem do zburzenia czegoś, co było przekazywane ludziom z pokolenia na pokolenie. 

XXI wiek to czas ataku i prób zachwiania, a nawet rozbicia małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. 

Co chwile pojawiające się głosy o legalizacji związków homoseksualnych, a co za tym idzie umożliwieniu 

zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci, są próbą odebrania małżeństwu nadprzyrodzonego 

charakteru, który objawia się w tym, że jest ono skierowane na zrodzenie i wychowanie potomstwa, a więc 



BLISKIE RELACJE INTERPERSONALNE 

 

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

 
Strona 173 

jest pierwszym etapem do założenia rodziny. Przy okazji dyskusji o małżeństwach homoseksualnych 

pojawia się dużo wielopłaszczyznowych wątpliwości co do zasadności ich legalizacji. Aby, tylko 

zaakcentować problem, należy wskazać między innymi na: problem posiadania dzieci przez małżeństwa 

homoseksualne, problem dopuszczalności adopcji przez małżeństwa tej samej płci, zadośćuczynienie 

obowiązkowi zrodzenia potomstwa w małżeństwie itp. Obserwując toczące się dyskusje, należy bronić 

instytucji małżeństwa, która wystawiona jest na ataki, rzekomo w celu dostosowania regulacji kościelnych i 

państwowych oraz wizji małżeństwa i rodziny do potrzeb XXI wieku i ciągle idącego na przód postępu 

nauki. 

Mówiąc o szczęściu w małżeństwie mówimy o spójności rodziny. Najważniejsze są właściwe 

wychowanie dzieci, organizacja życia domowego, odpowiednie ułożenie relacji z najbliższą rodziną, ale to 

wszystko jest możliwe, jeżeli więź między małżonkami jest odpowiednia. Miłość więc nie jest czymś 

zewnętrznym, lecz jest to najpiękniejsza relacja jaka może łączyć kobietę i mężczyznę (Braun-Gałkowska, 

2009, s. 139). Wedle zamysłu Bożego małżeństwo jest podstawą szerszej wspólnoty rodzinnej (…) w swej najgłębszej 

rzeczywistości miłość jest istotowo darem, a miłość małżeńska, prowadząc małżonków do wzajemnego „poznania”, które 

czyni z nich „jedno ciało” nie wyczerpuje się wśród nich dwojga, gdyż uzdalnia do największego oddania, dzięki któremu 

stają się współpracownikami Boga, udzielając daru życia nowej osobie (…) wydają z siebie nową rzeczywistość-dziecko, 

żywe odbicie ich miłości, trwały znak jedności małżeńskiej oraz żywą i nierozłączną syntezę ojcostwa i macierzyństwa” 

(Familiaris consortio n. 14). Poczęcie nowego życia ludzkiego to tylko pozorny skutek bezpośredniego 

działania człowieka. Nawet jeśli skutek był przezeń przewidywany i faktycznie zaistniał to, refleksja nad 

zdarzeniem poczęcia dziecka pokazuje inną rzeczywistość. Dar zdolności przekazywania życia wprowadza 

człowieka w świat niezgłębionej rzeczywistości ludzkiej egzystencji. Rodzice jedynie przekazują życie, a nie 

je dają (Półtawska, 2009, s. 224-225). To nie mężczyzna staje się ojcem, a kobieta matką, to Bóg czyni ich 

łaską swoją rodzicami, których podstawowym zadaniem jest odczytać plan Boży i zrozumieć swoje 

zadanie (Tamże, s. 226). 

Akceptacja aktu seksualnego wyraża gotowość kobiety do macierzyństwa. Zapłodnienie jest 

tajemnicą Stwórcy do której ludzie nie mają dostępu. Ono dzieje się samo, nie jest odczuwalne ani 

przewidywalne. Bóg chce działać w ukryciu i w kobiecie. Za każdym razem, gdy zostaje poczęte nowe 

życie nikt nie ma o tym pojęcia, a Bóg już obdarza je płcią i znajduje dla niego miejsce w dziejach 

ludzkości. Zrozumienie tej tajemnicy, wymagałoby od kobiety najdalej idącej kontemplacji, ponieważ nie 

oddziałuje na nią już mąż, a działa w niej sam Bóg – i to jest najpiękniejsza prawda o kobiecości i 

macierzyństwie. Należy podkreślić, że chwila poczęcia i chwila śmierci to dwa akty – powołujące do życia i 

wzywające do życia wiecznego zarezerwowane Bogu, a które to akty wychodzą poza ludzkie możliwości. 

Co za tym idzie nawet w przypadku ratowania życia pacjentowi w szpitalu, lekarz ma świadomość, że 

powodzenie akcji ratunkowej tylko odwleka moment śmierci, bo każdy człowiek w końcu umrze i nie ma 

sposobów, które pozwoliłyby przejąć pełną kontrolę nad ludzkim życiem w kwestii śmierci jak i poczęcia. 

Tam gdzie działa Bóg jest to miejsce sacrum w ciele kobiety – błogosławione łono (Tamże, s. 227-230). 

Macierzyństwo to zadanie do spełnienia, w którym rozkwita kobiecość. Kobieta uczestniczy w zbawczym 

planie Boga. W jej ciele dochodzi do wielkich zdarzeń, które sięgają wieczności. Dlatego ze względu na to, 

że ciało kobiety jest miejscem działania Boga, które ma na celu narodziny nowego człowieka sprawia, że 

nie można negować istoty macierzyństwa. Nawet jeśli jest ono dla samej kobiety jeszcze w pełni nie 
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uświadomione czy też społeczeństwo zaniża wartość macierzyństwa to jest to jednak posługa dla 

ludzkości, której nie można marginalizować (Tamże, s. 235-236). 

Temat ojcostwa jest odmienny od macierzyństwa. O ile ciało i cały organizm kobiety są 

zaangażowane w proces poczęcia, ciąży i porodu zarówno w zakresie fizycznym – zauważalne zmiany 

wyglądu fizycznego u kobiet, biologicznym – naruszona równowaga biologiczna oraz psychicznym – 

świadomość, że pod sercem nosi się nowe istnienie – człowieka, o tyle organizm mężczyzny nie jest tak 

zaangażowany. W wielu przypadkach jest tak, że podjęcie decyzji o współżyciu u mężczyzn podyktowane 

jest pragnieniem przeżycia przyjemności, bez uświadamiania sobie, że może to w konsekwencji 

doprowadzić do ciąży. Ciało kobiety nie jawi się wówczas jako ciało matki, a jako źródło wzajemnej 

przyjemności i radości (Tamże, s. 245). Trud biologiczny rodzenia jest nieodłączną częścią przeżycia przez 

kobietę okresu ciąży oraz porodu, ponieważ w niej wszystko się dzieje. Natomiast mężczyzna jest niczym 

nie skrępowany, ani niczym ograniczany. Fakt ten należy rozpatrzeć jako pozytywny i negatywny. 

Pozytywny dlatego, że faktycznie nie jest on skrępowany i nie ma żadnych ograniczeń w podejmowanych 

przez siebie działaniach. Jednak negatywny skutek jest o wiele dalej idący. Sprawia on, że mężczyzna musi 

swoje ojcowskie zachowanie wypracować. Rozumieć to należy w ten sposób, że nic, żadne wydarzenie nie 

czyni go ojcem, on sam musi się nim stać (Tamże, s. 246). Zatem zostać ojcem to wewnętrznie 

zaakceptować świadomym aktem woli zastaną sytuację. Dlatego też to ojcostwo w okresie ciąży objawia 

się w oddaniu całego siebie kobiecie i otoczeniu ją troską. Z uwagi na to, że wszystko dzieje się w kobiecie, 

mężczyzna – ojciec, powinien być po to, aby ją chronić i czuwać nad nią oraz dzieckiem (Tamże, s. 248). 

Postawa którą ma reprezentować sobą mężczyzna jest tą, która pochodzi od Boga, od którego bierze swe 

imię wszelkie ojcostwo (Humanae vitae, n. 8). W początkowym trudnym dla kobiety okresie 

macierzyństwa, mężczyzna odgrywa ważną rolę. To w nim kobieta znajduje podporę: ręce – które 

podtrzymują, słowa – które dodają sił, czyny – które pozwalają zwalczać trudności (Półtawska, 2009, s. 

248-249). Od postawy mężczyzny zależy bardzo dużo. Jeżeli mąż i ojciec zabezpiecza los kobiety, jest dla 

niej wsparciem i pomocą, wtedy kobieta jeszcze piękniej i radośniej przeżywa swoje macierzyństwo. 

Inaczej jest, gdy mężczyzna nie wywiązuje się ze swojego naturalnego obowiązku, gdy nie jest w pełni 

świadom tego co dzieje się w kobiecie. 

Z tych to powodów miłość małżonków domaga się od nich, aby poznali zadanie odpowiedzialnego rodzicielstwa 

(…), odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza znajomość i poszanowanie właściwych im funkcji – procesom biologicznym, 

odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza konieczność opanowania przez wolę i rozum – wrodzonych popędów i 

namiętności, ci małżonkowie realizują odpowiedzialne rodzicielstwo, którzy kierując się roztropnym namysłem i 

wielkodusznością, decydują się na przyjęcie liczniejszego potomstwa, albo też, dla ważnych przyczyn i przy poszanowaniu 

nakazów moralnych, postanawiają okresowo lub nawet na czas nieograniczony, unikać zrodzenia dalszego dziecka – 

uwzględniając warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne i społeczne, a w pełnieniu obowiązku 

przekazywania życia nie mogą oni postępować dowolnie, tak jak gdyby wolno im było na własną rękę i w sposób niezależny 

określać poprawne moralnie metody postępowania; przeciwnie, są oni zobowiązani dostosować swoje postępowanie do planu 

Boga-Stwórcy, wyrażonego z jednej strony w samej naturze małżeństwa oraz w jego aktach, a z drugiej – określonego w 

stałym nauczaniu Kościoła (Humanae vitae, n. 10). 

Omawiając kwestie związane z macierzyństwem i ojcostwem należy zwrócić uwagę na ważny 

problem, który coraz częściej jest przedmiotem licznych medialnych i naukowych dyskusji, a jest nim 
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określenie momentu od którego można mówić, że kobieta nosi w swoim łonie drugiego człowieka. Coraz 

częściej pojawiają się głosy specjalistów i osób niewyspecjalizowanych, próbujące określić, że to „coś” 

staje się człowiekiem po określonym czasie od zapłodnienia, czy też w momencie, w którym zaczynają się 

wykształcać pierwsze organy. Trudność w wyznaczeniu początku życia nowej istoty jest subiektywna. 

Podstawowe pytanie jakie pojawia się przy analizie tej kwestii, to: co więc kobieta nosi pod sercem do tego 

różnorodnie określanego momentu, w którym można powiedzieć, że jest to już człowiek? Czy jest to 

tkanka, komórka? Odpowiedź jest jedna: od momentu poczęcia jest to człowiek – czyli dusza i ciało. 

Argumentując tą odpowiedź należy wskazać między innymi na to, że polski kodeks karny w części 

poświęconej przestępstwom przeciwko życiu i zdrowiu stanowi o karach za spowodowanie uszkodzenia 

ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu. Przedmiotem ochrony jest zdrowie 

dziecka poczętego przed czynami, które mogą powodować uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Chodzi 

tu więc o ochronę życia i zdrowia dziecka rozwijającego się w łonie matki (Szwarczyk, 2013, s. 390). Jak 

widać, polski prawodawca wprost stanowi o ochronie życia poczętego dziecka nie wskazując tu na żaden 

konkretny moment od którego ta norma znajduje zastosowanie. 

A więc, matką i ojcem, kobieta i mężczyzna stają się w momencie poczęcia, a świadomie już są 

rodzicami od momentu uzyskania informacji o ciąży, dlatego należy podkreślić, że macierzyństwo i 

ojcostwo trwa nieprzerwalnie od momentu w których Bóg zadziałał w kobiecie i dalej występuje przez 

cały okres ciąży, ale nie kończy się wraz z porodem, ponieważ wraz z nim nabiera ono nowego wymiaru. 

Od teraz rodzice nadal wspólnie wypełniają swoje zadanie bycia ojcem i matką, dbając o prawidłowy 

rozwój narodzonego dziecka, chroniąc go przed grożącymi niebezpieczeństwami oraz wraz z jego 

rozwojem i coraz większą świadomością – wpajając mu podstawowe wartości i wychowując zgodnie z 

nimi. 

 

3. Sztuczne zapłodnienie 

 

Coraz więcej par obecnie dotkniętych jest problemem niepłodności. Płodność i prokreacja 

powszechnie uważane są za zjawiska oczywiste i naturalne. Posiadanie dziecka jest pragnieniem większości 

par zawierających związek małżeński. Niemożność posiadania potomstwa poczętego w sposób naturalny 

jest dramatem małżonków, prowadzącym niekiedy do kryzysów (Orzeszyna, 2009, s. 253). Z perspektywy 

dalszych rozważań na temat wpływu sztucznego zapłodnienia na małżeństwo i rodzinę, należy przytoczyć 

dwa podstawowe rozróżnienia zabiegu sztucznego zapłodnienia. I tak można je podzielić na: sztuczne 

zapłodnienie in vitro – zapłodnienie pozaustrojowe, oraz in vivo – zapłodnienie wewnątrzustrojowe. Jak 

same nazwy mówią, pierwsze dokonuje się poza organizmem kobiety, natomiast drugie dokonuje się 

wewnątrz organizmu kobiety. Drugim podziałem, który nas interesuje jest podział sztucznego 

zapłodnienia na: homologiczne – kiedy wykorzystywane jest nasienie partnera kobiety oraz heterologiczne 

– gdy wykorzystuje się nasienie dawcy. Pojawia się więc pytanie, które często jest przedmiotem licznych 

dyskusji: czy sztuczne zapłodnienie leczy niepłodność? Odpowiedzieć należy negatywnie. Oznacza to, że 

zabieg sztucznego zapłodnienia nie jest skierowany stricte na problem niepłodności w małżeństwie. W 

zabiegu tym chodzi o efekt finalny jakim jest poczęcie dziecka przez parę niepłodną. Należy tu wskazać, 

że celem sztucznego zapłodnienia jest doprowadzenie do poczęcia, a nie usunięcie z organizmu 
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niepłodności. Zabieg ten niejako obchodzi problem niepłodności, w ogóle nie próbując go rozwiązać. Tu 

najważniejsze jest poczęcie, a nie udaremnienie ograniczenia. Należy również podkreślić, że powodzenie 

zabiegu sztucznego zapłodnienia nie daje żadnej gwarancji, że kolejne poczęcie odbędzie się już naturalną 

drogą bez żadnych przeszkód. 

 

4. Zagrożenia dla małżeństwa i rodziny płynące ze sztucznego zapłodnienia 

 

Rozpoczynając analizę tego zagadnienia na początku trzeba odwołać się przymiotu jedności 

małżeństwa. Należy tu przypomnieć, że wskazuje on na zespolenie się jednego mężczyzny i jednej kobiety 

– uzupełniony przymiotem nierozerwalności – związkiem małżeńskim na całe życie. Tu podejmując próbę 

odniesienia jedności małżeńskiej do sztucznego zapłodnienia heterologicznego, należy przyjąć, że: uciekanie 

się do gamet osoby trzeciej, by zdobyć spermę lub jajo, powoduje pogwałcenie wzajemnego zobowiązania małżonków i 

uchybienie jednej z podstawowych właściwości małżeństwa, jaką jest jego jedność (Donum vitae, n. II, A, 2). Należy 

więc podkreślić, że sztuczne zapłodnienie heterologiczne niejako wprowadza do jedności małżeńskiej 

osobę trzecią, której komórki są wykorzystywane do poczęcia potomstwa. Dlatego też, sztuczne 

zapłodnienie heterologiczne jest moralnie złe, ponieważ neguje jedność związku małżeńskiego. Prawem 

rodziców jest stanie się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie (Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 2376). Biorąc 

więc pod uwagę to prawo w kontekście zapłodnienia heterologicznego mamy do czynienia z ingerencją 

osoby trzeciej w akt poczęcia, tym samym wykluczeniem tego o czym mów Katechizm Kościoła 

Katolickiego. 

Idąc dalej należy stwierdzić, że proces sztucznego zapłodnienia stwarza u rodziców problemy 

natury psychicznej. Przede wszystkim kobietom towarzyszy niepokój i lęk przed urodzeniem dziecka 

poczętego za pomocą zabiegu sztucznego zapłodnienia. Często dochodzi do popadnięcia w depresję ze 

względu na nieustające myśli o tym, czy dziecko będzie zdrowe, czy nie doszło do uszkodzenia płodu. 

Dochodzi do tego równie często poczucie niższości wobec małżeństw, które z poczęciem potomstwa nie 

miały problemu (Orzeszyna, 2005, s. 148-151). Dodatkowo dochodzą problemy natury społecznej, które 

objawiają się w kosztach zabiegu, który jest jedną z droższych form pomocy świadczonych przez lekarzy 

(Tamże, s. 156). Zagrożenia natury psychicznej oraz społecznej mogą prowadzić do wzajemnego 

obarczania się za istnienie problemu. Napięcie emocjonalne czy stres mogą wpływać na negatywną reakcję 

jednego współmałżonka względem drugiego – tego obarczonego problemem niepłodności. Również takie 

pogarszające się relacje wpływają negatywnie na małżonka dotkniętego problemem niepłodności. 

Obwinianie siebie za niemożność poczęcia potomstwa może doprowadzić do konsekwencji natury 

psychicznej jak również rozpadu związku. Należy podkreślić, że nie jest to norma, ale jest to realnie 

istniejące zagrożenie.  

Innym zagrożeniem dla instytucji rodziny jest tzw. wielorodzicowość. Przy zastosowaniu 

sztucznego zapłodnienia heterologicznego możemy spotkać się w najbardziej skrajnych okolicznościach z 

sytuacją w której jedno dziecko będzie miało: dwóch ojców (genetycznego, który dał nasienie i prawnego) 

oraz trzy matki (genetyczną, społeczną oraz biologiczną). Jest to niewątpliwie zagrożenie dla normalnego 

tradycyjnego modelu rodziny.  
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Podobnie rzecz się ma przy okazji dopuszczenia samotnych kobiet do zabiegu sztucznego 

zapłodnienia – taka sytuacja z góry zakłada posiadanie przez dziecko niepełnej rodziny. Tak samo w 

przypadku sztucznego zapłodnienia stosowane wobec kobiet deklarujących skłonności homoseksualne. 

Tu mamy do czynienia nie tylko z sytuacją wychowywania dziecka bez ojca, ale wręcz odwrotnie z 

wychowaniem dziecka przez dwie kobiety, które trudno określić dwiema matkami.  

Innym zagrożeniem dla małżeństwa i rodziny jest korzystanie z banków nasienia. Doprowadzić to 

może do sytuacji w której, nasienie anonimowego dawcy daje życie wielu istotom, które następnie będąc 

spokrewnione – i nieświadome tego – łączą się i zakładając rodziny doprowadzają do współżycia osób ze 

sobą spokrewnionych (Jakubowski). 

Rozwój nauk medycznych w kontekście przekazywania życia stanowi również zagrożenie 

ingerowania w ludzkie życie u samych początków. Możliwość taka może stanowić rozpad naturalnego 

powołania małżeństwa do wzajemnego obdarzenia się swoją seksualnością oraz dążenia do rozpoznania 

swojej płodności i powołania do rodzicielstwa poprzez wzajemne oddanie się sobie. Mechaniczne 

podejście do rozrodczości może wpłynąć na uprzedmiotowienie dziecka, poprzez możliwie szeroką 

ingerencję w jego przyszłe cechy fizyczne i psychiczne. Daje to również możliwość decydowania o życiu 

bądź też odebrania go. Pokusa sterowania nad naturą, może doprowadzić do pragnienia przekroczenia 

rozumnego panowania nad naturą (Głuchowski, 2015, s. 115). 

 

5. Ekskomunika a zabieg sztucznego zapłodnienia 

 

Poddanie się zabiegowi sztucznego zapłodnienia budzi wiele wątpliwości moralnych i słusznie 

traktowane jest jako moralne zło, burzące wewnętrzny porządek. Jednak należy odpowiedzieć na pytanie 

czy w dokonaniu przez małżeństwo zabiegu sztucznego zapłodnienia, znajduje zastosowanie kan. 1398 

KPK. Jak więc można zdefiniować aborcję? Szeroko ujmując definicję, należy stwierdzić, że jest to 

zarówno zabieg medyczny jak i inne działania pochodzące od matki lub osób trzecich mające na celu 

przerwanie życia nasciturusa. Należy więc stwierdzić, że w powyżej przedstawionym przypadku mamy 

działania wprost ukierunkowane na przerwanie życia poczętego dziecka. Zupełnie co innego występuje w 

przypadku sztucznego zapłodnienia. W momencie w którym para decyduje się na sztuczne zapłodnienie 

czy to in vitro czy in vivo, homologiczne czy heterologiczne mimo, że jest to czyn moralnie zły, mamy tu do 

czynienia z bezpośrednim nastawieniem pary na nowe życie. Mimo, że małżonkowie zdają sobie sprawę z 

tego, iż podczas procesu wiele komórek jest niszczonych, oni nie poddają się sztucznemu zapłodnieniu dla 

niszczenia komórek, ale, aby chociaż jedna z nich skutecznie zaczęła rozwijać się w łonie matki i zaistniał 

skutek w postaci przyjścia na świat dziecka. Dlatego nie ma tu mowy o postawie aborcyjnej, a tym samym 

o karze ekskomuniki dla par stosujących sztuczne zapłodnienie. Jednak odmiennie kreuje się sytuacja, gdy 

dochodzi do zapłodnienia kilku komórek jajowych i kobieta zachodzi na skutek sztucznego zapłodnienia 

w ciąże mnogą. Jeżeli tu pojawi się działanie, które ma na celu zmniejszenie ilości zapłodnionych 

komórek, ze względu na to, że para nie jest przygotowana pod względem fizycznym, ekonomicznym, 

finansowym itd. na posiadanie np. pięciorga poczętych w procesie sztucznego zapłodnienia dzieci i 

poddaje się redukcji określonej liczby komórek, mamy tu już do czynienia z wyraźnym działaniem 

aborcyjnym. Dlatego należy rozróżnić co determinuje parę w przypadku chęci posiadania potomstwa, a co 
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determinuje ją w przypadku chęci „zmniejszenia” ilości dzieci, które mają się narodzić. Pierwsza postawa 

jest wyraźnie ukierunkowana na nowe życie, druga zaś na odebranie tego poczętego życia. Dlatego też 

wyraźnie należy wskazać, że za poddanie się sztucznemu zapłodnieniu nie grozi kara ekskomuniki, 

ponieważ nie znajduje zastosowania kanon mówiący o aborcji. Natomiast w przypadku redukcji komórek 

w ciąży mnogiej nie znajduje usprawiedliwienia żadna motywacja, która determinuje parę małżeńską do 

podjęcia takich decyzji. 

 

Zakończenie 

 

Rozwój nauk medycznych doprowadził do wielu odkryć, które z założenia mają służyć 

człowiekowi. Jednym z nich jest zabieg sztucznego zapłodnienia, który ma dać szanse posiadania 

potomstwa parom dotkniętym problemem niepłodności. Należy jednak zwrócić uwagę, że jest on 

kosztowny i nie zawsze skuteczny. Nie ma pewności, że proces sztucznego zapłodnienia każdorazowo 

będzie kończył się powodzeniem. Ponadto, należy zauważyć, że metoda ta nie jest skierowana na 

faktyczną pomoc parom niepłodnym, to znaczy jej zastosowanie nijak wpływa na problem niepłodności. 

Zatem należy negować stwierdzenie, że sztuczne zapłodnienie leczy niepłodność. Podkreślić należy, że 

zabieg ten omija problem. Sukcesem zakończone sztuczne zapłodnienie i poczęcie dziecka, w żaden 

sposób nie wpływa na niepłodność. Zatem problem niepłodności pozostaje nadal. Ważne w tym 

wszystkim są postawy rodziców. Dążąc do posiadania potomstwa muszą pamiętać, że dziecko jest darem 

od Boga, a nie przysługującym im prawem. Muszą oni być otwarci na wolę Boga i z pokorą i gotowością 

przyjmować zadania jakie Bóg im powierza. Nawet jeżeli często nie są one zrozumiałe i ciężkie do 

zaakceptowania, rodzice muszą pamiętać, że są narzędziami w ręku Boga, który obdarza ich płodnością i 

powołuje do rodzenia i wychowywania potomstwa.  
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dr nauk prawnych, lek. med. Iwona Wrześniewska-Wal 

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 

 w Warszawie1 

 

Dobro dziecka - najważniejsza przesłanka  

legalności zabiegu medycznego  

 

Wstęp 

 

Dziecko, ze względu na niedojrzałość fizyczną i psychiczną wymaga szczególnej opieki i troski,  

w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu2. Potrzeba ta dotyczy zarówno 

ochrony interesów dziecka w obrocie prawnym, jak też dbałości o jego rozwój fizyczny i duchowy. 

