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Narodziny kobiecości – obraz siebie dziewczynek 
na podstawie Rysunku Człowieka 

  

„nie jest dobrze, ażeby człowiek (mężczyzna) był sam; uczynię mu zatem 

odpowiednią dla niego pomoc” (Rdz2,18) 

 

1. Świadomość płci w ujęciu rozwojowym 

 

Płeć dziecka określona zostaje w momencie poczęcia. Znacząca część różnic 

fizycznych pomiędzy płciami ujawnia się po siódmym tygodniu ciąży, gdy dochodzi do 

różnicowania się gonad żeńskich i męskich (Schaffer, 2006). Dymorfizm płciowy 

pojawia się już w okresie prenatalnym, prawdopodobnie też hormony prenatalne 

wpływają na pewne aspekty rozwoju mózgu i wtórnie powodują różnice psychiczne 

między płciami. 

Od momentu narodzin płeć dziecka stanowi wskazówkę dla otoczenia 

społecznego, biologia i kultura jednocześnie kształtują rozwój fizyczny i psychiczny 

dziewczynki. Każde społeczeństwo ma własne, kulturowe skrypty zachowań wobec 

dziecka. 

W grupie społecznej płeć jednostki jest jednym z głównych sposobów 

opisywania, kategoryzowania poznawanych ludzi (tamże, s. 96). 

Odmiennie dla każdej płci od początku stosowane są inne fasony ubranek, kolory 

otoczenia i gadżetów potrzebnych do pielęgnacji i zabawy. Początkowo odmienność płci 

podkreślana jest właśnie przez ubiór, jego kolor, strój dziewczynek na ogół zawiera 

większą ilość falbanek, dodatków, ozdobników tak, żeby przypadkowa osoba  

z otoczenia, pierwszy raz widząca dziecko była w stanie odróżnić jego płeć.  

Odziaływania społeczne otoczenia, wielokrotne sygnały ze środowiska powodują, 

iż dzieci dość szybko uczą się odróżniać własną płeć i myśleć o sobie w kategoriach 

własnej płci - dziewczynki lub chłopca.  

Między 12 a 24 miesiącem życia pojawiają się i utrwalają podstawowe dane 

związane z „ja”, w tym wiek i płeć (tamże, s. 174). 

Świadomość płci powstaje u dzieci między trzecim a piątym rokiem życia. 

Wymienia się w tym procesie trzy fazy: dwulatek już wie, że jest chłopcem lub 

dziewczynką, w wieku lat trzech chłopiec rozumie, że przyszłości stanie się mężczyzna,  
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a dziewczynka kobietą, a do piątego roku życia dzieci uświadamiają sobie, że ich płeć 

jest faktem nieodwracalnym (Kohnstamm, 1989). 

Wyniki badań w rozwoju różnicowania płci u małych dzieci w wieku trzech, 

pięciu, siedmiu i dziewięciu lat (Yee, Brown, 1994) pokazały, iż dzieci we wszystkich 

przedziałach wiekowych mają zdolność do rozróżniania płci, stałości płci,  

a w przypadku nagradzania za wykonanie określonego zadania, przejawiają tendencję 

do dyskryminacji płci odmiennej. Szczególnie wyraźnie różnica w postawach względem 

płci odmiennej, faworyzowanie własnej płci zaznacza się u dziewczynek i to począwszy 

już od trzeciego roku życia. Chłopcy w tym zakresie kierowali się częściej poziomem 

wykonania zadania i wydajnością.  

 

2. Rozwój kobiecości w aspekcie duchowym i psychologicznym 

 

Plan Boga to również partnerstwo między mężczyzną a kobietą. Jednemu  

i drugiemu Bóg zechciał powierzyć świat. Obydwoje zostali stworzeni na jego obraz. 

Kobieta jest tego samego pochodzenia co mężczyzna, «ciało z jego ciała», według 

obrazu biblijnego. Jej los zależy w dużym stopniu od patrzenia mężczyzny na nią, 

jak mówi Jezus. Nigdy nie powinna być zredukowana do przedmiotu. Ona ma tę 

samą godność, równe prawa. Lecz mężczyzna i kobieta mają różne dary. Nie można 

ich mieszać. 

Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży, Strasburg, 8 października 1988 

 

Chrześcijańskie korzenie naszego społeczeństwa dość wyraźnie wyznaczają  

i określają role kobiecą i męską. „Kobiety z reguły troszczą się najbardziej o osoby,  

o więzi międzyludzkie, o wychowanie. Mężczyźni natomiast z reguły w większym 

stopniu poświęcają się pracy zawodowej, działalności społecznej, prywatnym hobby  

i zainteresowaniom. W konsekwencji kobiety oceniają siebie głównie na podstawie 

sukcesów w świecie osób: czy kochają i są kochane, czy mają harmonijne więzi  

z małżonkiem, z dziećmi, z sąsiadami, z Bogiem. Natomiast mężczyźni oceniają siebie 

głównie na podstawie sukcesów w świecie rzeczy: czy są kompetentni zawodowo, 

cenieni jako fachowcy, czy awansują i dobrze zarabiają” (Dziewiecki, 2009, s. 89). 