Ochnona prawna istotna jest podczas leczenia dzieci, gdzie pojawiają się problemy związane z wyrażeniem 

zgody na leczenie. Instytucja zgody na wykonanie zabiegu medycznego jest jedną z przesłanek legalności 

czynności lekarza. Dotyczy to zarówno zabiegów operacyjnych wysokiego ryzyka jak i badań rutynowych 

w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych. Za dziecko co do zasady zgodę wyrażają jego rodzice 

(przedstawiciele ustawowi). Jest to więc zgoda zastępcza. W pewnych sytuacjach może to być również inny 

opiekun prawny lub sąd opiekuńczy. W praktyce zdarza się, że małżonkowie nie są w stanie uzgodnić 

wspólnego stanowiska odnośnie przeprowadzenia zabiegu medycznego. W tych sytuacjach, kiedy rodzice 

nie potrafią się porozumieć odnośnie istotnych spraw dziecka - rozstrzyga sąd opiekuńczy. Nie budzi 

żadnych wątpliwości, że „istotną sprawą dziecka” jest zabieg medyczny. Sąd opiekuńczy zawsze kieruje się 

kodeksową zasadą3 dobra dziecka, która opiera się min. na założeniu, „że wykonywanie władzy 

rodzicielskiej przez oboje rodziców będzie prawidłowe wówczas, jeżeli będzie realizowane harmonijnie  

i w interesie dziecka” (Walaszek, 1970, s. 281). Interpretacja pojęcia dobro dziecka zależy od 

światopoglądu, potencjału intelektualnego i emocjonalnego, koncepcji wychowawczych, osobistych 

doświadczeń itd. i ma to określone konsekwencje w orzecznictwie. Przesłanka jaką jest „dobro dziecka” w 

praktyce okazuje się kategorią bardzo subiektywną i relatywną. Wydaje się, że najsłuszniejsze byłoby 

rozpatrywanie „dobra dziecka” w kategoriach przysługujących mu i zagwarantowanych praw i wolności 

(Czyż, 2002). 

 

1. Pojęcie „dobro dziecka” w Konwencji o Prawach Dziecka 

 

Koncepcja dobra dziecka pojawiła sie po raz pierwszy wpołowie lat dwudziestych ubiegłego 

wieku. Amerykański sędzia B.N. Cardoso w uzasadnieniu wyroku z 1925 r. powołał się na dobro dziecka, 

orzekając o władzy rodzicielskiej w sprawie Finley v. Finley (240 N.J. 429). Jednak dopieo w połowie XX 

                                                 
1 Dr nauk prawnych, lek. med. Iwona Wrześniewska-Wal  
adiunkt, p.o. kierownik Zakładu Ekonomiki, Prawa i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 
2 Genewskiej Deklaracji Praw Dziecka z 1924 r. oraz Deklaracji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne 20 listopada 
1959 r. W Polsce konwencja obowiązuje od 7 lipca 1991 roku.  
3 Ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 788), 
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wieku kryterium to stało się powszechnie stosowane w całych Stanach Zjednoczonych. Kryterium dobra 

dziecka miało strzec: bezpieczeństwa, szczęścia, fizycznego, psychicznego i moralnego dobrobytu dziecka 

(Stojanowska, 2009). We współczesnym prawie międzynarodowym ochrona dobra dziecka przewidziana 

jest w Konwencji o Prawach Dziecka4 oraz w wielu aktach prawnych Rady Europy (Zegadło, 2009) 

zwierających postanowienia, które stanowią urzeczywistnienie ogólych zasad Konwencji. Konwencja jest 

wielostronną umową międzynarodową z dziedziny praw człowieka o zasięgu uniwersalnym. Została 

przyjęta jednomyślnie w dniu 20 listopada 1989 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. 

W dniu 26 stycznia 1990 r. Konwencja została wyłożona do podpisu w nowojorskiej siedzibie ONZ - 

Polska była jednym z pierwszych państw, które ją podpisały. Zawiera nowe prawa dziecka, daje wyraz 

nowym koncepcjom w pojmowaniu interesów i praw dziecka, obejmuje katalog praw dziecka jako istoty 

ludzkiej, uznanych współcześnie przez społeczność międzynarodową, przewiduje i ustanawia 

międzynarodową kontrolę przestrzegania praw dziecka5. Regulacja ta uświadomiła ludziom dorosłym, że 

dziecko ma prawa, jakie przysługują każdemu człowiekowi, chociaż ich zakres i sposób realizacji zależy od 

stopnia rozwoju dziecka. Konwencja o Prawach Dziecka stanowi zgodnie z art. 91 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana po raty-

fikowaniu jej przez Sejm i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw w 1991 roku. Ratyfikując Konwencję nasze 

państwo zobowiązało się do jej przestrzegania, do wcielenia w życie jej postanowień.  

Konwencja o Prawach Dziecka traktuje dobro dziecka, jako wartość nadrzędną wymagającą 

preferencyjnego traktowania w porównaniu z innymi interesami osób fizycznych i prawnych. Pojęcie to 

stanowi jądro wszystkich przepisów, będąc przysłowiowym „duchem ustawy” (Stojanowska, 1999). 

Konwencja o Prawach Dziecka zawiera najszerszy katalog praw dzieci, który sformułowano kierując się 

następującymi zasadami: dobra dziecka, zasada równości, zasada poszanowania praw i odpowiedzialności 

obojga rodziców oraz zasada pomocy państwa (Czyż 2002).  

W Konwencji o Prawach Dziecka nie ma jednak definicji dobra dziecka. Zakres tego pojęcia 

został określony w art. 3 ust. 2 Konwencji, gdzie wymienione są dwa elementy: ochrona dziecka i opieka 

nad nim. Wyjaśnienia tych pojęć należy szukać w preambule, w której jest pewiem modelowy opis sytuacji, 

kiedy dobro dziecka jest zabezpieczone, przedstawiny w sposób następujący: „Uznając, że dziecko dla 

pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, 

w atmosferze szcęścia, miłości i zrozumienia”. Zapewnienie dziecku takich warunków jest z cała 

pewnością „najlepszym zabezpieczeniem interesu dziecka”, o czym mówi art. 3 ust. 1 Konwencji 

(Stojanowska, 1999). Priorytet dobra dziecka jest podkreślany dodatkowymi terminami – najlepsze 

zabezpieczenie interesów dziecka, najlepiej pojęte interesy dziecka, nadrzędny interes dziecka. W ten 

sposób zwrócono uwagę na specyficzny charakter praw dziecka, których realizacja zależy w dużej mierze 

od dorosłych. 

                                                 
4 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. 
U. z dnia 23 grudnia 1991 r.) 
5 Uchwała Sądu Najwyższego z 2 pażdziernika 1991 r. sygn. akt III CZP 92/91, LEX 3705 
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2. Zasady ochrony dobra dziecka w prawie polskim  

 

W Konstytucji RP6 ustawodawca chroni rodzinę w tym dobro dziecka w ogólnej zasadzie z art. 18 

Konstytucji. Natomiast przepis Konstytucji art. 71 konkretyzujacym tę zasadę stanowiąc, iż „Państwo w 

swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny”. W kolejnym przepisie w art. 72 

Konstytucji przewidziana jest ochrona praw dziecka. „Każdy ma prawo żądać od organów władzy 

publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją”. W ust. 2 tego 

przepisu ustawodawca przyjął, że dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy 

władz publicznych. Poandto przepis ust. 3 nawiązuje wyraznie do art. 12 Konwencji o Prawach Dziecka, 

który daje dziecku zdolnemu do wyrażania własnych poglądów prawo swobodnego ich wyrażania we 

wszystkich sprawach go dotyczących, przyjmując te poglądy z należytą uwagą, stosownie do wieku i 

dojrzałości dziecka. Zatem dziecko ma zapewnioną możliwość wypowiadania się w każdym postępowaniu 

sądowym i administracyjnym dotyczącym jego ososby, bezpośrednio lub za pośrednictwem 

przedstawiciela ustawowego bądź odpowiedniego organu. Konstytucja przewiduje również powołanie 

Rzecznika Praw dziecka. Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i 

harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości (art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw 

Dziecka7).  

Polskie prawo, podobnie jak Konwencja o Prawach Dziecka nie definiuje pojęcia „dobro 

dziecka”, jednak niejednokrotnie się nim posługuje. Kodeks rodzinny i opiekuńczy8 zawiera przepisy 

regulujące ochornę dobra dziecka, które można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich zawiera 

termin dobro dziecka w odniesieniu do poszczególnych instytucji prawnych np.: dobro dziecka jako 

negatywna przesłanka rozwodu, władza rodzicielska zarówno jako obowiązek, jak i prawo rodziców do 

wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Władza ta winna być 

wykonywana tak, jak tego w szczególności wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Druga grupa to 

przepisy nie zawierające tego terminu, ale służące urzeczywistnieniu ochrony tego dobra np.: przepisy 

dotyczące pochodzenia dziecka, obowiązek alimentacyjnyczy opieka nad małoletnim i kuratela 

(Stojanowska, 1999). W kodeksie postępowania cywilnego (k.p.c.)9 są przepisy, które mówią o „dobru 

małoletniego”, o „dobru osoby, której postępowanie dotyczy” (chodzi tu o małoletnie dzieci) oraz art. art. 

573 § 2 k.p.c. zawierający zwrot „względy wychowawcze”, króty jest odpowiednikiem dobra dziecka. Ten 

ostatni przepis stanowi, że w postępowaniu przed sądem opiekuńczym zdolność procesową (tj. m.in. 

występowanie przed sądem) rozszerzono na dziecko, które ukończyło 13 lat. Jednak w celu jego ochrony 

wprowadzono możliwość ograniczenia lub wyłączenia przez sąd osobistego udziału małoletniego w 

postępowaniu, ze względów wychowawczych. 

Urzeczywistnieniem konstytucyjnej zasady wysłuchania dziecka jest art. 576 § 2 k.p.c. zgodnie z 

którym w postępowaniu nieprocesowym sąd ma obowiązek wysłuchania małoletniego w sprawach 

dotyczących jego osoby i majątku. Kierując się celowością, przy uwzględnieniu stopnia dojrzałości 

                                                 
6 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).  
7 Ustawa z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). 
8 Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). 
9 Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 101 z późn. zm.). 
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małoletniego oraz charakteru sprawy opiekuńczej, właściwy sąd powinien zapoznać się ze stanowiskiem 

tego małoletniego, mając na względzie jego dobro (art. 12 Konwencji o Prawach Dziecka oraz art. 573, 

574 i 576 § 2 k.p.c.)10. Obowiązek ten uzależniony jest jednak od rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i 

stopnia dojrzałości małoletniego. Spełnienie tych przesłanek musi być ocenione przez sąd w świetle 

okoliczności sprawy w odniesieniu do konkretnego małoletniego dziecka. Ze względu na to, że 

wysłuchanie dziecka stanowi czynność procesową, zarówno o jej przeprowadzeniu, jak i pominięciu 

decyduje sąd, a więc skład orzekający sądu, a nie jego przewodniczący11. 

 

3. Zgoda na zabieg leczniczy 

 

Zgoda wyrażona przez pacjenta na zabieg medyczny ma mieć charakter zgody objaśnionej, czyli 

świadomej. Zdaniem Sądu Najwyższego jest to podstawa prawna działania lekarza12. Zatem sama aprobata 

pacjenta dokonania zabiegu, uzyskana w sytuacji braku uprzedniego udzielenia mu przystępnej informacji, 

nie może być traktowana, jako prawidłowo wyrażona zgoda w rozumieniu art. 32 i 34 ustawy o zawodzie 

lekarza i lekarza dentysty13. Sąd Najwyższy stwierdził, że pacjent wyrażając zgodę na zabieg medyczny 

przenosi na siebie ryzyko tj. jego bezpośrednie, typowe i zwykłe powikłania, o których możliwości 

wystąpienia powinien być pouczony14. W zwiazku z tym na lekarzu spoczywa obowiązek udzielenia 

pacjentowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych 

metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo 

zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Obowiązek ten był przedmiotem rozważań Sądu 

Najwyższego w związku z potrzebą wyrażenia zgody na poddanie się zabiegowi operacyjnemu15. Zdaniem 

Sądu obowiązek lekarza wyjaśnienia pacjentowi konsekwencji zabiegu operacyjnego ma na celu takie 

zapoznanie pacjenta ze stanem jego zdrowia i następstwami tego zabiegu, ażeby pacjent podejmował 

decyzje o wyrażeniu zgody na ten zabieg z pełną świadomością, na co się godzi i czego się może 

spodziewać. Istotne jest to, że zakres udzielanych pacjentowi informacji musi być uzależniony od rodzaju 

zabiegu, w szczególności od tego czy w danym wypadku za jego przeprowadzeniem przemawiają 

bezwzględne czy względne wskazania, (zabieg ratujący zdrowie czy życie ), czy też chodzi jedynie o zabieg 

kosmetyczny.  

W przypadku osób małoletnich osobą uprawnioną do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń 

medycznych jest przedstawiciel ustawowy - art. 32 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

Zgodnie z tymi przepisami jest to zgoda zastępcza. Przedstawicielem ustawowym może być rodzic, 

przysposabiający, opiekun lub kurator. Co do zasady są to rodzice, pod warunkiem że nie pozbawiono ich 

władzy rodzicielskiej, nie są małoletnimi (chyba, że są małżeństwem) albo osobami ubezwłasnowolnionymi. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (k.r.o.)16 ustanawia rodziców przedstawicielami ustawowymi dziecka 

                                                 
10 Sąd Najwyższy z 15 grudnia 1998 r. sygn. akt I CKN 1122/98, OSNC 1999/6/119. 
11 Sąd Najwyższy z dnia 13 grudnia 2013 r., sygn. akt SNO 35/13, LEX nr 1409019. 
12 Konwencja przyjęta w Oviedo dnia 4 kwietnia 1997 r. Tekst Konwencji w j. angielskim dostępny na 
http://www.conventions.coe.int/; tłumaczenie polskie w: T. Jasudowicz, Europejskie Standardy Bioetyczne. Wybór materiałów, 
Toruń 1998, s. 3-16.  
13 Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 1997 r., Nr 28, poz. 152 z późn. zm.). 
14 Sąd Najwyższy z 28 sierpnia 1972r., sygn. akt II CR 196/72, OSNCP 1973/5/86. 
15 Sąd Najwyższy z 20 listopada 1979 r., sygn. akt IV CR 389/79, OSNCP 1980/4/ 81 
16 Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1403955:part=a32&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1403955:part=a34&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?#content.rpc?nro=118849531&wersja=-1&
http://www.conventions.coe.int/
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dlatego, aby mogli skutecznie występować za dziecko w jego interesie i dla jego dobra. Oznacza to, że 

czynność dokonana przez rodziców w imieniu dziecka pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla dziecka - 

art. 95 § 2 Kodeksu cywilnego (k.c.)17. Rodzice, którzy mają pełną władze rodzicelską o istotnych 

sprawach dziecka rozstrzygają wspólnie - art. 97 § 2 k.r.o. Nie ma wątpliwości, że „istotną sprawą dziecka” 

są decyzje dotyczące leczenia (Ignatowicz, 2012, s. 883-885). Najczęściej są czynności lecznicze, których 

wykonanie wiąże się z podwyższonym ryzykiem dla zdrowia lub życia małoletniego pacjenta. Do takich 

czynności można zaliczyć np. zabieg chirurgiczny związany ze zwiększonym ryzykiem okołooperacyjnym, 

a także skomplikowany zabieg diagnostyczny o podwyższonym ryzyku. W takiej sytuacji zgodę na podjęcie 

w stosunku do dziecka czynności leczniczej o podwyższonym ryzyku powinni wyrazić oboje rodzice. 

Warto podkreślić, że lekarz jest zobowiązany do respektowania woli obojga rodziców jedynie wówczas, 

gdy oboje rodzice są w momencie pobierania zgody na wykonanie czynności leczniczej o podwyższonym 

ryzyku obecni. Zgodnie z art. 98 k.r.o. dotyczącym samodzielnej reprezentacji rodzica lekarz, który ma 

kontakt tylko z jednym rodzicem, który ma nieograniczoną władzę rodzicielską i wyraża zgodę na leczenie 

dziecka, nie musi zabiegać zgodę drugiego rodzica. Trochę inna jest sytuacja w przypadku, gdy pacjent 

małoletni, ukończył 16 rok życia dochodzi warunek dodatkowy. Taki pacjent ma także prawo do 

samodzielnego wyrażenia zgody na zabieg medyczny (art. 32 ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty). Zatem wymagana jest tu zgoda kumulatywna rodzica i małoletniego pacjenta. Istotne jest to, że 

zgoda małoletniego wymagana jest w zarówno przypadku zwykłych czynności medycznych jak i czynności 

stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta. 

 

4. Rola sądu opiekuńczego 

 

Przepisy przewidują również wyrażenie zgody poprzez rozstrzygnięcie sądowe w sytuacji, gdy 

brak jest podmiotu posiadajacego kompetencje do wyrażenia zgody lub gdy podmiot jest, ale jego wola jest 

sprzeczna z interesem pacjenta. W praktyce możliwe są sytuacje, kiedy rodzice nie są w stanie wypracować 

wspólnego stanowiska (np. matka sprzeciwia się przeprowadzeniu ryzykownej operacji, podczas gdy ojciec 

wyraża zgodę). Warto podkreślić, że do braku porozumienia pomiędzy rodzicami może dojść zarówno w 

przypadku prowadzenia przez nich wspólnego gospodarstwa domowego, jak również wtedy, gdy 

posiadający pełną władzę rodzicielską rodzice nie zamieszkują razem (separacja faktyczna). W przypadku 

braku porozumienia między rodzicami rozstrzyga sąd opiekuńczy. Zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy  

o zawodzie lekarza, właściwym do wydania zezwolenia jest sąd opiekuńczy, w którego okręgu świadczenie 

medyczne ma być wykonane. Zgoda sądu opiekuńczego wydana na podstawie art. 97 § 2 k.r.o. „zastępuje 

zgodę drugiego rodzica na wystąpienie do sądu o rozstrzygnięcie istotnej sprawy dziecka”, a jej brak 

prowadzi do oddalenia wniosku (powództwa)18. Niewątpliwie jest to ingerencja sądu opiekuńczego w sferę 

władzy rodzicielskiej. Przepis art. 109 k.r.o. daje sądowi opiekuńczemu możliwość wydania odpowiedniego 

zarządzenia, nie tylko wtedy, kiedy dobro dziecka jest naruszone, ale już w momencie pojawienia się 

zagrożenia. Dobro dziecka jest wartościa nadrzędną. Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka (art. 3 )19 

                                                 
17 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
18 Sąd Najwyższy z 3 czerwca 2011 r.,sygn. akt III CSK 259/10, LEX nr 1129120. 
19 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. 
U. z dnia 23 grudnia 1991 r.). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgm4tanjoobqxalrrgaytinru
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1119899:part=a97§2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1119899:part=a97§2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=OrzeczSad.1129120:ver=0&full=1


BLISKIE RELACJE INTERPERSONALNE 

 

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

 
Strona 185 

dobro dziecka powinno być brane pod uwagę podczas stosowania każdego przepisu mającego związek z 

sytuacją prawną dziecka. Polski ustawodawca stawia je ponad interesem rodziców (Ignatowicz, 2012, s. 

991-993). Sąd opiekuńczy może w zarządzeniu określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców 

dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom. Można sobie wyobrazić 

sytuację, że sąd, za względu na dobro dziecka, zarządzeniem ograniczy prawo rodziców lub jednego z nich 

odnośnie wyrażania zgody na leczenie (Augustynowicz, Wrześniewska-Wal, 2013). Wprawdzie 

przewidziana w nim ingerencja sądu w sferę władzy rodzicielskiej nie została nazwana przez ustawodawcę 

ograniczeniem tej władzy, w istocie jednak prowadzi ona do takiego skutku20. O ograniczeniu władzy 

rodzicielskiej można mówić zawsze wtedy, gdy dochodzi do ingerencji sądu w jej wykonywanie i w wyniku 

tej ingerencji następuje zmiana władzy rodzicielskiej polegająca na zmniejszeniu jej zakresu w stosunku do 

zakresu przewidzianego w przepisach art. 95 § 1 k.r.o i art. 98 § 1 k.r.o 21. Ograniczenie władzy 

rodzicielskiej na podstawie art. 109 k.r.o.może dotyczyć, zależnie od okoliczności, obojga rodziców, bądź 

tylko jednego z nich. 

 

5. Analiza orzecznictwa w sprawach medycznych 

 

Analiza orzecznictwa sądowego, którego przedmiotem jest dobro dziecka zostanie przedstawiona 

na przykładach spraw medycznych, głównie dotyczących udzielania świadczeń. W orzecznictwie można 

zaobserwować analogię do ustawodawstwa, ponieważ sądy albo wyraźnie odnoszą się do pojęcia „dobro 

dziecka” albo w sposób pośredni zmierzają do ochrony tego dobra.  

Jedno z najważniejszych orzeczeń w prawie medycznym dotyczy granicy wieku małoletniego, 

króty może razem z przedstawicielem ustawowym – rodzicem wyrazić zgodę na świadczenie medyczne. 

Sztywne kryterium 16 roku życia, które jest podstawą zgody kumulatywnej było przedmiotem wniosku 

Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego22. Wnioskodawca zakwestionował 

przepisy ustaw regulujących udzielanie świadczeń zdrowotnych23, które przyznają małoletnim pacjentom 

prawo do współdecydowania o procesie leczenia po ukończeniu przez nich szesnastego roku życia. To, że 

skarżone regulacje nie respektują zdania dziecka w stopniu adekwatnym do jego aktualnych kompetencji 

decyzyjnych, lecz ustanawiają identyczną dla wszystkich, sztywną granicę wieku, narusza - w opinii 

wnioskodawcy Rzecznika Praw Obywatelskich - normy wskazane w Konstytucji. Rzecznik Praw 

Obywatelskich wskazywał m.in. na fakt, iż zgoda małoletniego poniżej 16 roku życia nie ma znaczenia 

prawnego z punktu widzenia procesu leczenia, zaś kodeks karny pozwala pociągnąć do odpowiedzialności 

(a więc uznać za świadomych w rozeznaniu powagi czynu) już 15-letnich sprawców. Kodeks cywilny idzie 

nawet dalej przepis art. 15 k.c. przypisuje osobie małoletniej, powyżej 13. roku życia, ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych, natomiast art. 426 k.c. stanowi o odpowiedzialności deliktowj 

                                                 
20 Sąd Najwyższy z 15 października 1970 r., sygn. akt III CRN 275/70, OSNC 1971/6/108. 
21 Uchwała Sądu Najwyższego z 5 lutego 2004 r., sygn. akt III CZP 113/03, OSNC 2005/5/75. 
22 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2011 r. sygn. akt K 16/10, (Dz. U. Nr 240, poz. 1436). 
23 Są to nastepujące ustawy: 1) art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w części 
zawierającej zwrot”powyżej 16 roku życia”, 2) art. 32 ust. 5, art. 32 ust. 6 w części zawierającej zwrot”który ukończył 16 lat”, art. 
34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 3) art. 17 ust. 1 w części zawierającej zwrot”w tym 
małoletni, który ukończył 16 lat” oraz art. 17 ust. 3 w części zawierającej zwrot”który ukończył 16 lat” ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mrswglrvgeyda
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małoletniego powyżej 13 roku życia. Ponadto ustawa o pobieraniu, przeszczepianiu taknek i narzadów24 

odnośnie pobrania szpiku respektuje zgodę kumulatywnie wyrażoną przez rodzica i 13 -latka. Oceniając 

powyższe przepisy prawa Trybunał Konstytucyjny odniół się do pojęcie „dobra dziecka” w konteksie 

władzy rodzicielskiej. Nie ulega wątpliwości- zdaniem Trybunału, że „dobro dziecka”, jest uznawane za 

swoistą konstytucyjną klauzulę generalną, której rekonstrukcja powinna się odbywać poprzez odwołanie 

do aksjologii Konstytucji i ogólnych założeń systemowych. Jednocześnie nakaz ochrony dobra dziecka 

stanowi podstawową, nadrzędną zasadę polskiego systemu prawa rodzinnego, której podporządkowane są 

wszelkie regulacje w sferze stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi. Pojęcie „praw dziecka”  

w przepisach Konstytucji należy rozumieć jako nakaz zapewnienia ochrony interesów małoletniego, który 

w praktyce sam może jej dochodzić w bardzo ograniczonym zakresie25. Rodzice winni mieć zatem prawo 

do reprezentowania dziecka względem osób trzecich, by móc efektywnie sprawować nad nim pieczę. 

Przysługuje im w tym względzie prawo podmiotowe o charakterze przyrodzonym i naturalnym, 

niepochodzące z nadania państwowego, choć wykonywane pod kontrolą państwową i społeczną. W 

ocenie Trybunału Konstytucyjnego główny zarzut wobec kwestionowanych regulacji dotyczy ich 

arbitralności i automatyzmu w działaniu, ignorujących indywidualną zdolność konkretnego dziecięcego 

pacjenta do świadomego i odpowiedzialnego stanowienia o sobie. Jednak szczególnie silne emocje, jakie 

towarzyszą podejmowaniu decyzji zdrowotnych, oraz skłonność do ryzykownych zachowań osób 

niedojrzałych uzasadniają zróżnicowanie sytuacji osoby małoletniej w ustawach medycznych i Kodeksie 

cywilnym. Z tego powodu określanie swobody decyzyjnej małoletnich pacjentów wymaga większej 

rozwagi aniżeli unormowanie skuteczności umów zawartych w drobnych, biężących sprawach życia 

codziennego. Trybunał orzekł, iż wspomniana granica umożliwiająca decydowanie o leczeniu jest zgodna 

z Konstytucją. 

Dobro dziecka polski ustawodawca stawia ponad interesem rodziców (Ignatowicz, 2012, s. 928-

942). Jeżeli w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa to z rodziców, które nie wytoczyło powództwa, odmawia 

zgody na pobranie od dziecka liczącego poniżej 13 lat krwi w celu przeprowadzenia odpowiedniego 

dowodu, sąd opiekuńczy może zarządzić pobranie krwi od dziecka tylko wtedy, gdy w okolicznościach 

sprawy dobro dziecka tego wymaga26. 

Ze względu na dobro dziecka, które wymaga leczenia sąd opiekuńczy może w zarządzeniu 

określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać 

rodziców innym ograniczeniom. W jedenj ze spraw przy nasilonym konflikcie rodziców i lekceważącym 

podejściu matki do ojca dziecka jak i do leczenia dziecka, sąd uznał że jeden z rodziców winien 

odpowiadać za leczenie dziecka i załatwiać wszystkie kwestie z tym związane oraz ponosić jasną 

odpowiedzialność za to, jaki jest stan zdrowia dziecka27. Jednak „powierzenie władzy rodzicielskiej 

jednemu z rodziców, z okreslonym ograniczenim tej władzy drugiego, nie wyłacza zgodnie z art. 109 k.r.o. 

o możliwości zobowiązania także tego z rodziców, któremu powierzono wykonanie władzy rodzicielskiej, 

                                                 
24 Ustawa z 1 lipca 2005 o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U z 2009 r., Nr 141, 
poz. 1149). 
25 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 kwietnia 2003 r., sygn. akt K 18/02, OTK ZU Nr 4/A, poz. 32. 
26 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 1969 r., sygn. akt III CZP 124/68, OSNC 1969/10/169. 
27 Postanowienie Sądu Rejonowego z 24 maja 2014 r.., sygn. akt VI Nsm 773/13, 
http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/154505250003012_VI_Nsm_000773_2013_Uz_2014-05-29_001, dostęp 21 czerwca 
2015 r.  

http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/154505250003012_VI_Nsm_000773_2013_Uz_2014-05-29_001
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do okreslonego postępowania i kontrolo wydawanych w tym zakresie zarzadzeń, jezeli takie zarządzenia 

okazą się ze względu na dobro dziecka niezbędne”28. 

 

Wnioski 

 

Analiza orzecznictwa przeprowadzona w niniejszej pracy dotyka regulacji prawnch dotyczących 

dobra dziecka w sytuacji wyrażania zgody na świadczenie medyczne. W tym szczególnym przypadku 

zgoda rodziców może zostać zastąpiona przez sąd opiekuńczy. Ta ingerencja sądu w sferę władzy 

rodzicielskiej jest możliwa ze względu na dobro dziecka. W piśmiennictwie niektórzy autorzy wskazują, że 

definicja dobra dziecka byłaby nieprzydatna i hamowałby interpretację przepisów w drodze wykładni do 

potrzeb życia. Stwierdzono też, że pojęcie to należy do tzw. swoistych pojęć prawnych, nie nadających się 

do zdefiniowania (Czech, 2011). Z drugiej jednak strony niedookreslość tego pojęcia ma swoje zalety. 

Pozwala to sędziom na wybranie najbrdziej optymalnego rozstrzygnięcia uwzgledniając zarówno cechy 

indywidualne dziecka jak i jego konkretną sytuację w rodzinie. Sędziowie orzekający o zgodzie na 

świadczenie medyczne dzieci oprócz niezbędnego przygotowania merytorycznego powinni cechować się 

wrażliwością na potrzeby dziecka i znajomością tych potrzeb w różnych okresach rozwoju dziecka oraz 

gotowością do podejmowania działań w obronie jego interesu - osobistego i majątkowego (Skibińska-

Adamowicz, 2012). Podejmując decyzje o zgodzie na udzielenie dziecku świadczeń medycznych sędziowie 

winni kierować się wskazaniami etycznymi i moralnymi.  
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Wprowadzenie 

 

 Kształtowanie się poglądów na temat małżeństwa i rodziny u dzieci i młodzieży jest procesem 

trwającym długi czas. Na jego przebieg w dużej mierze mają wpływ relacje, jakie rodzice tworzą między 

sobą (Krzywkowska, 2013, s. 374). Obserwując wzajemny stosunek rodziców do siebie, ich odnoszenie się 

do potomstwa i innych członków rodziny dziecko, a później nastolatek, uczy się relacji do płci przeciwnej 

oraz osób słabszych, wymagających wsparcia i opieki (Śnieżyński, 2012, s. 93-106). 

Zdobywając wiedzę o tym, jak postępować w określonych sytuacjach, młody człowiek zaczyna 

budować własny obraz małżeństwa i rodziny. Pozytywny obraz relacji małżeńskich doświadczany przez 

dziecko w rodzinie pochodzenia umożliwia jego wszechstronny rozwój, który powinien przygotować 

młodego człowieka do postrzegania siebie jako potencjalnie przyszłego małżonka i rodzica. (Strzeszewska, 

2014, s. 1). Z drugiej strony, brak harmonii w życiu rodzinnym, brak pozytywnego świadectwa życia 

małżeńskiego u rodziców oraz braki w praktykowaniu wiary mogą spowodować zaburzenia emocjonalne  

i uczuciowe, skutkujące niemożnością ukształtowania dojrzałej osobowości młodego człowieka (Truchan, 

Wasilewska, 2013, s. 469-772). W konsekwencji może to prowadzić do trudności w procesie 

przygotowania do małżeństwa i rodziny2. 

Celem niniejszego artykułu jest próba pokazania wpływu relacji małżeńskich rodziców na proces 

przygotowania dzieci i młodzieży do życia w małżeństwie i rodzinie. 

W artykule zostały wykorzystane dane z własnych badań uwzględniających przemiany 

obyczajowo-społecznych zachodzące aktualnie w społeczeństwie polskim. 

W badaniach uczestniczyło 481 respondentów. Zostali oni losowo wybrani podczas 303. 

Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę spośród grup młodzieżowych zwanych „piętnastkami” 

oraz wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Katowicach i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Badania te przeprowadzono 

                                                 
1 O. Grzegorz Zakrzewski OSPPE - Mgr lic., ukończył studia magisterskie z teologii biblijnej na Wydziale Teologicznym 
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (praca magisterska pt. Nauczanie na temat małżeństwa w Ewangelii Mateuszowej, 
napisana pod kierunkiem ks. prof. PAT dra hab. Stanisława Hałasa SCJ); od października 2011 r. doktorat w Katedrze Teologii 
Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW. 
2 Proces przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie można bliżej określić jako proces stopniowy, ale ciągły, składający się  
z trzech podstawowych elementów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego (por. Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris 
consortio, n. 66). 
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w sierpniu i październiku 2014 roku. Zdecydowana większość badanych, którzy oddali wypełnione 

kwestionariusze, deklarowała się jako osoby wierzące i głęboko wierzące. Uzyskane dane empiryczne 

zostały poddane dalszej analizie statystycznej.  

 

1. Relacje rodziców 

 

Rodzice stanowią pierwszy i w początkowym okresie rozwoju dziecka zazwyczaj niemal wyłączny 

model zachowań, postaw i ideałów. Wzory osobowe rodziców oraz doświadczenia wyniesione z domu 

rodzinnego pochodzenia pełnią w życiu człowieka niezwykle ważną rolę (por. Kowal, 2013, s. 386-387). 

Za ich pośrednictwem dziecko przechodzi przez prawidłowy proces dojrzewania osobowego. Zdobywając 

wiedzę o tym, jak postępować w określonych sytuacjach, dziecko zaczyna budować własną hierarchię 

wartości i uczy się jak żyć. Silny kontakt emocjonalny, który łączy dziecko z bliską mu osobą powoduje, iż 

stara się ono ją naśladować, przejmując wzorce zachowań czy wartościowania. Od treści oraz zasobu 

doświadczeń, jakie pozyskało dziecko w okresie przygotowania dalszego1, będzie zależeć nie tylko 

przejawiana chęć do podjęcia ról małżeńskich i rodzicielskich, lecz także sposób ich pełnienia (por. 

Wyrwich-Hejduk, 2012, s. 138.) W przeprowadzonych własnych badaniach zapytano ankietowanych:  

„W jaki sposób zachowywali się Twoi rodzice wobec siebie nawzajem i wobec Ciebie, gdy byłeś/byłaś 

dzieckiem?”2. Respondenci, odpowiadając na to pytanie, mogli przedstawić swoje doświadczenie  

z obserwacji rodziców w domu rodzinnym. Wyniki dla tego pytania zostały przedstawione na wykresie 1.  

Odpowiadając na to pytanie, badani wskazali, że najczęstsze zachowania rodziców to chodzenie 

do kościoła (M = 3,9; SD = 1,15), przepraszanie i godzenie się po kłótniach (M = 3,7; SD = 1,30), 

spędzanie z dziećmi wolnego czasu (M = 3,5; SD = 0,98), przystępowanie do spowiedzi (M = 3,4; SD = 

1,21) oraz rozmawianie z dziećmi o ich problemach (M = 3,2; SD = 1,21). Trochę rzadziej rodzice mówili 

sobie miłe rzeczy w obecności dzieci (M = 3,0; SD = 1,06). Natomiast takie sytuacje, jak: okazywanie 

sobie czułości w obecności dzieci (M = 2,9, SD = 1,07) czy kłócenie się i krzyczenie na siebie w obecności 

dzieci (M = 2,9; SD = 0,97) zdarzały się tylko czasami. Zdaniem badanych rodzice byli dla siebie niemili  

i oschli (M = 2,4; SD = 0,99) oraz modlili się wspólnie, we dwoje lub całą rodziną (M = 2,3; SD = 1,22) 

rzadko. Natomiast do stosowania przemocy w obecności dzieci dochodziło bardzo rzadko (M = 1,6; SD 

= 0,90).  

Analizując powyższe wypowiedzi można zauważyć, że najczęstsze zachowania pozytywne w życiu 

rodziców dotyczyły praktyk religijnych, procesu pojednania w małżeństwie oraz dialogu w rodzinie. 

Można wyrazić przypuszczenie, że owe zachowania rodziców będą wzorem do naśladowania w przyszłych 

                                                 
1 Przygotowanie dalsze polega na zdobywaniu odpowiedniej wiedzy i osiągnięciu stosownych cnót związanych z życiem 
rodzinnym. Owo przygotowanie nastawione jest na doprowadzenie dzieci, a później młodzieży, do odkrycia siebie jako istoty  
o złożonej i bogatej psychice oraz własnej osobowości, z jej mocnymi i słabymi stronami. Jest to okres, w którym powinno się 
zaszczepić szacunek do każdej zdrowej wartości, kształtować charakter, uczyć opanowania złych skłonności, sposobu widzenia, 
uczyć odpowiedniego traktowania osób odmiennej płci. Przygotowanie dalsze polega na kształtowaniu charakteru, umiejętności 
współżycia z innymi, zajmowaniu odpowiedniej postawy wobec rodziny i małżeństwa. To czas, w którym rozwija się szacunek dla 
drugiej osoby, poszanowanie czystości oraz utrwala się wartościowanie i etyka. Ten etap przygotowania do małżeństwa i życia w 
rodzinie dokonuje się na czterech płaszczyznach: w rodzinie, w szkole, poprzez katechezę oraz grupy rówieśnicze. Największa 
odpowiedzialność na tym poziomie w zakresie przygotowania do wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich spoczywa na 
rodzicach. Wszelkie inne osoby lub instytucje pełnią rolę ważną, ale jedynie wspomagającą rodzinę. Przygotowanie dalsze 
rozpoczyna się w dzieciństwie i trwa do około 17. roku życia (por. Wilczewska, 1996, s. 102). 
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małżeństwach respondentów. Jednak niepokojącymi zjawiskami w zachowaniach rodziców, na które 

wskazali badani są: nieokazywanie czułości w obecności dzieci oraz – a może przede wszystkim – brak 

wspólnej modlitwy w małżeństwie i rodzinie. Można przypuszczać, że brak okazywania sobie czułości w 

obecności dzieci może rzutować na prawidłowy rozwój przyszłych relacji międzyosobowych, a także na 

emocjonalny rozwój dziecka. Natomiast brak modlitwy w małżeństwie i w rodzinie może prowadzić do 

zmniejszenia znaczenia Boga z życia małżeńskiego i rodzinnego. Zastanawiające jest, że respondenci w 

czasie badań jako częste zachowanie rodziców zaznaczyli „chodzenie do kościoła”. Rodzi się pytanie, czy 

rodzice chodzili do kościoła z tradycji, z przyzwyczajenia, czy rzeczywistej własnej żywej wiary. Jak 

pokazały dalsze odpowiedzi, praktyk religijnych w domu nie było.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem uzyskania informacji, czy istnieje zależność sposobem zachowywania się rodziców wobec 

siebie a chęcią dziecka do powielania modelu rodziny pochodzenia, dodatkowo została wykonana analiza 

porównawcza testem t Studenta dla prób niezależnych – między osobami, które zdecydowanie chcą powielać 

swoją rodzinę pochodzenia (n = 123), a osobami, które zdecydowanie nie chcą powielać swojej rodziny 

pochodzenia (n = 77)1. Wśród tych dwóch grup sprawdzono, w jaki sposób zachowywali się ich rodzice 

wobec swoich dzieci. Wyniki zostały zaprezentowane na wykresie 2. 

                                                 
1 Zapytano respnedentów: Czy chciałbyś/chciałabyś stworzyć podobną rodzinę do tej, w jakiej sam/sama się wychowywałeś/wychowywałaś? 
Udzielając odpowiedzi na to pytanie, ankietowani mogli określić, czy chcą stworzyć podobną rodzinę: 1) zdecydowanie tak, 2) 
raczej tak, 3) raczej nie, 4) zdecydowanie nie. Zdecydowana większość respondentów, bo aż 37% odpowiedziała, że raczej chce 
stworzyć rodzinę podobną do tej, w jakiej sami się wychowywali, a 25% respondentów zdecydowanie chce stworzyć podobną 
rodzinę do własnej rodziny pochodzenia. Natomiast 21% badanych raczej nie chce stworzyć rodziny podobnej do tej, w jakiej 
sami się wychowywali, a tylko 16% badanych zdecydowanie nie chce stworzyć rodziny podobnej do swojej własnej. Z 
zaprezentowanych danych wynika, że 62% ankietowanych kandydatów do małżeństwa wypowiada się pozytywnie na temat 
ewentualnego stworzenia w przyszłości rodziny podobnej do tej, w której sami się wychowali. Natomiast aż 37% respondentów 
nie chce powielać wzorca rodziny, z której pochodzi. Można zatem wysunąć wniosek, który zostanie poniżej zweryfikowany, że 
rodzina pochodzenia nie zawsze stanowi dobry wzorzec do naśladowania – nawet jeśli jest pełna. Aby dowiedzieć się, dlaczego 
37% ankietowanych nie chce powtarzać wzorca rodziny pochodzenia w swoim przyszłym małżeństwie i rodzinie, dodatkowo 
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sprawdzono, z jakich rodzin pochodzą osoby wybierające jedną lub drugą opcję (powielanie bądź nie). Wykonanie takiej analizy 
pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, czy jest widoczna zależność między rodziną pochodzenia a chęcią powielania tejże rodziny. 
W tym celu została wykonana analiza częstości dla pytania”Z jakiej pochodzisz rodziny” osobno dla osób, które zdecydowanie 
chcą powielać swoją rodzinę pochodzenia (n = 123), osobno dla osób, które raczej chcą powielać swoją rodzinę pochodzenia (n = 
172), osobno dla osób które raczej nie chcą powielać swojej rodziny pochodzenia (n = 99) oraz osobno dla osób, które 
zdecydowanie nie chcą powielać swojej rodziny pochodzenia (n = 77). Z analizy tej wyraźnie wynika, że osoby, które 
zdecydowanie chcą powielać swoją rodzinę, aż w 95% pochodzą z pełnej rodziny. Osoby, które raczej chcą powielać swoją 
rodzinę, w 85% pochodzą z pełnej rodziny, a w 10% z oficjalnie pełnej rodziny. Natomiast wśród osób, które raczej nie chcą 
powielać swojej rodziny pochodzenia, proporcje zaczynają się zmieniać – 55% badanych pochodzi z pełnej rodziny, 28% 
pochodzi z rodziny oficjalnie pełnej, a 15% pochodzi z rodziny niepełnej. Największe zróżnicowanie jest wśród osób, które 
zdecydowanie nie chcą powielać swojej rodziny pochodzenia. W tej grupie osób zdecydowana większość pochodzi z rodzin 
dysfunkcyjnych – 36% badanych pochodzi z rodziny oficjalnie pełnej, ale z jednym z rodziców nieobecnym emocjonalnie bądź 
fizycznie. Natomiast łącznie aż 42% osób pochodzi z niepełnych rodzin – byli wychowywani przez jednego rodzica, krewnych lub 
w ponownych związkach rodziców. Tylko 22% osób, które zdecydowanie nie chcą powielać swojej rodziny, pochodzi z pełnych 
rodzin. Z analizy tej jednoznacznie wynika, że chęć powielania swojej rodziny jest wśród osób pochodzących z pełnych rodzin, 
natomiast niechęć powielania swojej rodziny jest związana z dysfunkcyjnością rodziny pochodzenia. 
 
 



BLISKIE RELACJE INTERPERSONALNE 

 

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

 
Strona 193 

Porównanie między osobami, które zdecydowanie chcą powielać swoją rodzinę pochodzenia (n = 

123), a osobami, które zdecydowanie nie chcą powielać swojej rodziny pochodzenia (n = 75). Odpowiedzi 

były udzielane za pomocą skali 1–5; od „1 – nigdy” do „5 – zawsze”. Słupki przedstawiają średnią 

arytmetyczną dla każdej wypowiedzi – im wyższa średnia (powyżej wartości 3,0), w tym większym stopniu 

rodzice badanych zachowywali się w dany sposób, natomiast im niższa średnia (poniżej wartości 3,0), tym 

rzadziej rodzice badanych zachowywali się w dany sposób. Brak danych: 3%. 

Porównania testem t dla prób niezależnych okazały się istotne dla każdego aspektu, który był 

badany. Okazało się, że rodzice osób, które zdecydowanie chcą powielać swoją rodzinę, istotnie częściej 

okazywali sobie czułość w obecności swoich dzieci (M = 3,61; SD = 0,92) niż rodzice osób, które 

zdecydowanie nie chcą powielać swojej rodziny pochodzenia (M = 1,95; SD = 0,96). Różnica ta jest 

istotna statystycznie: t(194) = 12,07; p < 0,001. Natomiast rodzice osób, które zdecydowanie nie chcą 

powielać swojej rodziny pochodzenia, istotnie częściej kłócili się w obecności swoich dzieci (M = 3,63; SD 

= 1,08) niż rodzice osób, które zdecydowanie chcą powielać swoją rodzinę pochodzenia (M = 2,43; SD = 

0,80). Różnica ta jest istotna statystycznie: t(196) = 8,93; p < 0,001. Również rodzice osób, które 

zdecydowanie nie chcą powielać swojej rodziny pochodzenia, zdecydowanie częściej stosowali przemoc w 

obecności swoich dzieci (M = 2,45; SD = 1,14) niż rodzice osób, które zdecydowanie chcą powielać swoją 

rodzinę pochodzenia (M = 1,11; SD = 0,37). Różnica ta jest istotna statystycznie: t(83) = 9,85; p < 0,001. 

Rodzice osób, które zdecydowanie chcą powielać swoją rodzinę, zdecydowanie częściej mówili sobie miłe 

rzeczy w obecności dzieci (M = 3,78; SD = 0,69) niż rodzice osób, które zdecydowanie nie chcą powielać 

swojej rodziny pochodzenia (M = 1,84; SD = 0,87). Różnica ta jest istotna statystycznie: t(130) = 16,40; p 

< 0,001. Rodzice osób, które zdecydowanie chcą powielać swoją rodzinę pochodzenia, istotnie częściej 

modlili się wspólnie (M = 2,91; SD = 1,23) niż rodzice osób, które zdecydowanie nie chcą powielać swojej 

rodziny pochodzenia (M = 1,36; SD = 0,75). Różnica ta jest istotna statystycznie: t(195) = 10,99;  

p < 0,001. Rodzice osób, które zdecydowanie chcą powielać swoją rodzinę pochodzenia, istotnie częściej 

rozmawiali ze swoimi dziećmi o ich problemach (M = 4,02; SD = 0,98) niż rodzice osób, które 

zdecydowanie nie chcą powielać swojej rodziny pochodzenia (M = 2,23; SD = 1,07). Różnica ta jest 

istotna statystycznie: t(196) = 12,00; p < 0,001. Dodatkowo rodzice osób, które zdecydowanie chcą 

powielać swoją rodzinę pochodzenia, istotnie więcej wolnego czasu spędzali ze swoimi dziećmi (M = 4,14; 

SD = 0,74) niż rodzice osób, które zdecydowanie nie chcą powielać swojej rodziny pochodzenia (M = 

2,72; SD = 0,95). Różnica ta jest istotna statystycznie: t(128) = 11,03; p < 0,001. Rodzice osób, które 

zdecydowanie chcą powielać swoją rodzinę, istotnie częściej chodzili do kościoła (M = 4,33; SD = 0,95) 

niż rodzice osób, które zdecydowanie nie chcą powielać swojej rodziny pochodzenia (M = 3,23; SD = 

1,25). Różnica ta jest istotna statystycznie: t(124) = 6,51. Podobnie rodzice osób, które zdecydowanie chcą 

powielać swoją rodzinę pochodzenia, istotnie częściej przystępowali do spowiedzi (M = 4,03; SD = 1,02) 

niż rodzice osób, które zdecydowanie nie chcą powielać swojej rodziny pochodzenia (M = 2,66; SD = 

1,15). Różnica ta jest istotna statystycznie: t(40) = 8,38; p < 0,001. Dwa ostatnie porównania są także 

istotne. Okazało się, że rodzice osób, które zdecydowanie chcą powielać swoją rodzinę pochodzenia, 

istotnie częściej przepraszali się i godzili po kłótniach (M = 4,08; SD = 1,06) niż rodzice osób, które 

zdecydowanie nie chcą powielać swojej rodziny pochodzenia (M = 2,07; SD = 1,08). Różnica ta jest 

istotna statystycznie: t(193) = 12,70; p < 0,001. Natomiast rodzice osób, które zdecydowanie nie chcą 
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powielać swojej rodziny pochodzenia, istotnie częściej byli dla siebie niemili i oschli (M = 3,52; SD = 0,96) 

niż rodzice osób, które zdecydowanie chcą powielać swoją rodzinę pochodzenia (M = 1,80; SD = 0,79). 

Różnica ta jest istotna statystycznie: t (133) = 13,00; p < 0,001. Wyniki tych analiz jednoznacznie 

wskazują, że osoby, które zdecydowanie chcą powielać swoją rodzinę pochodzenia, doświadczały 

świadectwa miłości i szacunku rodziców wobec siebie jako małżonków oraz dużo więcej ciepła, 

zrozumienia i troski ze strony swoich rodziców niż osoby, które zdecydowanie nie chcą powielać swojej 

rodziny pochodzenia.  

Na podstawie tej analizy widać, że relacje małżeńskie rodziców są ważnym czynnikiem w procesie 

przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie. Jak można zaobserwować, wśród kandydatów do 

małżeństwa, którzy wynieśli z domu pochodzenia pozytywne doświadczenia z życia małżeńskiego 

rodziców (wzajemne okazywanie sobie szacunku, czułości i miłości przez małżonków, praktykowanie 

wiary), proces przygotowania do małżeństwa i rodziny przebiegał prawidłowo. Innymi słowy, dobre 

doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego dają silną podstawę do budowania zarówno pozytywnego 

obrazu małżeństwa, jak i własnego życia małżeńsko-rodzinnego w młodym pokoleniu. Z kolei negatywne 

doświadczenia wyniesione z domu (obraz konfliktów, brak miłości, brak pojednania, oschłość rodziców 

wobec siebie i wobec dzieci) powodują, nawet dla dzieci pochodzących z rodzin pełnych małżeństwo 

rodziców staje się antywzorem.  

Tego typu postawy rodziców mogą powodować zakłócenia w kształtowaniu się osobowości 

młodego człowieka prowadzą do zaburzenia całego procesu jego przygotowania do małżeństwa i rodziny, 

rzutując także na dorosłe już życie. Można zatem stwierdzić, że istnieje ścisły związek pomiędzy relacjami, 

jakie tworzą rodzice między sobą a przygotowaniem młodego pokolenia do wypełniania przyszłej roli 

męża i ojca czy żony i matki. 
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Empathy of adolescents from families of different structure  

 

 

1. Introduction  

 

One of the personality components, an extremely significant one in the course of interpersonal 

relationships is empathy. This important regulator of human behaviour often is used for deeper 

penetration into clarifying the motivation of the behaviour of people in various interpersonal situations. 

Empathy is also often regarded as an indicator of social intelligence (Cundiff et al., 2008; Plopa, 2012; 

Bornemark et al., 2014; Allemand et al., 2015). 

The term empathy has been used in many meanings. Originally, it was used mainly in aesthetics, 

where it referred to direct participation in sensual and emotional experience. In a broader meaning, the 

concept of empathy concerns the three aspects of functioning of an individual, i.e., emotional, cognitive 

and executive. The emotional aspect is linked to a capacity of an individual to feel the same emotions as 

other people. The cognitive aspect concerns an ability to understand other people’s reactions correctly. In 

contrast, the executive aspect includes an ability to respond to different states of other people (Eisenberg, 

2005). 

The definition proposed by N. Eisenberg and J. Strayer defines empathy as an affective reaction 

stemming from the perception or understanding of another person's emotional state, equal to what the 

other person feels or to what we believe they can feel. Therefore, it contains both cognitive and affective 

elements (Eisenberg, Strayer, 1987).  

In this article we accepted the definition of empathy by M. H. Davis, who defines it holistically as 

“a set of theoretical constructions which relate to the responses of an individual to other people’s 

experience. According to the author, the term of theoretical constructions means „the processes occurring 

in an observer and the affective and non-affective effects that arise as a result of these processes. The 

phenomenon of empathy takes place in a situation when „(...) an observer comes into some kind of 

contact with an observed person, which is followed by some kind of reaction from the observer 

(cognitive, affective and/or behavioral) „(Davis, 1999, s.23) .  

Based on his definition, M. H. Davis developed a model of mediation which refers to the 

connection of empathy with social behaviours (Fig.1). When analyzing the variables included in this 

model, we can see that it focuses around the concept of flexible empathy. It is assumed here that 

individuals’ permanent tendencies related to Perspective Taking, Empathic Concern and Personal Distress 

have a major influence on the occurrence of specific interpersonal behaviours. The presented diagram also 

shows that people’s individual behaviour defines how they are perceived by others, which leads in turn to 

these kinds of relationships that are possible in a given situation (Davis, 1999).  
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Figure 1. The model of mediation by M.H. Davis, (1999), p. 203 

 

Perspective Taking                                          

                                                  

Empathic Concern                     specific social behaviours             erceiving behaviours of different people  

social effect 

                                                  

Personal Distress                                                                                        

                                                  

 

 

 

 

 

Source: own work 

 

When searching for the sources of empathy, biological grounds for the prosocial human behavior 

were pointed out. However, it is likely that experience acquired both at home and in other social 

environments also affects an individual’s emotional reactions towards other people (Holmgren et al., 1998; 

Plopa, 2012). 

The researchers point out that the development of empathy is fostered by the properly 

functioning family environment that meets the emotional needs of a child, prevents the child form 

concentrating on himself/herself too much thereby giving the possibility of exhibiting emotional needs of 

others, encourages the child to experience a wide range of emotions, provides opportunities to observe 

and participate in interactions, which trigger emotional sensitivity. But there are a lot of questions about 

the course of empathy development and the social functioning of a child in an environment other than the 

full family. Exceptional attention should be paid to situations when a family becomes incomplete or when 

an incomplete family is reconstructed. 

 

2.  Methodology  

 

2.1.  Objectives of the Study 

The purpose of the study presented in the article was to answer the question does the family 

structure influences the level of empathy of the adolescent. Is there a difference between groups of 

women and men from complete, incomplete and reconstructed families in terms of empathy and whether 

any difference with regard to the dimensions of empathy can be seen in groups of women from families 

of different structure and in groups of men from nuclear families, divorced and stepfamilies?  

 

anxiety/depression, 

judgments formulated by different 

people, 

solitude, 

popularity 

 

   



BLISKIE RELACJE INTERPERSONALNE 

 

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

 
Strona 197 

2.2. Research hypotheses of the study and participants 

1. There is a variation in the range of expression of the dimensions of empathy between women 

and men form complete families. 

2. There is a variation in the range of expression of the dimensions of empathy between women 

and men form single-parent families. 

3. There is a variation in the range of expression of the dimensions of empathy between women 

and men form reconstructed families. 

4. The level of empathy featuring women from families with varied structure is different. 

5. The level of empathy featuring men from families with varied structure is different. 

 

The study included a group of 314 young people aged 20-23 (average age was 21, SD=1,18) from 

the administrative region of Lodz. The tests were anonymous and done in groups. The participation of all 

the people in the research had a voluntary nature.  

It turned out that the people forming the appropriate sample group were characterized by the 

uniformity of domicile (large cities, with a population of more than 100 thousand-2=4.166;df=4;p=.384), 

marital status (single-2=1.32;df=2;p=.516) and education level (secondary education-

2=1.031;df=2;p=.597). 

 

2.3. Procedure 

To create an appropriate sample group, the following exclusion criteria were accepted: type of 

demographic structure of the family of origin and full completion of the test sheets. 

Taking into account the family of origin demographic structure criterion of the examined and 

according to the designated purposes, the distinguished environments included: the full family, the 

incomplete family as a result of the parents’ divorce and the reconstructed family. The above-mentioned 

typology of families was adopted due to methodological considerations connected with facilitating the 

conduct of research in this area. The appropriate sample group did not include any people originating 

from other family types than the above-mentioned. 

Ultimately, the test group was formed by 314 people (158 women and 156 men). With respect to 

the family of origin structure criterion of the surveyed, 3 comparative groups were identified. The 

comparative group I was made up of 105 people from incomplete families (53 men and 52 women). The 

comparative Group II consisted of 104 people from stepfamilies (51 men and 53 women). In contrast, the 

comparative group III was created by 105 people from full families (52 men and 53 women).  

 

2.4. Statistical techniques 

After scoring the data the empirical material, collected through the survey, was elaborating by the 

test of independence Chi - square (2). The raw scores collected through the Empathic Sensitiveness Scale 

(SWE) were elaboration using the computer program, IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0, 

subsequently, the mean and SD was calculated for the groups (ANOVA test). In order to see the 

difference between various subgroups women and men form family of different structure in terms of level 

empathy Tukey's T-test was carried out. 
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The following test methods were used: survey and standardized Empathic Sensitiveness Scale 

(SWE) in the adaptation of M. Kaźmierczak, M. Plopa, S. Retowski (2007).  

The survey method allowed us to gather data on: the socio - demographic situation of the young 

people (age, gender, family structure, domicile, marital status, education). The test consists of three 

components: Empathic Concern and Personal Distress, both referring to the emotional side of the 

empathy coin and Perspective Taking - a cognitive aspect of empathy. It is psychometrically acceptable 

and allows for scientific research (Kaźmierczak, Plopa, Retowski, 2007). 

 

3. Results  

 

Due to the fact that women and men react differently to the same stimuli and behave differently 

in social situations, which is subject to both genetic factors, as well as environmental ones, the results for 

all the comparable groups of young people from families of different structure were presented taking the 

distinction between sexes into account (Mandal, 2006; Cundiff et al., 2008). 

 

3.1. Variations in the dimensions of empathy of the tested young people from families 

of diverse structure 

 

Considering the results of the test groups of women and men from complete, divorced and step-

families in terms of the empathy dimensions, i.e. Perspective Taking, Empathic Concern, Personal 

Distress, it appears that there are no statistically significant differences (Tab. 1).  

 

Tab. 1a. Variations in the dimensions of empathy between women and men from complete, incomplete 

and reconstructed families 

 

          Structure of family- complete 
 
 
 
Components of empathy 

 
Women 

 
Men 

 F P 
 

M 
 

SD 
 

M 
 

SD 

Perspective Taking 
5.38 

 
1.72 

 
5.54 

 
2.14 
 

.181 .671 

 
Empathic Concern 

6.43 
 

1.55 
 

6.52 
 

1.66 .074 .786 

 
Personal Distress 

4.98 
 

1.74 
 

5.08 1.13 .111 .739 
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Tab. 1b. Variations in the dimensions of empathy between women and men from complete, incomplete 

and reconstructed families 

 

          Structure of family - divorced 
 
 
 
Components of empathy 

 
Women 

 
Men 

 
F p 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

Perspective Taking 
 

5.35 2.43 5.66 1.86 .554 .458 

Empathic Concern 
 

4.94 2.49 5.38 2.07 .949 .332 

Personal Distress 
 

6.12 1.95 5.77 2.02 .781 .379 

                 Structure of family - 
                       reconstructed 
 
 
Components of empathy 

 
Women 

 
Men 

F P 
 

M 
 

SD 
 

M 
 

SD 

 
Perspective Taking 

5.15 2.08 4.94 2.39 .228 .634 

 
Empathic Concern 

4.43 1.37 4.53 1.99 .082 .776 

 
Personal Distress 

6.57 1.20 6.96 1.15 2.931 .090 

 

Legend 

M- average; SD- standard deviation; F- test Fishera-Snecedora; p-level of significance 

Source: own work 

 

Analyzing the data contained in Tab. 1, it turned out that the specificity of functioning of families 

having a diversified structure for women and men did not affect the level of empathy of the investigated 

in a significant way. 

 

3.2. Variations in the dimensions of empathy of the women from families of diverse 

structure 

 

Comparing the distribution of the average results as regards empathy, obtained by the test group 

of women from complete, divorced and reconstructed families, two statistically significant differences 

were discovered. 

They concerned the dimension of Empathic Concern (F=16.458; p=.0005) and Personal Distress 

(F=12.872; p= .0005) (Tab. 2 and 3).  
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Tab. 2. Variations in the dimensions of empathy in groups of women from the surveyed types of 

families  

 

      
 Sex  

 
 
 
Components of empathy 

Women 

Family 
complete 

 
M 

Family 
divorced  

 
M 

Family 
reconstructed 

 
M 

F P 

Perspective Taking 
 

5.38 
SD=1.72 

5.35 
SD=2.43 

5.15 
SD=2.08 

.181 .834 

Empathic Concern 
6.43 

SD=1.55 
4.94 

SD=2.49 
4.43 

SD=1.37 
16.458 .0005 

Personal Distress 
4.98 

SD=1.74 
6.12 

SD=1.95 
6.57 

SD=1.20 
12.872 .0005 

 
Source: own work. 
 
Tab. 3. The structure of family and the level of empathy of the surveyed women in the light of Tukey's T-
test 
 

Structure of family 
Empathic Concern 

reconstructed divorced 

complete .0005 .0005 

divorced .345  

Structure of family 
Personal Distress 

reconstructed divorced 

complete .0005 .002 

divorced .347  

Source: own work 

 

While analyzing the obtained test results, it appeared that the dimension Empathic Concern 

reached the highest average values (above average) in the group of the women from full families 

(M=6.43;SD=1.55) compared with the results obtained by the women from incomplete families 

(M=4.94;SD=2.49) (score average) and the women from stepfamilies (M=4.43;SD=1.37) (below average). 

The obtained results proved to be statistically significant (p=.0005). 

 Among the women from stepfamilies and incomplete ones there were no statistically 

significant differences in this respect (p=.345). Another dimension of empathy, significantly differentiating 

the tested groups of women was the scale of Personal Distress. The lowest average results in this 

dimension were obtained by the women from full families (M=4.98; SD=1.74) (average results) compared 

with the women from stepfamilies (M=6.57; SD=1.20) (p=.0005) and incomplete ones (M=6.12; 

SD=1.95) (p =.002), which obtained in this respect the results above the average. The results proved to be 

statistically significant. The women from incomplete families and stepfamilies were characterized by 

similar results in terms of Personal Distress (p =.347). Perspective Taking, a cognitive aspect of empathy, 
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did not differentiate the groups of women significantly, and the results obtained in this field were on the 

average level.  

 

3.3.  Variations in the dimensions of empathy in the groups of men from families  

of different structure  

 

The results of the comparative analysis showed that only two dimensions of empathy 

differentiated the compared groups of men, i.e. Personal Distress (F = 20.821; p =.0005) and Empathic 

Concern (F=13.990; p=.0005) (Tab. 4 and 5). It was noticed that the received results of examinations 

referring to the level of empathy displayed by the examined groups of men from families of diversified 

structure showed resemblance of results to the groups of women in this scope.  

 

Tab. 4. Variations in the dimensions of empathy in the groups of men from the examined types of families  

 
Sex 

  
 
 
 
Components of empathy 

Men 

Family 
complete  

 
M 

Family 
divorced 

 
M 

Family 
reconstructed 

 
M 

F P 

Perspective Taking 
 

5.54 
SD=2.14 

5.66 
SD=1.86 

4.94 
SD=2.39 

1.672 .191 

Empathic Concern 
6,52 

SD=1.66 
5.38 

SD=2.07 
4.53 

SD=1.99 
13.990 .0005 

Personal Distress 
5.08 

SD=1.13 
5.77 

SD=2.02 
6.96 

SD=1.15 
20.821 .0005 

Source: own work 

 

Tab. 5. The structure of family and the level of empathy of the surveyed men in the light of Tukey’s 

 T-test  

Structure of family 
Empathic Concern 

reconstructed divorced 

complete .0005 .008 

divorced .065  

 Structure of family 
Personal Distress 

reconstructed divorced 

complete .0005 .048 

divorced .0005  

Source: own work 

 In the light of the results, the research proved that, as far as Personal Distress is concerned, the lowest 

average results were reached by the men from full families (M=5.08; SD=1.13) (average results) 

compared with the men from reconstructed families (M=6.96; SD=1.15) (p=.0005) (below average) 
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and incomplete families (M=5.77; SD=2.02) (p=.048) (average results). The diversity of the results 

proved to be statistically significant. 

 A statistically significant difference in this scope was also noticed between the groups of men 

from incomplete and reconstructed families (p=.0005). It proved that the men from reconstructed 

families more frequently displayed the dimension of empathy called Personal Distress. The second factor 

empathy differentiating the test groups of men was Empathic Concern. This dimension reached its 

highest average values in the group of men from full families (M= 6.52;SD=1.66) (average score) 

compared with the men from stepfamilies (M= 4.53; SD=1.99) (p=.0005) (results above average) and 

incomplete families (M=5.38;SD=2.07) (p=.008) (average score). The diversity of the results proved to be 

statistically significant. The cognitive component of empathy Perspective Taking did not differentiate 

considerably the surveyed groups of men, who got average scores in this scope. While comparing the 

groups of men from stepfamilies and incomplete families, we noticed a clear trend, approaching the level 

of statistical significance (p=.065), which showed a more frequent occurrence of the dimension called 

Empathic Concern in the behaviour of the men from incomplete families.  

 

4. Discussion  

 

The own examination results concerning differentiation of the dimensions of empathy in the groups 

of women and men from the examined full, incomplete and reconstructed families did not show any 

statistically significant differences in this scope. It may be assumed that the influence of the closest 

environment of the young individuals shaped their sensitivity to the needs of others in a similar degree. 

The comparative analysis of the average results obtained by the groups of women and men from the 

surveyed types of families with regard to the dimensions of empathy revealed statistically significant 

differences in terms of the Empathic Concern scale and the Personal Distress scale. 

It turned out that the young people from full families were more often willing to engage in friendly 

relationships with other people than the men and the women from incomplete and reconstructed families 

and they clearly displayed the need for closeness. In turn, the women and the men from reconstructed 

families were more likely to suffer from irritability and experience the continuous tension than the 

surveyed young people from full and incomplete families, which could be of importance for the quality of 

their social contacts. The component of empathy defined as Perspective Taking did not differentiate 

considerably the examined groups of women and men, who mostly received average scores in this scope. 

The obtained research results can explain the research findings of M. Plopa (2005), who states 

that in the developmental aspect the quality of empathy to a large extent is conditioned by a family 

situation. He thinks that the parental socialization practice reflects to some extent the parents genetic 

structure which is handed over to the offspring and influences the ability of children to empathize with 

others (Bornemark, 2014; Davis, 1999; Plopa, 2005). 

Therefore, the observation of parents by the girls and the boys from full families, who, as it 

turned out, succeeded in their socialization, had a positive impact on the formation of disposal associated 

with empathy. In addition, it is assumed that the development of empathic reactions is more complete if 

the child can see a number of models showing emotional expression, sensitivity and compassion for 
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others (Soenens, 2012). This was apparently the case in the groups of women and men from full families. 

In reconstructed families probably focused on the processes leading to family integration, trying to solve 

emotional problems or overcome other difficulties which are an obstacle to a family harmony there were 

no conditions to develop the ability to empathize with other people. The related to the subject literature 

emphasizes the importance of the relationship between the quality of the early parent-child relationships 

and the reactions of the young individual displaying empathy (Decety, 2015). It turns out that the quality 

of the closest relationships during the first two years of someone’s life can in a significant way determine 

the empathic reactions in this person’s future life (Bornemark, 2014). 

Therefore, we can assume that in full families, unlike in reconstructed ones, the parents moulded, 

in their children, a strong feeling of confidence in others, gave them the sense of security, which, later in 

their life, could make them focus less on fulfilling their own needs and more on responding to the needs 

of other people (Lougheed, 2015). 

 The examinations carried out by J. Rostowski are worth noticing. The author states that 3-year-

old children securely attached to their mothers are generally more sociable, emotionally competent, 

cooperating, persistent, obedient and self-controlling than those lacking such a secure attachment, who 

more frequently display negative forms of behaviour (Rostowski, 2003). 

In addition, many researchers indicate that there is a relation between the occurrence of empathy 

and the upbringing style. The parents who require high standards of behaviour from their children, use 

persuasion in order to ensure discipline, expect mature behaviour but do not exercise excessive control 

and do not apply punishment are likely to raise a child displaying empathy (Eisenberg, 2005). 

 

6. Conclusions  

 

The empathy reflects an innate ability to perceive and be sensitive to the emotional states of 

others coupled with a motivation to care for their wellbeing. It has evolved in the context of parental care 

for offspring as well as within kinships. The development of empathy, to a large extent, takes place 

together with the acquisition of family and social experience, the development of cognitive structures and 

the increasing emotional control. 

Empirical studies document that empathetic reactions emerge early in life, and that they are not 

automatic. Rather they are heavily influenced and modulated by interpersonal and contextual factors, 

which impact behavior and cognitions. In the late adolescence period young people are able to show 

empathy, provided they acquired such an ability in the course of their socialization process. The 

mechanisms supporting empathy are flexible and amenable to behavioral interventions that can promote 

caring beyond kin. Empathy is flexible and can be promoted. 
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1. Wprowadzenie 

 

Większość przedstawicieli nauk społecznych prowadzących badania nad rodziną potwierdza 

pogląd, że prawidłowo funkcjonująca rodzina stanowi naturalne, a także konieczne i niezastąpione 

środowisko życia człowieka, szczególnie w okresie wczesnej ontogenezy (Rostowska, 2009; Harwas-

Napierała, 2010). Nauka w tej kwestii jest kompatybilna z dominującym poglądem społecznym krytycznie 

odnoszącym się do tradycji domów dziecka. Dla dzieci rodzina prawidłowo realizująca przynależne jej 

funkcje, w której panuje miłość, zgoda oraz wzajemna troska o siebie jest gwarantem środowiska 

stymulującego i wspierającego rozwój. Podkreśla się, że proces wychowania w środowisku rodzinnym 

cechuje naturalność, gdyż oddziaływania na młodą jednostkę odbywają się najwcześniej, najczęściej, 

najdłużej i w sposób ciągły, w sytuacjach życia codziennego. W rodzinie dziecko uczy się kontaktu 

emocjonalnego najpierw z matką, a potem nawiązuje kolejne relacje społeczne oraz zdobywa pierwsze 

doświadczenia w zakresie współżycia z innymi ludźmi. Rodzina stanowi dla niego grupę odniesienia,  

z którą może się silnie identyfikować oraz w dużej mierze ma wpływ na kształtowanie jego rozwoju 

społecznego i osobowościowego (Bronfenbrenner, 1976; Rostowska, 2009). 

Niestety, coraz więcej dzieci jest wychowywanych w rodzinach, które nie są w stanie zapewnić im 

nawet podstawowych warunków prawidłowego rozwoju. Problem ten dotyczy zarówno rodzin pełnych, 

które mogą być dotknięte permanentnymi konfliktami między członkami rodziny czy powszechnie 

występującymi negatywnymi zjawiskami społecznymi, np. alkoholizm, przemoc, bezrobocie, jak również 

rodzin o zróżnicowanej strukturze, jak np., rodziny monoparentalne czy zrekonstruowane (Walęcka-

Matyja, 2009). Zaznacza się jednak, że nie jest to cecha tylko współczesnych czasów. Zjawisko 

pozbawienia pewnej grupy dzieci właściwej opieki rodzinnej występowało w każdej epoce historycznej. 

Jednak to, co aktualnie zwraca uwagę przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, to fakt 

wzrastania liczby osieroconych biologicznie czy społecznie dzieci oraz niedostateczne w stosunku do 

potrzeb oraz możliwości społeczeństwa poradzenia sobie z tą sytuacją. Analizując dane statystyczne 

opracowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej można zauważyć rosnącą od 2005 roku do 

roku 2011 liczbę dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych, głównie spokrewnionych z dzieckiem 

(tabela 1). Zmiany w liczebności grup dzieci objętych pieczą zastępczą wynikają z kliku przyczyn, wśród 

których należy wymienić reorganizację systemu prawnej kwalifikacji poszczególnych przypadków oraz 
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zjawisko „ujemnego przyrostu demograficznego” w większości roczników. Znaczenie ma też stały wzrost 

kompetencji służb pomocy społecznej. Ponadto świadomość społeczeństwa w zakresie obowiązków 

władz publicznych w stosunku do dzieci, którym należy zapewnić pomoc w charakterze rodziny 

zastępczej powoduje, że dzieci które do tej pory „uciekały” statystykom są w nich wykazywane. 

 

Tabela 1. Liczba dzieci w różnych typach rodzinnej pieczy zastępczej w latach 2005-2013 

Lata Liczba dzieci w rodzinach zastępczych Liczba dzieci w 
rodzinnych 

domach dziecka 

spokrewnionych z 
dzieckiem 

niezawodowych zawodowych  

2005 46261 9219 3865 - 

2006 46831 9661 5062 - 

2007 48488 10198 6313 - 

2008 48450 10143 7433 - 

2009 48111 9852 8013 - 

2010 47981 9809 8617 - 

2011 47907 9763 9301 - 

2012 33769 16383 6454 1476 

2013 33306 16431 6727 2106 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Departamentu Polityki Rodzinnej MIPS 

(http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/dane-statystyczne) 

 

 Choć od lat poszukiwane są formy rozwiązań, które zapewniłyby osieroconym i opuszczonym 

dzieciom prawidłowe warunki życia i rozwoju, to nie wypracowano dotąd w pełni satysfakcjonującego 

rozwiązania tego, jakże ważnego w perspektywie przyszłości społeczeństwa problemu. W obliczu dużej 

liczby zaniedbanych dzieci rodzina zastępcza, jako jedna z form wychowania, najbardziej zbliżona swym 

charakterem do rodziny naturalnej, stanowi preferowane ogniwo w systemie opiekuńczo-wychowawczym. 

W świetle Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 

149 poz. 887 ze zm.) pieczę zastępczą można podzielić na dwie formy: instytucjonalną i rodzinną.  

 Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Z uwagi na 

fakt, iż większość dzieci pozbawionych opieki rodziny naturalnej objęta jest rodzinną pieczą zastępczą 

(Mickiewicz, 2013; Kalus, 2014) poniżej zostaną omówione formy rodzinnej opieki zastępczej, w ramach 

której można wyróżnić rodziny zastępcze: spokrewnione z dzieckiem, niezawodowe, zawodowe oraz 

rodzinny dom dziecka. 

 Rodziny spokrewnione z dzieckiem tworzy rodzeństwo dziecka lub jego wstępni(dziadkowie, 

pradziadkowie). Jeśli chodzi o pozostałe dwa rodzaje rodzin –niezawodową i zawodową, ustawodawca 

ograniczył liczbę dzieci, które mogą w nich przebywać do nie więcej niż trzech. Wyjątek stanowi potrzeba 

umieszczenia w rodzinie rodzeństwa. Wyrażenie zgody rodziny zastępczej oraz uzyskanie pozytywnej 

opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej umożliwia umieszczenie w tym samym czasie większej 

liczby dzieci. 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/dane-statystyczne
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 Rodziny zawodowe dzielą się na pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i specjalistyczne. Rodzina 

pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego ma charakter głównie interwencyjny, a pobyt dzieci w tej rodzinie 

powinien być krótkotrwały (tj. nie dłużej niż okres czterech miesięcy). Zasadą jest, iż w tego typu rodzinie 

zastępczej umieszcza się dziecko do czasu unormowania jego sytuacji. 

 W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej umieszcza się głównie dzieci posiadające 

orzeczenie o niepełnosprawności, dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w ramach postępowania 

sądowego w sprawach nieletnich oraz małoletnie matki z dziećmi.  

 Rodzinny dom dziecka może przyjąć łącznie nie więcej niż ośmioro dzieci. W przypadku, gdy istnieje 

konieczność umieszczenia w nim rodzeństwa, za zgodą prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz po 

pozytywnej opinii koordynatora z powoływanego z ramienia ośrodka pomocy społecznej możliwe jest 

umieszczenie większej liczby dzieci (Mickiewicz, 2013). Poniżej przedstawiono liczbowy rozkład 

poszczególnych kategorii rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. 

 

Tabela 2. Liczba rodzin zastępczych z podziałem na poszczególne kategorie w latach 2005-2013 

 

Lata Liczba rodzin zastępczych Liczba rodzinnych 
domów dziecka 

spokrewnionych z 
dzieckiem 

niezawodowych zawodowych 

2005 35592 5790 625 - 

2006 36394 6054 885 - 

2007 36788 6267 1102 - 

2008 36880 6326 1321 - 

2009 36762 6200 1483 - 

2010 36673 6242 1674 - 

2011 36701 6227 1906 - 

2012 25836 12162 1843 228 

2013 25842 12182 1906 330 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Departamentu Polityki Rodzinnej MIPS 
(http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/dane-
statystyczne) 

 

 Analizując zwarte w tabeli 2 dane można zauważyć, że najczęściej występują rodziny 

spokrewnione z dzieckiem. Wielu autorów wskazuje, że jest to dominujący w strukturze rodzin 

zastępczych typ rodziny, stanowiący zmienną determinującą wyraźne zależności (Joachimowska, 2001). 

Opiekunowie zastępczy spokrewnieni w porównaniu do opiekunów niespokrewnionych mają odmienną 

motywację do objęcia dziecka pieczą zastępczą. Częściej niż w grupie rodzin niespokrewnionych głównym 

motywem było poczucie moralnego obowiązku, silne więzi emocjonalne, chęć stworzenia normalnej 

rodziny dziecku, które znalazło się w trudnej sytuacji losowej. Zaś w grupie rodzin niespokrewnionych 

dominujące motywy określane były jako chęć zaopiekowania się dzieckiem, być może połączona z 

późniejszą adopcją. Nie należy też wykluczać motywów ekonomicznych czy potrzeby spełnienia 

społeczno-zawodowego przez rodziców zastępczych. Ponadto opiekunowie dzieci z rodzin zastępczych 

spokrewnionych dostrzegają mniej kłopotów opiekuńczo-wychowawczych z dzieckiem niż rodzice 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/dane-statystyczne
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/dane-statystyczne


BLISKIE RELACJE INTERPERSONALNE 

 

ISSN 2082-7067 3(23)2015 KWARTALNIK NAUKOWY  

zastępczy niespokrewnienie oraz w zróżnicowany sposób rozwiązują sytuacje konfliktowe z dziećmi. 

Wynikać to może z faktu, że opiekunowie zastępczy spokrewnieni z dzieckiem to często krewni bliżsi 

bądź dalsi, którzy inaczej interpretują pojęcie trudności, zaś do podopiecznego mają zazwyczaj bardziej 

emocjonalne podejście, w związku z czym nie chcą i często nie dostrzegają lub lekceważą problemy, nawet 

jeśli one się pojawiają (Ruszkowska, 2013). Za instytucją rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem 

przemawia też odwieczna, dobra tradycja. 

Mniejsza liczba rodzin niezawodowych i zawodowych zastępczych świadczy o ich niższej 

popularności. Stosunkowo najmniej licznie reprezentowane są rodzinne domy dziecka, choć widać, że ich 

liczba zwiększyła się w 2013 roku w porównaniu do 2012 roku. Niebagatelną kwestią w tej materii są 

warunki finansowo-prawne, ale ich analiza wykracza poza podjęty temat pracy. 

W myśl głównych tez psychologii ekologicznej (Bronfenbrenner, 1976; Tyszkowa, 2009) dzieci 

umieszczane w rodzinach zastępczych mają jednocześnie dwa znaczące dla ich rozwoju środowiska, tj. 

środowisko rodziny naturalnej oraz środowisko rodziny zastępczej. Zaznacza się, że mogą się one skrajnie 

różnić od siebie pod względem uznawanych norm, wartości, stylu życia itp. Ponadto dla przebiegu procesu 

wychowania nie są bez znaczenia oddziaływania o charakterze edukacyjnym pracowników socjalnych, 

pracujących z rodzinami na rzecz dziecka. Zatem w systemie rodzinnej opieki zastępczej można odnaleźć 

specyficzną konstelację relacji osób dorosłych z dzieckiem w środku. Współpraca na rzecz dobra dziecka 

obejmuje zaangażowanie trzech grup, tj. rodziców zastępczych, rodziców naturalnych oraz pracowników 

socjalnych. Sytuacja ta wyznacza dziecku swoistą sytuację psychologiczną oraz charakterystyczny dla 

rodziny zastępczej przebieg procesu wychowania. Z uwagi na rosnącą liczbę dzieci objętych pieczą 

zastępczą uzasadnione jest dokonanie analizy psychologicznej uwarunkowań i przebiegu procesu 

wychowania dziecka objętego pieczą zastępczą.  

 

2. Proces wychowania w ujęciu psychologicznym 

 

Wychowanie stanowi wysoce złożony proces, który dokonuje się na przestrzeni wielu lat  

i zdeterminowany jest różnorodnymi czynnikami. Człowiek w toku swego życia podlega 

oddziaływaniom wielu różnych środowisk społecznych, a w ich ramach - środowisk wychowawczych, 

wśród których podstawowa rola przypada rodzinie i szkole (Przetacznik - Gierowska, Włodarski, 2002). 

W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa podejścia do procesu wychowania, tj. wąskie  

i szerokie. Wychowanie w znaczeniu wąskim odnosi się do oddziaływań na sferę afektywną człowieka, jego 

system wartości, osobowość. W znaczeniu szerokim pojęcie wychowania określane jest jako całokształt 

oddziaływań wychowawców i środowiska na jednostkę lub grupę (Przetacznik - Gierowska, Włodarski, 

2002). 

W pracy przyjęto, że wychowanie to złożony system działań, podejmowanych przez osoby  

o przypisanej społecznie roli wychowawcy względem drugiej osoby, o społecznie przypisanej roli 

wychowanka, lub względem jej otoczenia, z intencją wywołania zmiany zgodnej z założonym programem 

(Brzezińska, 2000). W literaturze przedmiotu można wyróżnić różne rodzaje procesu wychowania w 

zależności od przyjętych kryteriów, do których zalicza się: intencjonalność oddziaływań wychowawczych, 

wiek rozwojowy, na który przypadają oddziaływania wychowawcze, charakter wpływów wychowawczych, 
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metody oddziaływań wychowawczych, typ wartości przekazywanych w procesie wychowania oraz rodzaj 

wpływu wychowawczego. Poniżej omówiono poszczególne rodzaje wychowania. 

Oddziaływania wychowawcze mogą mieć charakter zamierzonych (świadomych) i niezamierzonych 

(nieświadomych). Oddziaływania świadome związane są z działaniem rodzica (wychowawcy) zgodnie  

z założonym programem, który wynika z przyjętych lub narzuconych przez niego wartości. Natomiast 

nieświadome oddziaływania wychowawcze dotyczą sytuacji, gdy rodzic (wychowawca) nie zakłada 

wprowadzenia zmian w zachowaniu dziecka (wychowanka), a one jednak następują pod wpływem procesu 

modelowania czy identyfikacji z rodzicem (wychowawcą) (Przetacznik -Gierowska, Włodarski, 2002). 

Wychowanie może być ujmowane jako działanie permanentne, kiedy zachodzące oddziaływania 

dotyczą rozwoju dzieci i młodzieży, jak i ustawiczne, kiedy oddziaływania mają miejsce w ciągu całego życia 

człowieka. 

Wychowanie może mieć charakter naturalny, gdy udział oddziaływań wychowawczych na 

jednostkę zaznacza się w różnych formach życia społecznego w ramach jej naturalnego środowiska, np. 

rodzina, jak i instytucjonalny, gdzie wychowanie odbywa się poza otoczeniem rodzinnym np. w przedszkolu, 

szkole. 

Ze względu na stosowanie w wychowaniu metody można wyróżnić wychowanie instrumentalne 

(masowe), w którym wychowanek jest przedmiotem manipulacji lub oddziaływanie odbywa się za pomocą 

środków masowego przekazu, jak i podmiotowe (konstruktywne), stymulujące aktywność jednostki,  

w sposób wyzwalający zachowania twórcze. 

Wychowanie można sklasyfikować jako ideologiczne, w którym występuje praktyczne realizowanie  

z góry wytyczonych celów, np. kształtowanie określonego poglądu na świat, jak i aksjologiczne, wywodzące 

się z systemu wartości, filozofii. 

Wychowanie może mieć także charakter bezpośredni jak i pośredni. Charakter bezpośredni 

związany jest z aktywnym kontaktem rodzica (wychowawcy) z dzieckiem (wychowankiem), mający na celu 

wywołanie zmian w dziecku (wychowanku) lub w jego otoczeniu. Pośredni typ procesu wychowania 

związany jest z kierowaniem oddziaływań wychowawczych nie wprost do dziecka (wychowanka), lecz do 

innych osób znaczących dla niego bądź do grup, stanowiących ważny kontekst społeczny (Rostowska, 

2006). 

Wychowanie w aspekcie psychologicznym traktuje się jako jeden z ważnych mechanizmów 

regulujących aktywność człowieka. Mechanizm ten warunkują społeczeństwo i kultura. Zakłada się, że  

w prawidłowym środowisku wychowawczym wraz z wiekiem jednostka wykształca i doskonali system 

regulacji wewnętrznej, przybierającej postać m.in. samowychowania. Rolą rodziców jest realizowanie  

w procesie wychowania dwóch funkcji: socjalizacyjnej i emancypacyjnej. Funkcja socjalizacyjna (adaptacyjna) 

wiąże się z przygotowaniem jednostek do podejmowania różnych zadań w społeczeństwie i na jego rzecz 

w sposób nie naruszający ładu społecznego. Natomiast funkcja emancypacyjna (wyzwalająca) wiąże się z orga-

nizowaniem takich warunków działania w środowisku rozwijającej się osoby, aby jej potencjał mógł się 

wyzwalać i realizować. 

W prawidłowym środowisku wychowawczym istnieje dynamiczna równowaga między funkcją 

socjalizacyjną i emancypacyjną, co oznacza, że oferty wychowawcze realizowane są efektywnie, a jedno-

cześnie z poszanowaniem odrębności i indywidualności wszystkich uczestników procesu wychowawczego. 
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Podstawowe cechy takiego środowiska związane są z jasnością reguł dotyczących funkcjonowania 

wszystkich uczestników procesu wychowawczego, z drożnością kanałów komunikacji wewnątrz niego 

oraz poza nim oraz między nim a społecznością lokalną oraz federalnego stylu działania, respektującego 

względną autonomię osób, grup i instytucji (Rostowska, 2006). 

Rodzice zastępczy mają obowiązek zadbania o integralne wychowanie powierzonego im dziecka, 

podejmując całokształt oddziaływań związanych z jego rozwojem fizycznym, psychicznym, społecznym  

i kulturalnym (Łuczyński, 2008). Jak wynika z przeglądu literatury rodzice, którzy dostrzegają problemy, 

często twierdzą, że ich podopieczni sprawiają nie tylko jeden lecz kilka różnych problemów (Ruszkowska, 

2013). Na czym polega specyfika przebiegu procesu wychowania w rodzinie zastępczej i z jakimi 

trudnościami opiekunowie muszą się zmierzyć? Poniżej podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

 

3. Znaczenie funkcjonalności systemu rodzinnego w przebiegu procesu wychowania 

dziecka objętego pieczą zastępczą 

 

Liczne badania dotyczące wpływu oddziaływań wychowawczych rodziny na rozwój i wychowanie 

dziecka dowiodły, że czynnikami warunkującymi ich charakter są: świadomość celów wychowawczych 

rodziców oraz sposoby ich realizacji, postawy rodzicielskie, więzi emocjonalne w rodzinie, rodzaj 

stosunków interpersonalnych w grupie rodzinnej, a także struktura rodziny i jej poziom moralno - 

społeczny (Poraj, 1988). Indywidualność rodziny, wynikająca z szeregu czynników psychologicznych oraz 

będąca konsekwencją zaburzeń sytuacji rodzinnej, np. występowania napięć nerwowych czy 

traumatycznych przeżyć ma ogromne znaczenie dla procesu wychowania dziecka. Dowodzą tego liczne 

teorie psychologiczne dotyczące wpływu interakcji w grupie rodzinnej na rozwój sfery społeczno- 

emocjonalnej i osobowościowej dziecka (Freud, 2010; Erikson, 2011). Wielu rodziców zastępczych 

podkreśla trudności, których doświadczają w związku z objęciem pieczą zastępczą dziecka. Jak wynika  

z badań niektóre dzieci objęte pieczą zastępczą często uciekają z domu, wagarują, kłamią, kradną czy 

korzystają z używek (Ruszkowska, 2013). Z ustaleń M. Kolankiewicz (2007) czy też G. Gajewskiej (2008) 

można się dowiedzieć, że spośród dzieci opuszczających rodziny zastępcze, co czwarte zostaje ponownie 

umieszczone w kolejnej rodzinie zastępczej, a 19% dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Wyjaśnienie tejże sytuacji można odnieść do myśli zawartej w teorii społecznego uczenia się. Zakłada ona, 

że okres wczesnego dzieciństwa jest czasem ważnych doświadczeń, w którym rozwój sprowadzony jest do 

procesu przyswajania nawyków zależnych od kar i nagród. W rodzinach dysfunkcjonalnych małe dziecko 

nie dysponując wystarczającymi możliwościami wyrażania swych odczuć jest narażone na szokowe reakcje 

urazowe, które mogą stanowić przyczynę urazów psychicznych. Stąd w późniejszym, także dorosłym życiu 

jednostki można zauważyć odreagowywanie konfliktów dziecięcych zamiast dążenia realizowania 

motywów autonomicznych (Bandura, 1968; Dollard, Miller, 1969). Famililodzy podkreślają, że dziecko 

stanowi część układu stosunków międzyludzkich łączących je z osobami dorosłymi, zaś podstawowym 

źródłem zaburzeń jego zachowania są czynniki tkwiące w systemie rodzinnym (Radochoński i in., 2014). 

Dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych najczęściej pochodzą z rodzin określanych mianem 



BLISKIE RELACJE INTERPERSONALNE 

 

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

 
Strona 211 

dysfunkcjonalnanych. Rodziny cechujące się całkowitą dysfunkcjonalnością1nie potrafią dostatecznie dobrze 

wypełniać swoich zadań związanych z realizacją codziennych obowiązków, zaspokojeniem potrzeb 

materialnych oraz egzystencjalnych swych członków. Ponadto nie zapewniają możliwości indywidualnego 

rozwoju wszystkich członków rodziny oraz nie udzielają wsparcia w sytuacjach trudnych (Barbaro, 1997).  

Analizując przyczyny nie sprawowania pieczy nad dzieckiem przez rodziców naturalnych na 

pewno można stwierdzić, że są one zróżnicowane, jednak najczęściej sprowadzają się do trzech 

zasadniczych: rodzice nie mogą sprawować opieki nad dzieckiem, np. z powodu choroby, nie potrafią tego 

czynić, np. z powodu młodego wieku lub nie chcą wychowywać dziecka, wykazując w tym aspekcie złą 

wolę. Przyczyny umieszczania dzieci w rodzinie zastępczej zwykle są związane z różnorodnymi 

przejawami dysfunkcjonalności rodzin naturalnych. Zalicza się do nich alkoholizm rodziców, śmierć 

rodzica lub rodziców, wyjazd za granicę, występowanie chorób psychicznych czy pobyt w zakładzie 

karnym (wykres 1). 

 

Wykres 1. Rozkład procentowy przyczyn umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Ruszkowska (2013) 

 

Należy mieć świadomość, że dzieci objęte pieczą zastępczą posiadają ogromny bagaż negatywnych 

doświadczeń, bowiem funkcjonowanie niektórych rodzin naturalnych powoduje u nich traumę. Dzieci te 

przejawiają wiele zaburzeń w funkcjonowaniu psychicznym, które utrudniają rodzicom zastępczym 

realizowanie roli wychowawcy. Najczęściej wymieniane są: emocjonalne obciążenia, brak poczucia 

bezpieczeństwa, problemy z tożsamością, poczuciem przynależności, doświadczanie konfliktu lojalności, 

                                                 
1Dysfunkcjonalność rodziny (funkcja negatywna) może być całkowita bądź częściowa. Dysfunkcjonalność całkowita oznacza, że 
wystąpiło kompletne niepowodzenie w realizacji zadań rodziny, w związku z czym muszą ją w tym zastąpić inne osoby czy 
instytucje. Natomiast dysfunkcjonalność częściowa związana jest z trudnościami w realizacji niektórych funkcji, np. emocjonalnej, 
wychowawczej (Izdebska, 2000).  
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odmienne wartości, tradycje, zasady zachowania, kultura w obrębie dwóch systemów rodzinnych 

(Chapman i in., 2004; Cattabeni, 2008; Joachimowska, 2008). 

Można sądzić, że dziecko zabrane z domu rodzinnego, w którym nie były zabezpieczone jego 

podstawowe potrzeby życiowe (fizjologiczne, bytowe, emocjonalne), w którym doznawało zaniedbania, 

porzucenia czy wręcz przemocy, umieszczone w bezpiecznym oraz stabilnym dla niego środowisku 

rodziny zastępczej powinno odczuć ulgę i zadowolenie. Czy tak się rzeczywiście dzieje? Zwykle nie, 

bowiem każda zmiana, a tym bardziej zmiana, która wiąże się z separacją dziecka od rodziców, wywołuje 

w nim silne napięcie emocjonalne. Dziecko traci osoby najbliższe, traci wszystko to, co dotychczas było 

jego światem: bliskich, grupę rówieśników, swoje podwórko, a także znane mu zwyczaje, nawyki i sposób 

życia. Dominuje u niego poczucie zagubienia i przerażenia, pojawiają się uczucia smutku, upokorzenia, 

złości. Czasem występuje u dziecka poczucie krzywdy, bowiem obwinia się ono za zaistniałą sytuację, np. 

myśląc, że było mniej wartościowe. Większość trudnych emocji doświadczanych dziecko związanych jest 

z utratą rodziny naturalnej. Sytuacja psychologiczna, w której się znajduje jest porównywana ze stanem 

„żałoby”, a pierwszą jej manifestacją jest płacz, protest lub wyparcie bolesnego problemu (Łapuga, 

Wojtanowicz, 2012). 

W początkowym etapie „żałoby” dziecko może zaprzeczać, jakoby kiedykolwiek doznało 

krzywdy w swym domu, idealizować rodziców, snuć fantazje na temat swego powrotu, ale może też 

zachowywać się tak, jakby fakt opuszczenia rodziny w ogóle go nie obchodził i nie zranił. W kolejnym 

etapie przeżywania żalu mogą pojawić się zaburzenia eksternalizacyjne lub internalizacyjne. Pierwszy 

rodzaj zaburzeń polega na kierowaniu złości na zewnątrz swojej osoby (zachowania agresywne), natomiast 

drugi typ zaburzeń cechuje przejawianie złości do wewnątrz (depresja, lęk, koszmarne sny, wycofanie się 

z kontaktów rówieśniczych, trudności w nauce, sięganie po używki) (Schaffer, 2005). Pełniąc rolę 

wychowawcy rodzic zastępczy ma za zadanie pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. 

Postawa rodzicielska cechująca się mądrością i udzielaniem wsparcia jest kluczem do pokonania 

problemów. Nie można jednak wykluczać możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia. Dzieci 

objęte pieczą zastępczą różnią się między sobą w zakresie radzenia sobie z problemami emocjonalnymi, 

które stanowią dla nich ogromne obciążenie. Dlatego porównania z innymi dziećmi stosowane przez 

opiekunów zastępczych mogą działać destrukcyjnie. Dzieci odseparowane od rodzin naturalnych 

potrzebują czasu, by uporać się z lękiem i złością. Badania H. N. Taussig i in. (2001) wskazują, że dzieci, 

które przebywały w opiece zastępczej przez 6 lat, przejawiały mniej zaburzeń zachowania niż dzieci, które 

wróciły w krótkim czasie do rodziców biologicznych. Potwierdzają to wyniki wielu innych badań (m.in. 

Leitenburg i in., 1981; Wald i in., 1988). 

Kolejnym problemem, który wpływa na swoisty przebieg i wymagania procesu wychowania 

dziecka objętego pieczą zastępczą stanowi niedostateczny poziom zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa 

dzieci objętych pieczą zastępczą. Stanowi on konsekwencję wczesnej i trwałej separacji dziecka od rodziny 

naturalnej, stanowiąc poważne zagrożenie dla jego rozwoju oraz prowadząc do nieodwracalnych zmian w 

strukturze osobowości (Chapman i in., 2004). Wielu autorów podkreśla wagę prymarnej więzi dziecka z 

matką. J. Bowlby określa przywiązanie jako instynktowną, opartą na mechanizmach biologicznych więź 

między matką, a dzieckiem, która kształtuje się już w 1 roku życia i staje się podstawą późniejszych relacji 

społecznych (Bowlby, 1951). Dlatego też rodzice zastępczy w ramach prawidłowo przebiegającego 
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procesu wychowania powinni jednocześnie starać się zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz 

zadbać o więź dziecka z rodziną biologiczną. Stanowi to warunek konieczny do rozwoju tożsamości 

dziecka, co z kolei pozwala na kształtowanie prawidłowych, opartych na poczuciu bliskości relacji  

z innymi (Chapman i in., 2004).  

Posiadanie „dwóch par rodziców” często prowadzi do występowania u dziecka konfliktu lojalności, 

który związany z utrzymywaniem kontaktów rodzicami biologicznymi przy jednoczesnym budowaniu 

więzi z rodzicami zastępczymi. Konflikt lojalnościowy przejawia się stanem emocjonalnej labilności 

przejawianej w stosunku do rodziców naturalnych i do nowych opiekunów zastępczych. Chapman i in., 

2004) stwierdzili, że konflikt lojalności stanowi jeden z ważniejszych czynników mających wpływ na 

dobrostan dziecka z przebywania w pieczy zastępczej. Badania wykazują, że konflikt ten ma poważne 

konsekwencje dla funkcjonowania dzieci, z próbami samobójczymi włącznie (Pilowsky i Kates, 1996; 

Haight i in., 2001). Obecna jest również idealizacja rodziców biologicznych (Kufeldt i in., 1995).  

W badaniach P. R. Johnsona i in. (1995) ponad połowa badanych dzieci twierdziła, że przez większość 

czasu odczuwa tęsknotę za rodzicami biologicznymi nawet po upływie miesięcy czy lat od przejścia  

w opiekę zastępczą, a spotkania z rodzicami biologicznymi mają dla nich duże znaczenie (Kufeldt, 1994). 

W prawidłowo przebiegającym procesie wychowania dziecka objętego pieczą zastępczą 

opiekunowie muszą mieć świadomość, że sprawują nad dzieckiem opiekę tymczasowo, tylko na okres 

potrzebny rodzinie naturalnej, by mogła powrócić do stanu wydolności wychowawczej. Istotne jest, by 

dziecko nie odczuwało rywalizacji między rodzicami zastępczymi i naturalnymi. W poprawnie 

przebiegającym procesie wychowania opiekunowie zastępczy powinni poruszać w rozmowach z dzieckiem 

temat powodu, dla którego znalazło się w poza rodziną naturalną i dlaczego rodzice nie mogą prawować 

nad nim opieki. Podając informacje należy pamiętać, by dostosować je do wieku i poziomu rozwoju 

dziecka oraz by unikać pejoratywnych określeń rodziców naturalnych dziecka. Informacje nie muszą być 

obszerne, szczegółowe, ale bezwzględnie prawdziwe. Wielokrotnie obserwuje się, że w dłuższej 

perspektywie czasowej utrzymywanie więzi dziecka z rodzicami naturalnymi daje mniej negatywnych 

następstw niż całkowite oderwanie dziecka od korzeni. 

Warto zaznaczyć, że utrzymywanie relacji opiekunów zastępczych z naturalnymi rodzicami 

dziecka często bywa bardzo kosztowne emocjonalnie. Wiele badań wskazuje na trudne relacje w obrębie 

dwóch systemów rodzinnych, jakże mocno odmiennych pod względem wartości, tradycji, zasad 

zachowania i kultury (Cattabeni, 2008). W większości (84 rodziny stanowiące 88% badanych rodzin) 

rodzice zastępczy uważają, że kontakty z naturalnymi rodzicami dziecka negatywnie wpływają na 

funkcjonowanie rodziny zastępczej i właściwe wypełnianie przez nią zadań, w tym również opiekuńczo-

wychowawczych. Niektórzy z opiekunów zastępczych uważają ponadto, że rodzice naturalni powinni być 

odpowiednio przygotowywani do wizyt w rodzinach zastępczych, a nawet szkoleni tak jak opiekunowie. 

Niewielka liczba badanych opiekunów zastępczych (2 rodziny) dostrzegała potrzebę wspólnych spotkań  

z rodzinami naturalnymi oraz fakt, że mają one duże znaczenie dla dziecka, które tęskni za domem 

rodzinnym. Około 9,5% wszystkich respondentów (9 rodzin) wydawało się być zadowolonych ze 

współpracy z rodzicami biologicznymi. Uzyskane przez M. Ruszkowską (2013) rezultaty badań można 

porównać z wynikami M. Rżysko (2010), gdzie tylko 10% badanych rodzin zastępczych uważało, że 

obowiązek współpracy jest ułatwieniem w funkcjonowaniu rodziny zastępczej. Z ogólnospołecznego 



BLISKIE RELACJE INTERPERSONALNE 

 

ISSN 2082-7067 3(23)2015 KWARTALNIK NAUKOWY  

punktu widzenia należy też uwzględnić pozytywy w oddziaływaniu na resocjalizację oraz dobrostan 

psychiczny rodzin naturalnych. 

Rodzice zastępczy mają obowiązek dbania o rozwój intelektualny objętego pieczą zastępczą 

dziecka. Rozwijanie zainteresowań oraz stymulowanie rozwoju poznawczego w niektórych przypadkach 

okazuje się jednak wyjątkowo trudne. Dlaczego? Wyjaśnieniem mogą służyć założenia hierarchicznej teorii 

potrzeb A. Maslowa (2010). Niedostateczny poziom zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa dziecka z 

rodziny dysfunkcyjnej w dalszej perspektywie utrudnia mu realizowanie potrzeb wyższego rzędu, jak np. 

afiliacji, uznania oraz samorealizacji (Maslow, 2010). Według L. Winogrodzkiej (2007) dzieci z rodzin 

zastępczych doświadczają wielu problemów prowadzących do niepowodzeń szkolnych. Mają trudności  

w funkcjonowaniu w szkole związane z zajmowaniem niskiej i poniżej przeciętnej pozycji socjometrycznej 

(62,7% badanych dzieci)lub będąc odrzuconym przez grupę (17% badanych dzieci). Dzieci te przejawiają 

także niski lub bardzo niski poziom uspołecznienia (45,8%) oraz niski poziom motywacji do nauki 

(42,4%). Cechują je zachowania o charakterze antyspołecznym (32,2%), agresywnym (23,7%) oraz 

aroganckim, związanym z brakiem dyscypliny (30,5%). 

Warto podkreślić, że pozytywny stosunek do nauki u dziecka kształtuje się w dwóch etapach tj. 

wstępnym, który obejmuje wiek przedszkolny i końcowym, obejmującym rok bezpośrednio poprzedzający 

pierwszą klasę. Zatem od wieku objętego pieczą zastępczą dziecka będzie zależeć realizacja funkcji 

edukacyjnej i przebieg procesu wychowania w tym aspekcie. Rodzice zastępczy młodszych dzieci mogą 

pracować nad kształtowaniem nawyków uczenia i stosunkiem do obowiązków szkolnych od podstaw. 

Natomiast rodzice starszych dzieci zdecydowanie powinni koncentrować się na wyrównywaniu braku  

w wiadomościach dziecka, na porządkowaniu treści, nie wykluczając profesjonalnej pomocy w tym 

obszarze rozwoju dziecka. Z psychologicznego punktu widzenia niepowodzenia szkolne to nie tylko 

przykrość dla samego dziecka, ale i kłopot dla jego rodziny. Świadomość rodziców, że często doznawane 

niepowodzenia szkolne wpływają niekorzystnie na ogólny rozwój dziecka, na jego psychikę, motywację, 

obraz samego siebie, poczucie wyuczonej bezradności przyczyniając się tym samym do poważnych 

konsekwencji społecznych może pomóc w ich zaangażowaniu na rzecz wczesnego reagowania,  

w przypadku pojawienia się trudności w nauce. W procesie wychowania rodzice zastępczy powinni 

kształtować u dziecka poczucie sprawczości i celowości działań. Celowe działanie w dużej mierze zależy 

od wewnętrznego obrazu świata człowieka. Dlatego im bardziej stabilne i istotne dla dziecka oraz jego 

aktywności wzorce odnajduje ono w swoim środowisku, tym silniejszy i bardziej korzystny pod względem 

rozwojowym i wychowawczym wpływ środowiska na dziecko. Prawidłowo przebiegający proces 

wychowania jest szczególnie potrzebny we współczesnym świecie ciągłych i dynamicznie dokonujących 

się zmian. Ważnym jest zatem by nauczyć dziecko umiejętności gospodarowania swymi zasobami 

psychicznymi, samoregulacji i samorozwoju niż zaoferować sztywne wzorce zachowań. Naczelnym celem 

wychowania jest bowiem ukształtowanie osobowości wolnej, która kierując się własną wolą, dokonywać 

będzie wyborów zgodnych z moralnymi zasadami oraz funkcjonować w środowisku, którego jest 

ogniwem.  
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4. Perspektywa pomocy psychologicznej w świetle działań realizowanych w ramach 

międzynarodowego projektu FALEFOS 

 

Z naukowych ustaleń wynika, iż w rodzinach o zróżnicowanej strukturze proces wychowania 

przebiega w odmienny sposób. W zależności bowiem od liczby osób tworzących rodzinę, od relacji 

między nimi, od podjęcia przez nie ról rodzinnych i realizowanych w związku z nimi zadaniami każda 

rodzina funkcjonuje w swoisty sposób. Znajduje to odzwierciedlenie w cechach procesu wychowania i 

realizowaniu się osób dorosłych w rolach rodziców (Walęcka-Matyja, 2014; Liberska, Matuszewska, 2014). 

Przebieg procesu wychowania w rodzinie zastępczej wiąże się z wieloma trudnościami, których 

pokonywanie w codzienności stanowi stałe wyzwanie dla opiekunów dziecka. Niewątpliwe rodzina 

zastępcza stwarza szansę na powstanie więzi osobowych i umożliwia dziecku życie w stabilnym 

środowisku wychowawczym. Nawet jeśli rodzina zastępcza nie zastąpi dziecku w pełni utraconej rodziny 

naturalnej, jeżeli nie uchroni go przed poczuciem krzywdy z powodu odtrącenia przez własnych rodziców, 

to należy z dużą dozą pewności przyjąć, że pozytywne skutki wychowawcze przeważą nad negatywnymi. 

Dziecko wychowujące się w rodzinie zastępczej wzrasta w środowisku bardziej naturalnym, bliższym życiu 

rodzinnemu i społecznemu, niż to ma miejsce w domu dziecka.  

W świetle literatury najlepsze warunki dla prawidłowego rozwoju dziecka stwarza rodzina 

określana mianem rodziny funkcjonalnej. W teorii systemowej jej najistotniejszą cechą jest elastyczna 

struktura, przy założeniu, że autorytet należy do rodziców, a granice międzypokoleniowe są wyraźne. 

Innymi ważnymi cechami rodziny funkcjonalnej są sprzyjające warunki do indywidualnego rozwoju 

każdego członka rodziny, przy jednoczesnym zachowaniu więzi wewnątrzrodzinnej oraz styl komunikacji 

między rodzinnej, charakteryzujący się otwartością myśli, uczuć, spontanicznością, respektowaniem różnic 

i subiektywnego świata innych a także humorem (Rostowska, 2009). Na ile jednak rodziny zastępcze,  

w których umieszczane są dzieci w sytuacji kryzysowej, mają wiedzę na ten temat? Na ile potrafią radzić 

sobie z emocjami, które budzi w nich dziecko i jego naturalni rodzice? Jak radzą sobie z nową sytuacją 

psychologiczną, w której się znaleźli?  

Pomimo, że kandydaci na rodziców zastępczych, uczestniczą w szkoleniach o specjalistycznym 

profilu, przygotowujących ich do podjęcia i prawidłowego realizowania roli rodzica zastępczego, to nadal 

przebieg procesu wychowania dzieci może być dla nich zaskakujący. Jeden z powodów mogą stanowić 

podwójne potrzeby dzieci i młodzieży objętych pieczą zastępczą. Z jednej strony większość dzieci, 

niezależnie od rodzaju czasu pobytu w rodzinie zastępczej czuje się jak część rodziny, jest blisko związana 

ze swymi opiekunami i na ogół nie stara się ich opuścić. Jednocześnie dzieci objęte pieczą zastępczą 

twierdzą, że czują się szczęśliwe w czasie spotkań z rodzicami biologicznymi, chciałyby wydłużyć czas 

wizyt naturalnych rodziców i rodzeństwa. Znaczna część dzieci objętych opieką zastępczą wierzy, że 

ponownie będą mieszkać z rodzicami naturalnymi. Dlatego też koniecznością jest rozwijanie opieki 

zastępczej dla dzieci we współpracy obu systemów rodzinnych z pracownikami socjalnymi, aby wesprzeć 

edukację tych rodzin we wszystkich sferach. Działania te są niezbędne do poprawy zarówno warunków 

życia rodzin, a także możliwości rozwojowych i edukacyjnych dzieci.  
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Jedną z propozycji naukowych, poruszającą problematykę procesu uczenia się rodzin zastępczych 

stanowi międzynarodowy projekt Family Learning in Foster Familie, realizowany w ramach programu 

Lifelong Learning Programme – Grundtvig. Praca na rzecz sformułowania normy jakości dla systemu 

rodzinnej opieki zastępczej wykonywana jest przez zespół psychologów i pedagogów Wydziału Nauk  

o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego wspólnie z partnerami z Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Włoch  

i Rumunii. Zadania zespołu z Uniwersytetu Łódzkiego dotyczyły opracowania narzędzi i badania analizy 

potrzeb rodzin zastępczych, naturalnych oraz pracowników socjalnych (metodologia), opracowania 

wyników analizy potrzeb (wywiady, grupy fokusowe, raporty), rozwijania idei warsztatów, a także ich 

realizacji, działań dysseminacyjnych oraz udziału we wszystkich innych pracach, jak np. organizacja 

seminarium tematycznego, przygotowanie poradnika dla osób zajmujących się pieczą zastępczą. Główne 

zagadnienia poruszane w projekcie FALEFOS odnosiły się do następujących pytań: 

- Jak mają sobie radzić członkowie rodzin naturalnych i zastępczych w warunkach sprzeczności  

i sytuacji konfliktowych, które wynikają z podwójnego rodzicielstwa i braku współpracy?  

 W jaki sposób pracownicy socjalni mogą wspomagać proces uczenia się rodzin z korzyścią dla 

obu stron?  

- W jaki sposób współpraca wpływa na procesy rozwojowe, zarówno w rodzinie zastępczej, jak  

i w rodzinie naturalnej? - Jak wpływają na funkcjonowanie rodzin w opiece zastępczej ramy prawne  

i instytucjonalne? 

Dalsze cele sformułowane w projekcie FALEFOS odnosiły się do kwestii związanych z podnie-

sieniem poziomu świadomości rodzin na temat systemów opieki zastępczej, ze wzrostem świadomości 

problematyki opieki zastępczej w sytuacjach uczenia się w związku z rodzinnym doświadczeniem, ze 

wzmocnieniem współpracy w trójkącie: rodzice zastępczy, naturalni rodzice, pracownik socjalny,  

z zapewnieniem nowego obszaru badań w dziedzinie nauk o rodzinie, z porównaniem systemów opieki 

rodziny zastępczej w Europie jako szansy na uczenie się od siebie nawzajem, z precyzyjnym 

zdefiniowaniem ról i obowiązków wszystkich grup docelowych, w miarę możliwości dostosowanych do 

ich potrzeb i oczekiwań 

Reasumując, idea projektu FALEFOS centralizowała się na uświadomieniu znaczenia procesu 

uczenia się rodziny (family learning). Zaznacza się, że powszechnym jest zawężanie rozumienia procesu 

uczenia się rodziny do działań polegających na wspieraniu formalnej edukacji dzieci. Chodzi jednak o coś 

więcej, o świadomość, refleksję, rozważenie obecności nieformalnych procesów uczenia się i związanych  

z nim wartości, relacji i tożsamości w ramach różnych warunków. W świetle powyższego wydaje się 

słusznym kontynuowanie prac naukowych nad udoskonaleniem i stwarzaniem takich warunków, które 

pozwoliłyby rodzicom zastępczym na pełną oraz prawidłową realizację zadań wychowawczych. 

Koncentrujący się na wspieraniu rodziny zastępczej projekt oczywiście nie wyczerpuje 

kompleksowo zasadniczych kwestii wynikających ze specyfiki procesu wychowania dzieci w omawianym 

środowisku. Psychologia ma pełną świadomość, że stanowi istotny element systemu złożonego z wiedzy 

oraz działań ekonomicznych, prawnych, etycznych, mających charakter ewolucyjny i rozwojowy. 
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Znaczenie relacji interpersonalnych w procesie resocjalizacji 

wychowanków zakładów  poprawczych 

 

 

Wprowadzenie 

 

Zagadnieniem kluczowym w procesie resocjalizacji jest jej skuteczność, a o niej z pewnością będą 

decydować stosowane metody resocjalizacji, a przede wszystkim ich jakość. Nieustannie toczy się dyskusja, 

zwłaszcza wśród praktyków, np. wychowawców i psychologów pracujących w zakładach poprawczych, 

dotycząca form oddziaływań. Zauważyć można ewolucję w zakresie metodyki resocjalizacji. Klasyczna 

metodyka resocjalizacyjna mówiąca o działalności psychotechnicznej, socjotechnicznej i kulturo-

technicznej ciągle jest użyteczna. Te trzy obszary, w których odnajdują się poszczególne metody 

resocjalizacyjne, mają charakter względnie stały, ale wewnątrz tych obszarów można odnotowywać 

ewolucję, przeformowania, korzystanie z dobrodziejstw nowoczesności, np. wykorzystywanie Internetu w 

celach resocjalizacyjnych czy readaptacyjnych.  

Dokonać można rozróżnienia, mówiąc o resocjalizacji, kiedy wychowanek przebywa w zakładzie 

poprawczym, a o readaptacji wówczas, kiedy ośrodek ten opuszcza i podejmuje starania o prospołeczne 

funkcjonowanie w warunkach wolnościowych, w kierunku aksjologicznie dodatnim. W praktyce te dwa 

procesy na siebie nachodzą, a readaptacja zaczyna się już w zakładzie, intensyfikując się zwłaszcza  

w ostatnim etapie pobytu, który jest bezpośrednim przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa. 

Metody (a zwłaszcza sposób ich stosowania) mogą i powinny ukierunkowywać pozytywnie proces 

resocjalizacji, po to, aby readaptacja przebiegła możliwie jak najszybciej. W stosowaniu metod 

resocjalizacyjnych, aby były efektywne, należy uwzględniać np. indywidualne cechy osobowościowe 

wychowanków, stopień wykolejenia obyczajowego i przestępczego, rodzaj niedostosowania społecznego 

(np. niedostosowanie/nieprzystosowanie szkolne).  

W artykule niniejszym przedstawionoo relacje interpersonalne jako „spoiwo” metod 

resocjalizacyjnych, a zarazem, traktuję je jako metodę. Pracując przez kilkanaście lat w zakładzie 

poprawczym doświadczałem siły i ważności relacji interpersonalnych w resocjalizacji. Dla mnie relacje 

interpersonalne są kluczową metodą resocjalizacyjną, którą określam jako metodę pozytywnych relacji 

interpersonalnych, ukierunkowujących i stabilizujących najpierw proces resocjalizacji, a potem proces readaptacji społecznej. 

Wprawdzie problematyka relacji interpersonalnych jest obecna w tekstach z zakresu resocjalizacji, ale 

brakuje tu przejrzystego wybrzmienia, że one same w sobie są metodą resocjalizacyjną. 
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Wychowankowie zakładów poprawczych, to zarazem nieletni sprawcy przestępstw. Popełnienie 

przestępstwa samo w sobie naznacza daną osobę jako dewiacyjną, co zarazem burzy wiele relacji 

interpersonalnych. 

Zagadnienie relacji interpersonalnych w procesie resocjalizacji nieletnich sprawców przestępstw, 

nie posiada jednak tylko jednego, pozytywnego kierunku. Zakład poprawczy może stać się miejscem 

rozwoju nowych relacji interpersonalnych o charakterze dewiacyjnym, czy nawet przestępczym. 

Wychowankowie zakładów poprawczych na przepustkach, mogą też nawiązywać relacje z osobami 

dorosłymi popełniającymi przestępstwa, mogą też być wykorzystywani w celu udziału o określonym 

charakterze w przestępstwie. 

Artykuł ten powstał w oparciu o moją wieloletnią obserwację uczestniczącą w środowisku 

wychowanków/wychowanek zakładów poprawczych. 

 

1.  Złożoność procesu resocjalizacji 

 

Resocjalizacja nieletnich sprawców przestępstw jest procesem niejednolitym, złożonym, 

niełatwym już chociażby z tego powodu, że mogą oni charakteryzować się różnymi rodzajami 

nieprzystosowania społecznego. Ukształtowany dany rodzaj nieprzystosowania społecznego zakłóca, 

zniekształca, a nawet burzy część pożądanych społecznie relacji interpersonalnych, które zastępują relacje 

dewiacyjne, pogłębiające stopień nieprzystosowania. 

Według L. Pytki (2001, s. 378) – „Nieprzystosowanie społeczne wyraża się wadliwym, 

nieadekwatnym funkcjonowaniem jednostki w przypisanych jej rolach społecznych, a zwłaszcza w roli: 

dziecka w rodzinie, rówieśnika – kolegi, ucznia w szkole”. Skonstruował on (tamże, s. 418-424) Skalę 

Nieprzystosowania Społecznego (SNS), składającą się z sześciu podskal, z których pierwsze trzy odnoszą 

się do trzech wyróżnionych przez niego rodzajów nieprzystosowania: rodzinnego (NR), koleżeńskiego 

(NK), szkolnego (NS). Trzy kolejne podskale, można uznać za dodatkowe i mogą być powiązane  

z jednym rodzajem nieprzystosowania, albo z dwoma jego rodzajami, a nawet ze wszystkimi trzema. Trzy 

dodatkowe podskale SNS to: „Zachowania antyspołeczne” (ZA), „Kumulacja niekorzystnych czynników 

biopsychicznych” (BP), Kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych” (SK). Przykładowo 

kategoria: „Wagary” z podskali ZA, może być powiązana ze wszystkimi trzema rodzajami 

nieprzystosowania, przyczyniając się do ich nasilenia. SNS to skala szacunkowa, a informatorami mogą 

być: rodzice, opiekunowie, członkowie rodziny, rówieśnicy, wychowawcy klasowi, nauczyciele. Każda z 

podskal składa się z dziesięciu kategorii, a więc łącznie SNS zawiera 60 kategorii odnoszących się do 

niedostosowania społecznego, a ta wielość kategorii wskazuje zarazem na trud procesu resocjalizacji i jej 

złożoność, a także na konieczność stosowania podejścia indywidualnego. Każda z kategorii jest 

oszacowana na skali trzystopniowej. Wymienię jeszcze dla przykładu kategorie podskali 

„Nieprzystosowanie rodzinne” (NR): formalny związek dziecka z rodziną, kontrola czasu spędzanego 

poza domem, wykonywanie obowiązków domowych, spełnianie poleceń rodziców lub opiekunów, 

spędzanie czasu wolnego z rodziną, konflikty z rodzicami lub opiekunami, konflikty z rodzeństwem, 

podatność na perswazję, reagowanie na groźby i kary, identyfikacja z osobami z rodziny. Przedstawione 
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tutaj w wielkim skrócie informacje o Skali Nieprzystosowania Społecznego, mówią zarazem w sposób 

pośredni o konieczności prowadzeniu szczegółowych oddziaływań w procesie resocjalizacji. 

W czasie kształtowania się określonego rodzaju niedostosowania społecznego jedne  

z pozytywnych relacji interpersonalnych zanikają, inne tracą na sile, a w jednym i drugim przypadku 

powstaje miejsce dla relacji o kierunku negatywnym, a przecież jest rzeczą oczywistą, że okres adolescencji 

to czas buntu, kształtowania tożsamości, a relacje o kierunku negatywnym często wydają się być 

atrakcyjniejsze. W okresie dorastania niejednokrotnie ulegają pogorszeniu relacje z rodzicami, 

nauczycielami, wychowawcami, a także często rodzą się relacje rówieśnicze będące „wspólnotą 

dysfunkcji”, co może mieć miejsce np. w przypadku wspólnego narkotyzowania czy alkoholizowania się, 

nie mówiąc już o wspólnym planowaniu i dokonywaniu przestępstw. Działalność resocjalizacyjna musi 

więc uwzględniać wszystkie ujemne przeobrażenia w obszarze relacji społecznych. 

O złożoności procesu resocjalizacji decyduje też geneza wykolejenia przestępczego. Poszczególne 

teorie kryminologiczne, kładą nacisk na określony czynnik kryminogenezy. Należy przywołać tutaj teorie 

genetyczno-biologiczne, socjologiczne, psychologiczne, ale zazwyczaj w genezie przestępczości  

w konkretnym przypadku wyszczególnia się kilka czynników i to nieraz o różnym charakterze, np. można 

mówić o fuzji czynników środowiskowych, ekonomicznych, biologicznych. Na podstawie tego, co zostało 

już tutaj powiedziane, resocjalizację można traktować jako reorganizację relacji interpersonalnych oraz 

jako pogłębioną reakcję na źródła przestępczości, demoralizacji, nieobyczajności. 

Rozważając przyczyny przestępczości i wykolejenia obyczajowego szeroko rozumianej natury 

biologicznej, należy przywołać problemy związane z organicznym uszkodzeniem lub schorzeniem 

ośrodkowego układu nerwowego, z poziomem sprawności umysłowej, z typem układu nerwowego,  

z zaburzeniami hormonalnymi i biochemicznymi (Wójcik, 1986, s. 59-106). 

Z. Majchrzyk (2012, s. 55-89) przedstawia wiele teorii wyjaśniających zachowania więzienne, 

spośród których zwróciłem szczególną uwagę na teorię napięcia Agnewa, którą traktuję za ważną dla treści 

tego artykułu. Teoria ta, kładzie nacisk na emocje (np. gniew). Negatywne stany afektywne wynikają  

z negatywnych kontaktów z innymi osobami i prowadzą do przestępczości. Teoria napięcia w wyjaśnianiu 

przestępczości kładzie nacisk na negatywne powiązania między jednostkami (za: tamże, s. 73-74).  

Poszukując przyczyn przestępczości, należy zwrócić uwagę na zaburzenia socjalizacji  

i wychowania, na zagadnienie nieprawidłowej osobowości (w tym na charakteropatię, psychopatię, 

socjopatię), na dysfunkcje połączone z rozwojem moralnym, na czynniki związane z ubóstwem czy  

z różnorakimi przemianami społecznymi. 

Interesująca poznawczo jest teoria racjonalnego wyboru, która mówi, że człowiek może 

zdecydować się na przestępstwo jeśli dojdzie do wniosku, ze przyniesie mu ono więcej korzyści, aniżeli 

strat (np. Becker, 1968, s. 169-217; por. Ciosek, 2001, s. 72). 

Poszczególne czynniki, które decydują o tym, że dana jednostka wkracza na drogę przestępczości, 

wpływają też na jakość relacji międzyludzkich, wobec czego oddziaływanie resocjalizacyjne nie może 

przechodzić obojętnie, a to, rodzi kolejne wyzwania i trudności. Niezmiernie ważna wydaje się być 

odpowiedzialna diagnoza wykolejenia przestępczego, ale jeśli nie zostanie ona oparta na pozytywnych 

relacjach między osobą resocjalizującą a osobą resocjalizowaną, to przez tę drugą może być odebrana jako 

kolejne naznaczenie społeczne, a nawet wykluczenie. Relacje takie przynoszą bowiem nadzieję, że stany 
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dysfunkcyjne można przezwyciężać, gdyż człowiek wyposażony jest w odpowiednie zasoby rozwojowe. 

Sytuacja pożądana dla skutecznej resocjalizacji, wytworzy się wówczas, kiedy wychowanek zacznie  

w sensie pozytywnym postrzegać wychowawcę, jako osobę znaczącą dla jego procesu resocjalizacyjnego i 

readaptacyjnego. 

 

2. Sytuacje resocjalizacyjne w kontekście relacji interpersonalnych 

 

Metodyka resocjalizacji ukazuje formalnie dwie grupy oddziaływań, pierwsza to antropotechnika, 

a druga to kulturotechnika (Czapów, Jedlewski, 1971, s. 303-415; por. Lipiński, 2009, s. 15-25; por. Ptak, 

Woźniak, 2009, s. 17-20). Faktycznie można jednak mówić o trzech grupach, gdyż w antropotechnice 

wyróżnia się oddziaływania psychotechniczne i socjotechniczne. Przywołane trzy grupy oddziaływań 

tworzą swoiste sytuacje resocjalizacyjne, w których ważną rolę odgrywają kontakty międzyludzkie. To 

przede wszystkim psychotechnika i socjotechnika wykorzystują relacje interpersonalne, opierają się na 

nich, ale i je kreują. 

Psychotechnika dotyczy relacji dwuosobowej, tj. między osobą resocjalizującą a osobą 

resocjalizowaną, np. między wychowawcą a wychowankiem czy między psychologiem zakładowym  

a wychowankiem. W ramach psychotechniki przykładowymi klasycznymi metodami są: przekonywanie, 

doradztwo, metoda wpływu osobistego. Wsparcie społeczne, doradztwo sprawiają, że resocjalizacja 

przestaje być jedynie korekcją, a przybiera także formę pracy socjalnej. Do psychotechniki należy też 

zaliczyć obecnie często stosowane wszelkie terapie indywidualne. Psychotechnika opiera się na 

poszczególnych rodzajach zależności. Wyróżnia się zależność zewnętrzną i wewnętrzną. Zależność 

zewnętrzną można określić również mianem zależności sytuacyjnej, gdyż to dana sytuacja sprawia, że 

określona osoba zaczyna wchodzić w relację resocjalizacyjnie pożądaną. Wychowanek „chcąc nie chcąc”, 

musi się liczyć z obecnością np. wychowawcy grupowego. Wychowanek może dojść do wniosku, że skoro 

już jest w zakładzie, to musi się podporządkować poleceniom danych osób, a w takim przypadku zachodzi 

zależność strukturalno-funkcjonalna, z której może przecież wyniknąć określone dobro. Wychowawca, 

decydując się na pracę w ośrodku dla młodzieży niedostosowanej społecznie kieruje się zazwyczaj 

motywem niesienia pomocy człowiekowi młodemu znajdującemu się w trudnej życiowo sytuacji, a w tym 

przypadku rodzi się zależność intencjonalna, która zostaje nasilona wówczas, kiedy u wychowanka też 

powstaje intencja – przyjęcia oferowanej pomocy. Zależność wewnętrzna ma miejsce w przypadku, kiedy 

wychowanek ceni sobie styl życia wychowawcy i jego hierarchię wartości, co sprawia, że uruchamia się 

mechanizm naśladownictwa i modelowania. Zależność wewnętrzna będzie tworzyła bliskie i odpowie-

dzialne relacje interpersonalne, przyczyniające się do zwiększenia efektywności oddziaływań 

resocjalizacyjnych (Czapów, Jedlewski, 1971, s. 308-346). 

Z psychotechniką połączony jest tutoring. B. Wizimirska (2014, s. 90-91) w książce ukazującej 55 

lat historii Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Warszawie-Falenicy, a jest to placówka dla 

dziewcząt, o tutoringu pisze tak: „Istotą tej metody jest budowanie wzajemnego zaufania i więzi między 

nauczycielem – tutorem a wychowankiem. Dzięki wspierającej, inspirującej roli tutora, wychowanka 

buduje i realizuje plan własnego rozwoju, wykorzystuje własne talenty, może także odkryć swój potencjał i 

nadać swojemu życiu nową jakość. 
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Tutoring stwarza wychowankowi szansę rozwoju umiejętności społecznych, organizacyjnych  

i komunikacyjnych, czyli szeroko rozumianych kompetencji obywatelskich, umożliwia doskonalenie 

umiejętności uczenia się czy też rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Tutoring stwarza 

możliwość rozwoju także dla nauczyciela”.  

W placówce w Warszawie-Falenicy w latach 2013-2014 został zrealizowany projekt tutoringu, 

którego pierwszy etap stanowiło 60-godzinne szkolenie teoretyczne, oddzielnie dla tutorów i oddzielnie 

dla dziewcząt („liderów”). Ostatecznie ukształtowała się grupa złożona z sześciu par tutorskich. 

Pedagodzy z falenickiej placówki wyrazili opinię, iż ich praca mimo że nie jest tak określana, to zawiera 

elementy tutoringu (tamże, s. 91-92). Zasady tutoringu docenia dyrektor placówki Romuald Sadowski, 

udzielając pomocy nie tylko wychowankom placówki, ale również jej byłym wychowankom, które mimo 

że opuściły placówkę, to w trudnych dla siebie sytuacjach nie wahają się przybyć ponownie do niej, 

wiedząc, że zostanie im udzielone wsparcie, co świadczy o „demokratycznej” atmosferze wychowawczej  

w placówce. 

Socjotechnika wykorzystuje pozytywny wpływ grupy na jej członków, a więc prowadzi do tego, że 

jeden wychowanek zaczyna wpływać dodatnio na drugiego, można nawet powiedzieć, że jeden 

wychowanek resocjalizuje drugiego. W zakładzie poprawczym tworzy się różnorakie grupy – szkolne, 

warsztatowe, internatowe (wychowawcze), terapeutyczne, sportowe, koła zainteresowań. Załóżmy, że  

w zakładowym konkursie czystości, grupy zaczynają ze sobą rywalizować chcąc pozyskać np. nowy 

komputer. W takim przypadku ktoś, kto do tej pory nie przestrzegał czystości, spostrzegając, że zaniża 

punktację grupy, zaczyna brać przykład z kolegów grupowych będących w tym zakresie pionierami. 

Metody socjotechniki, to np. integrowanie grupy, podnoszenie prestiżu grupy, samorząd (Czapów, 

Jedlewski, 1971, s. 346-364). 

W żeńskim Zakładzie Poprawczym w Zawierciu, były wieloletni dyrektor tej placówki, a zarazem 

nestor polskiej resocjalizacji praktycznej, Kazimierz Ptak, doprowadził do powstania w 1997 roku w tejże 

placówce grupy samodzielnego funkcjonowania. Nie można funkcjonowania tej grupy mylić  

z samorządem zakładowym, kiedy to głos wybranych wychowanków/wychowanek jest znaczący w kwestii 

podejmowania danych działań, organizowania różnych spotkań. W grupie samodzielnego funkcjonowania 

przebywało kilka dziewcząt, które przejmowały odpowiedzialność za same siebie. Grupa ta, 

funkcjonowała bez opieki wychowawcy, a jedynie można było mówić o wglądzie wychowawczym. Grupa 

taka przygotowywała do rychłego opuszczenia placówki. W grupie tej rodziły się autentyczne relacje 

między dziewczętami oparte na pracowitości, uczciwości, sprawiedliwości, komunikatywności, 

asertywności. Wiele z tych relacji można było uznać za bliskie, gdyż dziewczęta wzajemnie się wspierały, 

zależało im na rozwoju nie tylko swoim, ale i koleżanek. Dziewczęta dbały o renowację pomieszczeń, 

dbały o estetyczny wygląd pomieszczeń, utrzymywały porządek i dyscyplinę. Wychowanki miały w tej 

grupie dużą swobodę w samorealizacji i decydowaniu o sobie. Funkcjonowanie grupy było przykładem 

dojrzałej socjotechniki. Z perspektywy czasu, należy uznać, że funkcjonowanie tej grupy stanowiło swoisty 

eksperyment naturalny, szkoda tylko, iż obecnie grupa ta nie funkcjonuje (Frączek, Ptak, Woźniak, 2009,  

s. 23-28). 

Socjotechnikę można określić m.in. jako kształtowanie się w danej grupie korzystnych relacji 

osobowych między wychowankami. Stanowi ona zarazem profilaktykę przed mogącymi powstawać 
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między wychowankami bliskimi relacjami o charakterze dewiacyjnym, które to np. już w warunkach 

wolnościowych mogą wyrazić się we wspólnym popełnianiu przestępstw. Ważna jest ranga relacji 

interpersonalnych. Ranga, to inaczej „znaczenie”, ale też stopień nasilenia. W diagnozie resocjalizacyjnej 

można dokonać „rangowania” (ustalania poziomu) negatywnego albo pozytywnego wpływu, czyli 

retrospektywnej oceny wpływu, tj. przypisać poszczególnym relacjom (np. z rówieśnikami) rangi dodatnie 

oraz ujemne. Relacje między wychowankami mogą przyjmować kierunek negatywny, np. gdy imponuje im 

nieprzystosowawczy, czy nawet przestępczy styl życia, gdy chcą wprowadzać zasady podkulturowego 

funkcjonowania w zakładzie, tj. zasady „drugiego życia” (podobne jak w zakładach karnych). Wprawdzie 

oficjalnie od kilkunastu lat „drugie życie” („grypsera”) w polskich zakładach poprawczych nie ma miejsca, 

ale może się zdarzyć, że dany wychowanek potajemnie zaczyna wprowadzać zasady podkultury, stosując 

przy tym przemoc np. w odniesieniu do słabszych wychowanków, których określa „frajerami”. Wielu 

wychowanków wychowywało się bowiem w rodzinach dysfunkcyjnych, których członkowie przebywali  

w zakładach karnych i zrelacjonowali im „prawa” więziennego „drugiego życia”, mogli to także uczynić 

ich różnoracy „znajomi”. Nierzadko zdarza się, że wychowankowie zakładu poprawczego za osoby 

znaczące uznają wybranych przestępców. Socjotechnika umiejętnie prowadzona, tworząc relacje 

pozytywne, będzie zarazem prewencją przed mogącymi zrodzić się relacjami, także bliskimi, o kierunku 

negatywnym. 

Kulturotechnika, to oddziaływanie poprzez kulturę szeroko rozumianą, a w jej skład wchodzi np. 

działalność szkolna, praca, sport, rekreacja, psychodrama, gra kompletna (wystawianie sztuk teatralnych). 

W ramach kulturotechniki wyróżnia się kontakt z kulturą twórczy i odtwórczy. Ten pierwszy ma miejsce, 

kiedy np. wychowankowie/wychowanki zakładu poprawczego piszą wiersze. Ten drugi odnosi się do 

korzystania z dóbr kultury, np. z literatury, filmu (Czapów, Jedlewski, 1971, s. 370-410). Relacje 

interpersonalne odgrywają zasadniczą rolę w przypadku psychotechniki i socjotechniki, a w kulturo-

technice to kontakt z kulturą inspiruje do zmian, ale to nie oznacza, że nie ma tam relacji międzyludzkich 

(np. w ramach poetyckiego kółka zainteresowań mogą mieć miejsce relacje o charakterze 

socjotechnicznym albo trener sportowy może spełniać też w konkretnej sytuacji rolę doradcy życiowego, 

czyli będzie zachodził specyficzny rodzaj kontaktu psychotechnicznego). W kulturotechnice podkreśla się 

jednak kulturę ogólnie pojętą jako środek zmiany. 

Relacje interpersonalne w zakładach dla dziewcząt posiadają swoją specyfikę. W przypadku 

zakładów poprawczych dla chłopców, które zostały sprofilowane, jedną z grup tworzą zakłady 

resocjalizacyjno-rewalidacyjne, które przeznaczone są dla nieletnich upośledzonych umysłowo, w których 

stosowane są rewalidacyjne środki, formy, metody wychowania (Woźniak, Ptak, 2005, s. 183-200). Relacje 

interpersonalne w tych zakładach mają również określoną specyfikę. 

Warto też przywołać rzadkie formy resocjalizacji w polskich zakładach poprawczych.  

W Zakładzie Poprawczym w Konstantynowie Łódzkim realizowany był interesujący program. 

Wyselekcjonowani wychowankowie pełnili funkcję opiekunów dla psów wziętych ze schroniska dla 

zwierząt, a kiedy psy wykazywały wysokie uspołecznienie, przekazywane były do adopcji, m.in. dla dzieci 

niepełnosprawnych czy osób samotnych (starszych). Wychowankowie uczyli się bezinteresownej pomocy, 

aczkolwiek niejeden z nich z trudem rozstawał się z psem, swoim podopiecznym, ale z drugiej strony pies 
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też pełnił funkcje terapeutyczne dla wychowanka. Sytuacja ta sprzyjała powstawaniu pozytywnych relacji 

międzyludzkich (Woźniak, Waligórski, 2012, s. 215-221). 

W Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w Studzieńcu, który jest zakładem poprawczym 

typu otwartego, funkcjonuje do dzisiaj kółko jeździeckie. Opieka nad końmi sprawia, że tworzą się relacje 

między człowiekiem a zwierzęciem, co niejednokrotnie ma wpływ na powstanie prospołecznych relacji 

interpersonalnych, choćby między wychowankami sprawującymi opiekę na końmi. 

 

Podsumowanie 

 

Relacje interpersonalne o kierunku dodatnim, zwłaszcza te bliskie, należy traktować jako 

podstawową metodę w resocjalizacji. Odgrywają one pierwszorzędną rolę w psychotechnice i socjo-

technice. Nie można pomijać możliwości zrodzenia się między wychowankami relacji dewiacyjnych, 

opartych np. na przemocy, czy też takich, które po opuszczeniu zakładu uwidocznią się wspólnym 

dokonaniu przestępstwa. Niestety, te dewiacyjne relacje mają częstokroć charakter relacji bliskich. 

Literatura penitencjarna pomija proces u długoletnich „więźniów”, który prof. G. Geras nazwał 

procesem aglutynacji psychicznej, przez którą rozumie mentalnościowe zawężenie świata do świata więzień,  

a zarazem powstawanie przekonania o nierealności świata zewnętrznego (Woźniak, 2005, s. 633-634). 

Termin „aglutynacja” został przez G. Gerasa zapożyczony z biologii i medycyny, gdzie oznacza skupianie 

się i zlepianie rozproszonych równomiernie w płynnym środowisku komórek, np. bakterii, pierwotniaków, 

krwinek, zachodzące pod wpływem zawartych w osoczu krwi ciał białkowych – aglutynin (Słownik 

Wyrazów Obcych, 1980). 

W przypadku wychowanków zakładu poprawczego powstrzymuję się przed używaniem określenia 

„aglutynacja psychiczna”, gdyż są to osoby młode, ale niejednokrotnie zauważałem, że dla danego 

wychowanka znaczenie ma jedynie życie przestępcze i zakładowe, co niewątpliwie redukuje prospołeczne 

relacje. W jednostkowych przypadkach zakład poprawczy może stanowić początkowy etap w rozwoju 

aglutynacji psychicznej. 
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Aktywność społeczna osób starszych  

w świetle polskich badań empirycznych  

 

 

Od kilkudziesięciu lat aktywność społeczna ludzi starszych jest przedmiotem zainteresowania 

polskiej gerontologii. Troska o jakość życia ludzi starych w sytuacji wzrastającej ich liczby w kraju, jak 

również w wielu innych krajach, pobudzają do przeprowadzania badań empirycznych, gdzie aktywność 

społeczna rozpatrywana jest w kategorii postaw społecznych1. Jak wykazują te badania, aktywność 

społeczna ludzi starych ma duże znaczenie dla zdrowia, jakości i długości życia.  

Odsetek osób starszych zaangażowanych w działalność społeczną oscyluje pomiędzy 9% a 15%, 

co oznacza, że seniorzy rzadko podejmują ten rodzaj działalności (Halicka, Halicki 2002, CBOS 2012). 

Według autorów badań, na taki stan rzeczy wpływa kilka zmiennych: niewykształcone postawy społeczne 

we wcześniejszym okresie życia, pogarszający się wraz z wiekiem stan zdrowia, a także trudna sytuacja 

materialna osób starszych w Polsce (Halicka, Pędich 2000).  

W niniejszym artykule w interesującym nas zakresie tematycznym przedstawimy wyniki 

wcześniejszych badań empirycznych dotyczących aktywności społecznej osób starszych i jej 

uwarunkowań.  

 

1. Czynniki modyfikujące aktywność społeczną osób starszych w ujęciu badań  

Anny Kieszkowskiej (1995 - 1996) 

 

Anna Kieszkowska dokonała analizy czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na 

aktywność starszego człowieka, jego potrzeby oraz uczestnictwo w różnych formach kształcenia. Badania 

wykazały, że postawa człowieka wobec starzenia łączy się ze stylem życia, stanem zdrowia oraz 

zaspokojeniem potrzeb, które w okresie starzenia się są odczuwane bardziej intensywnie w porównaniu z 

wcześniejszymi okresami życia. Dzieje się tak dlatego, że starzejący się ludzie muszą sprostać wielu 

wyzwaniom ze względu na różnego rodzaju ograniczenia pojawiające się w tym okresie życia.  

                                                 
1 Pojęcie postawy wprowadzili do nauk społecznych William Thomas i Florian Znaniecki na oznaczenie procesów indywidualnej 
świadomości determinujących zarówno aktualne, jak i potencjalne reakcje człowieka wobec świata społecznego. Postawy są 
zjawiskami o strukturze złożonej, w której można wyodrębnić komponenty, a wzajemne relacje między nimi mają znaczenie dla 
wyjaśnienia i zrozumienia owych zjawisk. Definicje postaw zakładają, że postawa obejmuje stosunek człowieka do rzeczywistości 
na trzech płaszczyznach: intelektualnej (poznawczej), emocjonalnej (uczuciowej) i motywacyjno–dążeniowej (behawioralnej). Na 
takie rozumienie postaw wskazywali, między innymi, Brewster Smith, Tadeusz Mądrzycki, Stanisław Mika, Stefan Nowak.  
W postawie te elementy składowe, tj. procesy indywidualne, uczucia oraz zachowania, nie są oddzielone, lecz wzajemnie się 
warunkują, co powoduje, że ich kształtowanie jest procesem trudnym i długotrwałym (Makselon, 1995, s. 207 ). Każdą postawę 
wyróżnia się ze względu na jej właściwy i specyficzny przedmiot. Kiedy zatem omawiany jest stosunek do zjawisk społecznych – 
opisywane są postawy społeczne.  
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Poniżej przedstawiono te wątki badania, które dotyczą związków pomiędzy cechami 

demograficzno - społecznymi a aktywnością społeczną.  

Badania przeprowadzone zostały na przełomie 1995–1996 roku wśród słuchaczy Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, pensjonariuszy PDPS i grupy osób 

wybranych losowo, zamieszkałych w domach rodzinnych na terenie Kielc. Każda z tych grup liczyła po 50 

osób znajdujących się w przedziale wiekowym 55–80 lat. Badani legitymowali się pochodzeniem 

robotniczym, chłopskim, a także inteligenckim. W badaniach została wykorzystana trójstopniowa skala 

oceny dziennej aktywności życiowej Maquire’a oraz ankietę W. Bachmana i R. Bartela „Jakie jest twoje 

życie na emeryturze”? 

W celu przebadania związku pomiędzy zmienną niezależną (cechy demograficzno – społeczne) 

 a zmienną zależną (aktywność społeczna) autorka zastosowała nieparametryczny test chi–kwadrat, a także 

analizę korelacyjną Pearsona. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że aktywność społeczna w sposób 

istotny statystycznie koreluje ze zmiennymi: wykształceniem, aktywnością w czasie wolnym, ulubionymi 

zajęciami, aktywnością codzienną. Z analizy zmiennych wynika również, że na aktywność społeczną 

człowieka mają także wpływ takie cechy osobowościowe jak inteligencja, cyklotymia, dojrzałość 

emocjonalna (Kieszkowska 2000).  

 

2. Badania postaw obywatelskich w Białymstoku (1996–1998) 

 

Regionalne badania aktywności obywatelskiej osób starszych zostały przeprowadzone w 

Białymstoku w latach 1996–1998. Sfinansowane zostały przez Komitet Badań Naukowych (grant nr 4 

PO5D01411. Badania zostały przeprowadzone na próbie losowej 400 seniorów w wieku 65 lat i starszym. 

Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety.  

Autorzy badań przez postawy obywatelskie rozumieją zaangażowanie w działalność polityczną, 

społeczną, uczestnictwo w Klubach Seniora i Uniwersytetach Trzeciego Wieku, działalność w grupie 

samopomocowej, zaangażowanie w parafię i w innych religijnych formach życia wspólnoty.  

Przebadana została aktywność obywatelska starszych osób w ciągu całego życia (tab. 1).  

 

Tabela 1. Działalność obywatelska osób starszych - – dane procentowe 

 

Formy zaangażowania:  Wiek 

65 - 69 75 - 79 

Kobiety mężczyźni Kobiety mężczyźni 

Działalność polityczna 
Dawniej tak, obecnie nie 
Dawniej tak, obecnie tak 

 
1 
5 

 
13 
2 

 
9 
0 

 
20 
4 

Działalność społeczna 
Dawniej tak, obecnie nie 
Dawniej tak, obecnie tak 

 
14 
5 

 
17 
5 

 
21 
0 

 
32 
4 

Działalność w parafii 
Dawniej tak, obecnie nie 
Dawniej tak, obecnie tak 

 
4 
0 

 
0 
1 

 
8 
2 

 
6 
1 

 
Za: Halicka Pędich (2000, s. 48) 



BLISKIE RELACJE INTERPERSONALNE 

 

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

 
Strona 229 

 

Respondenci, kiedy byli młodsi, bardziej angażowali się w działalność polityczną, społeczną oraz 

w życie wspólnoty parafialnej. Mężczyźni w młodszej i starszej grupie wiekowej znacznie częściej aniżeli 

kobiety podejmowali aktywność polityczną.  

Działalność społeczna bardziej niż działalność polityczna angażowała respondentów we 

wcześniejszym okresie życia.  

Szczególnie kobiety i mężczyźni znajdujący się w starszej grupie wiekowej w przeszłości udzielali 

się w działalność społeczną (21% kobiet wobec 32% mężczyzn), a z upływem czasu z niej zrezygnowali 

bądź ograniczyli. Tych, którzy kontynuowali w starszych latach działalność społeczną pozostało jedynie 

5%. Dotyczy to również działań o charakterze społecznym w ramach parafii.  

W przeszłości respondenci bardziej związani byli ze wspólnotą parafialną, działalność na rzecz 

parafii angażowała częściej kobiety niż mężczyzn. 

Badania białostockie dotyczyły również przynależności do nieformalnych grup i stowarzyszeń  

z uwzględnieniem stopnia zaangażowania w nich (tab. 2).  

 

Tabela 2. Udział w nieformalnych grupach i stowarzyszeniach – dane procentowe 

 

Przynależność i stopień 

zaangażowania  

Wiek 

65 - 69 75 - 79 

Kobiety mężczyźni Kobiety mężczyźni 

Przynależność  

Tak 

Nie 

 

9 

91 

 

16 

84 

 

10 

90 

 

27 

73 

Stopień zaangażowania 

w kierownictwie organizacji 

aktywny członek 

bierny 

 

2 

2 

5 

 

2 

3 

11 

 

2 

0 

8 

 

4 

3 

20 

 

Za: Halicka Pędich (2000, s. 48) 

 

 W badanej grupie wiekowej - w przedziale od 65 do 79 – mężczyźni częściej niż kobiety 

zadeklarowali przynależność do stowarzyszeń lub grup nieformalnych. Różnice pomiędzy badanymi 

podgrupami wiekowymi występują ze względu na wiek. Procent uczestnictwa jest wyższy w grupie 

mężczyzn w przedziale 75–79 aniżeli w grupie od 65 do 69 lat. Znaczące różnice pod tym względem nie 

występują natomiast u kobiet. Częstsze uczestnictwo w tych stowarzyszeniach czy innych grupach nie 

oznacza jednak silniejszego zaangażowania. Mężczyźni w wieku 75–79 lat prawie dwa razy częściej niż ci z 

przedziału 65-69 zajmują pozycję bierną.  

 Z przedstawionych wyników odnośnie zaangażowania i udziału w grupach i stowarzyszeniach 

można wysunąć twierdzenie, że zaangażowanie społeczne począwszy od 65 roku życia stopniowo ulega 

osłabieniu.  
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3. Ogólnopolskie badania aktywności społecznej osób starszych Polskiego Towarzystwa 

Gerontologicznego (1999–2001) 

 

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w latach 1999– 001 w ramach projektu 

badawczego: „Warunki życia i potrzeby ludzi starszych w Polsce – stan aktualny, kierunki zmian oraz 

zadania polityki społecznej” sfinansowanego przez Komitet Badań Naukowych (grant nr 1 HO2F00716) 

zostały przeprowadzone badania na próbie losowej 1821 osób w wieku 65 lat i starszym. Placówką 

odpowiedzialną za realizację programu był Uniwersytet Gdański, a koordynatorem i kierownikiem badań 

– prof. dr hab. Brunon Synak, kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej UG. Celem badań było dokonanie 

oceny bieżącej sytuacji ludzi starych w Polsce oraz uzyskanie jak największej porównywalności z bada-

niami sprzed ponad 30 lat profesora Jerzego Piotrowskiego. Miały zostać określone w ten sposób 

mechanizmy i kierunki zmian, jakie w tym czasie się dokonały. Obok problematyki aktywności społecznej 

osób starszych w badaniach zostały poruszone takie kwestie jak: zdrowie i sprawność osób starszych, 

opieka zdrowotna i pomoc w chorobie, sytuacja materialna osób starszych i pomoc społeczna, 

gospodarstwo domowe i warunki mieszkaniowe, rodzina, praca zawodowa, satysfakcja życiowa, ludzie 

starzy a polityka społeczna. Ponadto, oprócz badań przekrojowych opartych na wylosowanej próbie 

ogólnopolskiej, zostały przeprowadzone badania o charakterze monograficznym, w siedmiu gminach w 

różnych regionach Polski. Każda gmina liczyła 100 respondentów. Celem tych badań było ukazanie różnic 

pomiędzy badanymi gminami (ekonomicznych i społeczno–kulturowych), a także dokonanie analizy 

sytuacji osób starszych żyjących w tych gminach. 

 Do próby badawczej została dobrana liczba osób proporcjonalna do udziału ludności w wieku 65 

lat i starszym z każdego województwa. Próba badawcza liczyła 36% osób w wieku 65-69 lat, 29% w wieku 

70–74 lata, 19% - 75-79, 16% w wieku lat 80+. Wśród badanych było 38% mężczyzn i 62% kobiet. Prawie 

połowa badanych żyła w związku małżeńskim (47%), przy czym dla mężczyzn odsetek ten wynosił 79%, 

dla kobiet był już prawie trzykrotnie niższy – 26%. Najwięcej mężatek i żonatych było w przedziale 

wiekowym 65- 69 lat (59%), najmniej wśród najstarszych seniorów: 27%. Mieszkańcy miast stanowili 59% 

ogółu badanych.  

Kwestionariusz ankiety zawierał łącznie 98 pytań (większość pytań miał charakter zamknięty, 

skategoryzowany), z czego część odnosiła się do omawianej problematyki. Na ich podstawie dokonana 

została obszerna analiza postaw ludzi starszych wobec szeroko rozumianej aktywności społecznej. 

Ukazane zostały różne formy tej aktywności i wzory spędzania wolnego czasu, a także czynniki 

kształtujące różnorodność postaw i style życia w starości.  

Jak wykazują przeprowadzone badania, istnieje statystyczna zależność pomiędzy zmiennymi 

społeczno – demograficznymi a zainteresowaniem sprawami publicznymi oraz podejmowaniem 

aktywności społecznej przez osoby starsze.  

Płeć i wiek różnicują w sposób statystycznie istotny stopień zainteresowania badanych 

społecznością lokalną (tab. 3). 
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Tabela 3. Zainteresowanie społecznością lokalną a płeć i wiek – dane procentowe 

 

Stopień zainteresowania Ogółem Płeć Wiek 
 
Wcale lub raczej w małym stopniu 
Ani w małym, ani w dużym 
Raczej w dużym, w dużym 
Razem 

N= 1821 Kobiety Mężczyźni 65-74 75+ 

44,5 
22,2 
33,3 
100,0 

66,4 
20,4 
13,2 
100,0 

53,5 
23,9 
22,6 
100,0 

56,2 
25,4 
18,4 
100,0 

71,1 
15,0 
13,9 
100,0 

  p < 0,001 p < 0,001 

Za: Halicka, Halicki (2002, s. 192) 

 

Bardziej sprawami środowiska lokalnego interesują się mężczyźni niż kobiety (22,6% wobec 

13,2%) oraz respondenci w wieku 65 – 74 lat niż starsi (18,4% wobec 13,9%).  

Stan cywilny wpływa na stopień zainteresowania badanych sprawami środowiska lokalnego.  

W stopniu dużym jest nimi zainteresowanych 29% respondentów rozwiedzionych, mniej środowiskiem 

lokalnym interesują się respondenci pozostający w związku małżeńskim (20%) oraz owdowiałe (12%).  

Środowisko zamieszkania różnicuje w sposób statystycznie istotny stopień zainteresowania 

badanych społecznością lokalną. W stopniu raczej dużym i dużym środowiskiem lokalnym interesuje się 

22% respondentów z dużych miast oraz 14,9% mieszkających na wsi.  

Stopień zainteresowania środowiskiem lokalnym wzrasta wraz z poziomem wykształcenia. 40% 

respondentów z wykształceniem wyższym lub wyższym zawodowym jest zainteresowanych społecznością 

lokalną w stopniu dużym. Odsetek ten dla respondentów z wykształceniem średnim i zasadniczym 

zawodowym wynosi odpowiednio 21% i 23%. Osoby z wykształceniem podstawowym w 11% wykazują 

takie zainteresowanie.  

Płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, sytuacja materialna, poczucie osamotnienia to 

zmienne, które wpływają na stopień angażowania się seniorów w życie miejscowej społeczności. 

Mężczyźni dwukrotnie częściej od kobiet angażują się społecznie (12% wobec 6%). Badani należący do 

grupy wieku 65 – 74 lata są zaangażowani dwukrotnie częściej w życie miejscowej społeczności niż starsi 

respondenci (75 i więcej lat). Odsetek osób z wyższym wykształceniem lub wyższym zawodowym, które 

angażują się na rzecz swojej społeczności lokalnej jest ponad czterokrotnie wyższy niż u respondentów 

legitymujących się wykształceniem podstawowym (22% wobec 5%). Znacznie częściej w życie społeczne 

angażują się respondenci, którzy nie odczuwają osamotnienia aniżeli ci, którzy czują się samotni (12% 

wobec 3%).  

Spośród badanych 14% wszystkich respondentów deklaruje przynależność członkowską do jakieś 

organizacji społecznej, 1,4% z nich jest w kierownictwie tych organizacji. Mężczyźni w porównaniu z 

kobietami częściej deklarują przynależność do organizacji społecznych (19% wobec 11%). Aktywność w 

tej dziedzinie jest tym większa im wyższe wykształcenie oraz większe środowisko zamieszkania.  

Najczęściej seniorzy przynależą do organizacji kombatanckich (ZBoWiD, Związek Kombatantów 

RP i byłych Więźniów Politycznych, Związek Sybiraków, Stowarzyszenie Poszkodowanych przez III RP) 

oraz związków zawodowych (Związek Emerytów i Rencistów, Związek Nauczycielstwa Polskiego, 
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Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia). Spośród organizacji społecznych (w tym 

politycznych) badani wymieniają najczęściej: Koło Gospodyń Wiejskich, Polski Związek Wędkarski, Klub 

Seniora, Ochotnicza Straż Pożarna, SLD. Spośród organizacji kościelnych najliczniej wymieniane były: 

koło modlitewne „ Żywy Różaniec”, Zespół Charytatywny, Akcja Katolicka, Wspólnota Katehumenalna, 

Katecheza dla Dorosłych, Rodzina Radia Maryja. Niektóre osoby należały do kilku organizacji.  

Seniorzy w Polsce rzadko podejmują aktywność polityczną.  

W okresie trwania badania w działalność polityczną zaangażowanych było 0,7% respondentów. 

Podsumowując powyższe badania można stwierdzić, że zmienne społeczno–demograficzne takie 

jak płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania istotnie wpływają na zainteresowanie oraz 

zaangażowanie społeczne w środowisku zamieszkania badanych. Bardziej mężczyźni są zainteresowani 

sprawami środowiska lokalnego oraz zaangażowani społecznie, osoby do 74 lat, lepiej wykształcone, 

pozostające w związku małżeńskim, zamieszkujące w środowiskach miejskich.  

 

4. Charakterystyka aktywności społecznej uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

na podstawie badań B. Ziębińskiej (2003–2004) 

 

Beata Ziębińska podjęła badania, których celem było ukazanie możliwości przeciwdziałania 

marginalizacji osób starszych poprzez ich aktywizowanie społeczne, fizyczne i intelektualne w 

Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Z tak sformułowanym celem badań zostały poruszone tematy, które 

odnosiły się do przedstawienia organizacyjnych problemów funkcjonowania UTW, charakterystyki 

słuchaczy ze względu na ich cechy społeczno – demograficzne, a także różne formy ich aktywizacji: 

intelektualnej, fizycznej oraz społecznej. Autorka badań opisała także wpływ Uniwersytetu Trzeciego 

wieku na zmiany w życiu słuchaczy.  

Badania zostały przeprowadzone w latach 2003–2004 metodą ankiety i wywiadu. Kwestio-

nariuszem ankiety badani byli słuchacze, natomiast z osobami zarządzającymi placówkami UTW 

przeprowadzony został wywiad.  

Spośród czterdziestu pięciu UTW działających w różnych miejscach w Polsce, wylosowane 

zostały dwadzieścia. Autorka badań rozdała losowo (co piątej osobie) 650 kwestionariuszy ankiety. 

Otrzymała zwrot 605 ankiety, z czego do analizy przeznaczyła 598.  

Z badań wynika, że Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce aktywizują społecznie swoich 

słuchaczy w ramach sekcji lub zespołów pomocy koleżeńskiej, pracy samorządu UTW, sekcji zajmujących 

się organizowaniem imprez kulturalnych. Słuchacze angażują się społecznie w ramach działań UTW 

adresowanych do środowiska lokalnego.  

Najczęściej Uniwersytety Trzeciego Wieku aktywizują słuchaczy w ramach pracy samorządu: co 

piąta badana osoba (21%) jest jego działaczem. W samorządach udzielają się najczęściej kobiety, którym 

umarł współmałżonek, ze średnim i wyższym wykształceniem, utrzymujące się ze świadczeń 

emerytalnych.  

Dzięki uczestnictwu w uniwersytecie 9% słuchaczy zostało wolontariuszami. Są to najczęściej: 

wdowy i panny, osoby do 59 roku życia, mające wykształcenie podstawowe i zasadnicze zawodowe, 

utrzymujące się ze świadczeń rentowych.  
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Wśród respondentów 2% badanych podejmuje pracę zarobkową. Aktywność polityczna poprzez 

pełnienie funkcji radnego sprawuje 0,4% słuchaczy. 7,8% respondentów wskazało, że dzięki 

Uniwersytetowi Trzeciego Wieku zostało członkami innych organizacji społecznych. Częściej byli to 

mężczyźni z wykształceniem wyższym technicznym, utrzymujący się ze świadczeń emerytalnych. 10% 

badanych respondentów wskazało, że pełni różne role społeczne, m.in. radnego (0,4%), członka innej 

organizacji społecznej (8%).  

Ponad połowa badanych osób (53%) angażuje się w różnego rodzaju organizacjach społecznych. 

Słuchacze najczęściej należą do Związku Emerytów i Rencistów (54% ogółu angażujących się). Następnie 

wskazują na organizacje kulturalno – oświatowe (18%), kluby seniora i organizacje kombatantów (15,5%). 

Odsetek osób deklarujących uczestnictwo w organizacjach samopomocowych wynosi 8%, a w wyzna-

niowych – 7%. Na organizacje polityczne wskazało 6% respondentów, na sportowe ponad 4%. Na inne 

organizacje społeczne (organizacje ekologiczne oraz lokalne, tak jak np. koła miłośników ziemi) wskazało 

nieco ponad 8% ankietowanych.  

Do Związku Emerytów i Rencistów najczęściej należą osoby z najmłodszej grupy wiekowej, 

częściej: renciści niż emeryci, z wykształceniem zasadniczym zawodowym i średnim niż z wyższym, żyjące 

w związku małżeńskim. Uczestnikami klubów seniora to najczęściej osoby w wieku 60 – 79 lat,  

z wykształceniem wyższym, emerytowani nauczyciele. W organizacjach kombatanckich najczęściej 

deklarują swe uczestnictwo mężczyźni z najstarszej grupy wiekowej, częściej z wykształceniem 

podstawowym i zasadniczym zawodowym oraz wdowcy.  

Bardziej w organizacjach politycznych udzielają się mężczyźni, częściej: osoby powyżej 59 roku 

życia, z wykształceniem wyższym, osoby rozwiedzione oraz pracownicy biurowi i nauczyciele. Do 

organizacji kulturowo – oświatowych częściej należą mężczyźni, osoby do 59 roku życia, kobiety mające 

wykształcenie podstawowe i zasadnicze zawodowe, osoby owdowiałe oraz panny i kawalerowie.  

Na uczestnictwo w organizacjach wyznaniowych częściej wskazują mężczyźni, osoby do 59 roku 

życia, częściej osoby rozwiedzione oraz panny i kawalerowie. Do organizacji sportowych należą częściej 

mężczyźni, osoby z najmłodszej grupy wiekowej (do 59 roku życia), częściej posiadający wykształcenie 

wyższe i średnie, osoby żyjące w związkach małżeńskich, a także rozwiedzione (Ziębińska 2010).  

Podsumowując przedstawione tutaj badania można stwierdzić, że Uniwersytet Trzeciego Wieku 

jest instytucją wspomagającą rozwój aktywności społecznej jego słuchaczy poprzez podejmowanie 

różnych działań adresowanych do środowiska lokalnego, w sekcjach zainteresowań, pracy w samorządzie. 

Większość słuchaczy jest zaangażowanych w różnego typu organizacjach społecznych.  

 

Z analizy zaprezentowanych badań wynika, że w interesującej nas tematyce aktywności społecznej 

osób starszych znaczenie mają zmienne społeczno – demograficzne badanych. Płeć, wiek, wykształcenie, 

stan cywilny, miejsce zamieszkania, sytuacja materialna istotnie wpływają na zainteresowanie oraz 

zaangażowanie społeczne w środowisku zamieszkania badanych. Bardziej mężczyźni są zainteresowani 

sprawami środowiska lokalnego oraz zaangażowani w organizacjach społecznych, osoby do 74 roku życia, 

lepiej wykształcone, pozostające w związku małżeńskim, zamieszkujące w środowiskach miejskich.  
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Abstracts:  

Klara Kostrzewa, The persons and interpersonal relationships in the philosophy of Robert 

Spaemann 

Robert Spaemann is a contemporary German philosopher. He claims that person is an essentia and has 

dignity. Person could transcend nature: nature as a human nature (ex. does not eat, when is starving) and 

nature as an environment (ex. uses symbols). Person always appears in plural as a people in Spaemann’s 

anthropology. What does it exactly mean to be a person? People are a social role (like Aristotle – zoon 

politicon), which man could transcend. That is why we can talk about interpersonal relationships in 

Spaemann’s philosophy. As a social role, person can not only participate in society, but also take part in 

the game. Spaemann informs that the example of game is a celebration of holidays and sacrum at all. We 

have a choice, if we wanted to participate in game or not. Each person is constantly present in the 

relationship. Is that really possible? It seems probably, because Spaemann assumes, that indifference is 

also a form of a relationship. Specific of interpersonal relationships is not replaceability and disposability. 

In this relationship Spaemannis finding a person in another man. Only now one can see itself as a person. 

Me (as a person) and another human being (as a person) are identically incomparably and only one. The 

uniqueness of a person is often appreciated by Spaemann. While he is presenting the person as a being 

that lives only in the plural, he also avoids to generalize individuals to illusory mass. Speamann emphasies 

that the relationship between individuals is not replaceable. Without any of them, the world would be a 

very different place. Spaemann uses category of happiness (Glück) when describing people and 

relationships.. In a fulfilled life happiness has a moral character. In Spaemann’s ethic, happiness is a main 

goal which a person can achieve mainly by love.  

 

Ewa Agnieszka Pichola, The love – an issue of heart or mind? 

This paper deals with the opposition between intellect (or reason), will and heart when love is considered. 

There are two concepts of love desribed above as the example of the realistic voice on that issue. The first 

is St. Thomas' philosophy on love as the relation between living beings and the second is Dietrich von 

Hildebrand's contemporary proposal based on love as the voice of the heart. In a summary there is a short 

evaluation of von Hildebrand's concept and main problems of his theory are mentioned. It seems that 

twofold nature of the voice of the heart needs more inquiry, is it of affective or of spiritual nature? Does 

the voice of the heart raise in accordance to intellect and will or beyond them? Finally, what are the 

cognitive competences of the heart when its role for the new concept of love is so significant. The last 

remark would be an issue of „rehabilitation of feelings” and to what extent does it concern the classical 

philosophy and St. Thomas as such.  

 

Tomasz Prusiński, Difficulties with the study of friendship. Psychological and social dimensions 

of contemporary relations of friends 

Friendship is for people very important. Without the friendship is hard to imagine a happy life. Friendship 

is a condition for human development, both on psychological and social level. This topic is virtually 

absent in Polish psychology. Researcher taking about friendship has to confront the difficulties of various 
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kinds. The article focuses on discussing these issues. Contemporary research on friendship should operate 

interdisciplinary approach. 

 

Maria Jankowska, Attachment in early childhood as a prototype of an adult relationship 

The aim of the article was to describe and prove that affection and type of a relationship between a baby 

and his mother or other close people is the base of the baby’s future relationships. As a result of 

educational influence and taking care of a child, parents build a close and unique relationship with their 

child, which is an archetype of his own future relationships. The article shows J. Bowlby’s theory of 

affection, M. Ainsworth’s theory of styles of affections, C. Hazan’s and P. Shaver’s theory of romantic 

affection, K. Bartholomew’s four-dimensional model of affection and an evolution of affection from 

prenatal period to adolescence. All of the theories and the results of the studies prove that relationships 

created in childhood have an impact on child’s functioning in the society and his relationships in his 

adolescence. 

 

Irena Grochowska, The value of individual in the conjugal community 

This article is an attempt to show the meaning, aim and purpose of unions. In the article the marriage 

community is especially discussed, which most clearly shows what is a union of love and life and helps us 

to understand the vocation of communities. Modern difficult times require a new understanding of the 

purpose of marital unity and value. Raising the subject of value in unions in general and in the marital 

union is connected with hope to notice and appreciate the deep meaning and purpose of marital union as 

well as rehabilitation of the meaning of marriage in the family and society. 

 

Beata Gorbacewicz, Self-esteem and forms of showing love among spouses 

A main focus of the article is the attempt to find correlations between self-esteem and the way to express 

love in marriage. The completely new research subject used is the approach of G. Chapman (2014), 

spreading of which could contribute to support married couples in building stronger and closer 

relationships. For the purpose of this thesis, test results of 180 married persons (90 women and 90 men) 

at the age of 23–66 were analysed. Test tools were: Questionnaire Measuring Self-Esteem in Interpersonal 

Relationships (PWWRI) M. Ryś, Questionnaire – Ways of Expressing Love (FOREM) M. Ryś and a 

survey created for the purpose of the research. No relevant correlations between lower self-esteem and 

expected orally expressed acceptance were observed in analysed women and men. However, it was found that 

women have higher expectations in terms of all ways of expressing love specified in the FOREM tool 

than men. It was also proven that there are correlations between the way of expressing love and marriage 

length. 

 

Maria Chmielewska, Social functioning of the person being subject to interpersonal dependency 

in the surrounding world 

The article presents the problems of social functioning of people being subject to interpersonal 

dependency, taking into account the dependencies that operate in complex social systems in the 

surroundings of the social unit. The study contains selected terminology of interpersonal dependence, 
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whose genesis suggests that this phenomenon may be derived from three components, ie. the personality 

disorders resulting from growing up in a dysfunctional family or a reaction to the permanent stress, which 

is the life with the addicted partner or a specific disease in which an other person is an addictive substance. 

The article presents also the various research posts, which are intended to clarify the conditions of 

maintaining a destructive relationship with your spouse, despite of suffering of violence in this 

relationship. Treatments has been also emphasized, with the task of restoring the proper functioning in 

the world around the person with interpersonal dependency.  

 

Paulina Sukiennik, Martyna Terebus, Katarzyna Włodarska, Emilia Zyskowska, Temporal 

orientation as a predictor of love attitudes and relationship quality in close relationship 

The essence of love is one of the most often discussed issues, also in the world of science. There are many 

theories and typologies trying to make this question more clear, at least to some extent. One of the most 

well-known typologies of love is typology created by John Lee, based on an analogy to the color wheel. 

The author showed the existence of the three basic types of love (Eros, Ludus, Storge) as well as, resulting 

from their combination, three derivative types of love (Pragma, Mania, Agape). An emotional side of the 

relationship, otherwise known as a relationship quality, is involved in love. It is mostly defined as the 

couple’s subjective satisfaction or as a dimensions of the relationship, distinguished in the theoretical 

and/or practical way. The dimensions of the relationship may express a mental essence of the 

relationships, but on the other hand, they also can determine this relationship quality. In the present study 

we decided to check if there exists any dependence among the time perspective, attitudes toward love and 

the quality in the close relationships. We based our hypothesis on Zimbardo’s suggestions presented in his 

book “The Time Paradox”. 210 adults (105 men, 105 women) took part in this study. In the same time, 

they were also participants of the premarital courses in Warsaw parishes. The results show that, the time 

perspectives are better predictors of the different dimensions relationship quality then the attitudes toward 

love. The time perspectives also explain more variability among males than females.  

 

Joanna Parol, The theory, theater and soul. Cinema about the close interpersonal relationships 

This article shows different ways of presenting close interpersonal relationships in the cinema. A decade 

after the beginning of the 21st century filmmakers makes the film Theory of everything, about love, sacrifice 

and about the relationships between two people. Ten years earlier, the screen enters “the four actors 

theatre”, Closer. This movie shows a portrait of contemporary interpersonal relationships. The next decade 

earlier polish director makes The double life of Veronique. The film uses the relationships in order to reflect a 

human interior, his soul, and the way to self-knowledge. 

 

Mateusz Barłóg, Marlena Stradomska, The perception of person engaged in a romantic 

relationship with a follower of Islam 

This article is intended to be a conclusion of considerations arising as a result of a survey conducted in 

2014, and its target was to learn about the image of the person who lives in a happy relationship with a 

follower of Islam. The study group consisted of Polish students (273 people) aged 18-24 years (x=21,73 , 

SD=1,42 ). The result of the study shows that people engaged in a relationship with a follower of Islam 



BLISKIE RELACJE INTERPERSONALNE 

 

ISSN 2082-7067 3(23)2015 KWARTALNIK NAUKOWY  

are perceived in a more negative way than their peers living in a relationship. From the point of view of 

young Poles, anwoman being in a happy relationship with a Muslim is seen as unconventional egoist who 

does not know life, and, at the same time, is simply an unattractive girl. However, a man, who decides to 

start a relationship with the Muslim is unrealistic and dangerous. It also appears that, above all, these 

individuals are perceived through the prism of that relationship, because they are far more often described 

by features characteristic to the community (describing interpersonal relationships) than by causative ones 

(highlighting personal predisposition) when compared to the control group ( remaining in normal 

relationship). 

 

Małgorzata Starzomska, God in a distorting mirror? - A spirituality of people with eating 

disorders for example of fragments of a diary of an individual with bulimia nervosa 

This paper is devoted to the role of spirituality in eating-disordered patients. There are many conflicting 

data concerning the relationship between religiosity and eating disorders. For a long time, this issue was 

not the subject of thorough research. Thanks to recent studies, we can now identify the benefits of 

treating eating-disordered patients using methods incorporating the spiritual aspect, and especially 

focusing on the image of God in patients, which tends to be profoundly distorted prior to therapy. The 

present paper quotes fragments of a diary written by a woman suffering from anorexia nervosa and 

bulimia nervosa, portraying her difficult relationship with God. The burden of the diseases and the 

resulting depression are too overwhelming for her to discover spontaneous faith devoid of remorse and 

striving for perfection. 

 

Marzena Zajączkowska, We need a Copernican revolution in our way of thinking to understand 

human generation 

Understanding of human generation requires a Copernican revolution in our way of thinking. Man as a 

biological individual is conceived and generated in his first cell - a zygote. At a very beginning of his life, 

this unique cell constitutes the whole human body. That is why the first mitotic division of a zygote is not 

the first step of his body formation. The organism has already been formed by changes of internal 

structure of the oocyte fused with the sperm head. Placenta and amniotic sac are temporal organs which 

are integral parts of a developing body. They are rejected at the moment of birth. DNA sequence is only a 

small part of the information contained in one cell. Epigenetics and microchimerism (currently being 

explored) are processes which cause the change in our biological thinking. We begin to understand that it 

is not only the genome that defines a conceived man. 

 

Urszula Tataj–Puzyna, The beauty of motherhood 

The unique features of a woman - a mother who loves selflessley, her innate ability to love and be loved, 

can help in the humanization of the world. A human being can find meaning in life only through relations 

with other humans. Motherhood being a unique relationship with another human being, whether spiritual 

or biological, is discovered and implemented in a woman’s life. Female identity is constituted, first in 

relation to herself and then to other people: her husband, her child. A woman does not define her identity 

neither by man nor child. Her happiness depends on a „spiritual instinct of self-preservation,” which 
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allows a woman to develop and achieve happiness regardless of the quality of the relationship with a man. 

Similarly, it is not the child that”decides” on the identity of the woman, but the identity of the woman 

determines the appearance of the child and their relationship. The experience of motherhood can give 

unlimited possibilities to express one's female „self”. It can be the greatest way to discover and activate all 

the skills and talents hidden within. The hardships of motherhood may become a way of personal, 

intellectual, emotional and spiritual development of a woman. 

 

Paweł Głuchowski, The impact of artificial insemination to married life 

Artificial insemination has a bad influence on marriage i.e. on fact that marriage is a relationship between 

one man and one woman. It is important to man and women understanding their mission, which aims 

building a family, which begin from acceptance of being mother and father, being parents. There are 

significant relations in marriage, which could make that the problem of artificial insemination procedure 

will have milder consequences. Moreover orientate the action in case of positive artificial insemination’s 

decision and took action in case of a multiple pregnancy have a relevant value in ascertaining that married 

couple will be excommunicated or not. 

 

Iwona Wrześniewska-Wal, The welfare of the child - the most important prerequisite legality 

medical procedure 

During the treatment of children there are many problems associated with consent to treatment. 

Institution consent to a medical procedure is one of the conditions for permitting activities physician. In 

the case of the need for medical treatment of the child principle agreed to this procedure express parents - 

consent of replacement or cumulative (when the child is at least 16 years of age). In some situations, it 

may well be another guardian or the guardianship court. The guardianship court always guided by the 

interests of the child. The interpretation of this concept has consequences in case law. In an emergency, a 

good child, the court may limit parental authority. The fact is irrelevant whether the threat was caused by 

misconduct of parents, their ineptitude, or the wrong notion of what a child's welfare requires. The 

premise which is the „good of the child” has been analyzed in selected medical matters. 

 

Grzegorz Zakrzewski OSPPE, Marital relations and the process of preparing for life in marriage 

and family 

The development of views on marriage and family among children and young people is a long-lasting 

process. This process is profoundly affected by the relationship formed by the parents. Observing their 

mutual relation towards each other, their offspring and other family members, a child and later a teenager 

learns the relationship with the opposite sex, and also attitude towards the weaker, needing support and 

care. Acquiring the knowledge how to behave in particular situations, a young person starts to build up 

their own model of marriage and family. A positive picture of marriage relations experienced by a child in 

its background family allows its comprehensive development, which should prepare a young person to 

view themselves as a potential future spouse and parent. On the other hand, a lack of harmony in the 

family life, a lack of positive marriage role model from the parents and a lack of faith practices can lead to 

emotional disorders, which makes shaping a mature young personality impossible. Consequently, it can 
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lead to difficulties in the process of preparation for marriage and family. The aim of the present article is 

to show the influence of the relationship between the parents on the process of preaparation of children 

and young adults for marriage and family life. 

 

Katarzyna Walęcka-Matyja, Empathy of adolescents from families of different structure 

The empathy reflects an innate ability to perceive and be sensitive to the emotional states of others 

coupled with a motivation to care for their wellbeing. It has evolved in the context of parental care for 

offspring as well as within kinships. The development of empathy, to a large extent, takes place together 

with the acquisition of family and social experience, the development of cognitive structures and the 

increasing emotional control. Empirical studies document that empathetic reactions emerge early in life, 

and that they are not automatic. Rather they are heavily influenced and modulated by interpersonal and 

contextual factors, which impact behavior and cognitions. In the late adolescence period young people are 

able to show empathy, provided they acquired such an ability in the course of their socialization process. 

The mechanisms supporting empathy are flexible and amenable to behavioral interventions that can 

promote caring beyond kin. Empathy is flexible and can be promoted. 

 

Katarzyna Walęcka-Matyja, The specificity of the educational process of a child in a foster care 

environment in the psychological perspective 

The purpose of this presentation is to present the psychological knowledge on the specificity of the 

educational process of a child in foster families in Poland and show the directions of the work taken up 

within the international project Family Learning in Foster Families (FALEFOS) aimed at improving life 

conditions of foster families as well as development and educational opportunities of the children.  

The idea of the FALEFOS project focused on highlighting the importance of the family learning process. 

It has been indicated that it is a common tendency to restrict the understanding of the family learning 

process to supporting formal education of children. But there is more to it – the awareness, reflection, 

informal learning processes and related values, relationships and identities within different conditions. 

Considering the above, it seems highly advisable to continue the scientific work on the improvement and 

creation of such conditions that would allow foster parents to perform their educational tasks in a full and 

correct way. 

 

Ks. Waldemar Woźniak, The significance of interpersonal relations in the process of inmate 

resocialisation at youth detention centres 

Interpersonal relations play a significant, not to say a key role in the process of youth offender 

resocialisation at youth correctional facilities, to an extent allowing to use the term of a positive 

interpersonal relations method. The method is based on developing positive interpersonal relations among 

inmates in order to target and stabilise, first, the resocialisation process (during an inmate’s stay at a 

detention centre), and then the process of social readaptation (usually following the stay at a correctional 

institution, during the actual life at freedom).  

In the case of resocialisation methodology, interpersonal relations play a primary role in psychotechnics 

and sociotechnics. The effectiveness of resocialisation is dependent on prosocial interpersonal relations. 
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Unfortunately, interpersonal relations between inmates may also be of deviant character and take the form 

of violence, for instance, or may turn into a close relationship of a criminal nature. The latter may emerge 

in the form of undertaking a joint criminal activity after leaving the correctional institution.  

 

Maria Kubis, Social activeness of elderly people in the light of polish empirical research 

In this article we have presented the results of empirical research on social activity and it determinants. 

Comparison of the results by different authors, who have dealt with the issues of civil engagement, the 

influence of social and demographical on civil engagement, may be assumed. The results of this research 

indicate that sex, age, education, social status and place of residence determine social activeness of elderly 

people.  
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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. 

 

 