W procesie wychowywania od początku inaczej traktuje się dziewczynki, inaczej 

chłopców. Potoczna wiedza na temat wychowywania dziewczynki przyjmuje, że 

wychowuje się je „łatwiej”, że dziewczynki są grzeczniejsze, milsze, bardziej posłuszne  

i ostrożniejsze w codziennym postępowaniu. Cechami charakterystycznymi dziewczynki 

powinny być dbałość o porządek otaczającego świata materialnego. Zadaniem 

dziewczynki jest szczególna dbałość o własne ciało, jego zdrowie i czystość w aspekcie 

cielesnym i duchowym, kiedyś w przyszłości będzie ono bowiem służyło wydaniu na 

świat nowego człowieka. Dziewczynkom wpaja się, że powinny się odnajdywać  

i sprawdzać w związkach z innymi, mają pełnić role przyjaciółek, pomocnic, opiekunek, 

żon i matek.  
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Kobiece ukierunkowanie na budowanie bliskich więzi to unikalny dar dla świata  

i nadanie mu głęboko ludzkiego wymiaru; życie w świecie pozbawionym tych wartości 

byłoby bardzo ubogie. Bywa jednak, że za nadmierne zorientowanie na relacje, bez 

wykształcenia w sobie silnego i autentycznego Ja kobiety płacą poczuciem pustki  

i okaleczeniem (Dillon, Benson, 2007).  

Wzorce płci wpływają na sposób, w jaki postrzegamy i oceniamy innych, część 

schematów pozostaje jednak ukryta i nieświadoma. Stereotyp kobiecości może być 

zagrożeniem dla poczucia własnej wartości kobiet, gdyż w naszej kulturze bardziej ceni 

się cechy męskie niż kobiece. Zarówno kobiety jak i mężczyźni idealizują cechy, które 

powszechnie uważa się za męskie: samowystarczalność, niezależność, sprawność 

fizyczna, asertywność, silna osobowość, wigor, umiejętności analityczne, zdolności 

przywódcze, gotowość do podjęcia ryzyka, zdecydowanie, skuteczność, dominację, 

agresywność. Jednocześnie lekceważy się cechy zwykle identyfikowane z kobiecością, 

takie jak ustępliwość, pogoda ducha, nieśmiałość, emocjonalność, czułość na pochwały, 

miłe usposobienie, wrażliwość, wyrozumiałość, współczucie i dbałość o innych (por. np. 

Kelly, Caudill, Hathorn, O’Brien, 1977). 

Cielesność kobiety, jej płodność, jest darem swoiście kobiecym. We 

współczesnym świecie, w którym media, przemysł mody, lansują jeden swoisty kanon 

piękna cielesnego, wiele dziewcząt i kobiet może głęboko cierpieć z powodu własnego 

wyglądu.  

„Kobiety drobne i potężne, o budowie wąskiej i szerokiej, niskie i wysokie są 

takie, jakie są najprawdopodobniej dlatego, że swą posturę odziedziczyły po przodkach, 

jeśli nie bezpośrednich, to z pokolenia lub dwóch wstecz. Wyszydzanie lub osądzanie 

kobiet z powodu dziedzicznej budowy fizycznej powoduje, że w każdym kolejnym 

pokoleniu jest coraz więcej sfrustrowanych neurotyczek. Wypowiadanie szkodliwych, 

jedynie słusznych sądów na temat dziedzicznych kształtów kobiety pozbawia ją 

najcenniejszych psychicznych i duchowych skarbów” (Estes, 2001, s. 222).  

 

3. Analiza rysunków testu projekcyjnego „Narysuj człowieka”  

                           w kontekście rozwijającej się kobiecości u dziewczynek  

 

3.1. Rysunek jako forma ekspresji i narzędzie w diagnozie i terapii  

                           psychologicznej 

 

Rysunek jest najbardziej pierwotną zdolnością człowieka do pozostawiania po 

sobie śladu, znaku istnienia, obecności w świecie.  

Pierwsze malowidła możemy oglądać na ścianach jaskiń pierwotnego człowieka, 

który zostawił po sobie wzruszające świadectwo przeżyć, realności życia, ale  

i zachwytów dla oglądanego przez siebie świata. Zdolność do rysowania, pozostawiania 



 ISSN 2082-7067 4(12)2012 KWARTALNIK NAUKOWY  

śladu graficznego jest specyficznie i jedynie człowiekowi przypisaną zdolnością, cenną  

i niepowtarzalną.  

Rysunki dziecięce są pierwszymi manifestacjami osobowości dziecka, ekspresją 

jego uczuć, myśli i marzeń. Analiza rysunków dostarcza bogactwa informacji na jego 

temat. Profesor Stefan Szuman, znakomity znawca twórczości dziecięcej twierdził, iż 

dziecko do lat dziesięciu nie rysuje nigdy samorzutnie z natury, nie naśladuje jej 

bezpośrednio w swym rysunku (Szuman, 1990, s. 8). Dziecko rysuje według swojej 

wyobraźni i tyle, ile wie. Początkowo więc rysunki postaci ludzkich często pozbawione 

są ubrań, a o płci narysowanej postaci decyduje jeden szczegół – na przykład kokarda na 

głowie dziewczynki. W rysunkach dziecięcych powstałych w latach dwudzistych XX 

wieku elementami szczególnie ważnymi były guziki i kokardy. Obecnie występują one 

sporadycznie z prostej przyczyny – dzieci używają częściej zamków błyskawicznych  

i rzepów do zapinania odzieży, a i kokardy rzadziej stanowią ozdobę dziewczęcego 

uczesania. Sprawdza się więc teoria profesora Szumana, iż dziecko rysuje najpierw to, co 

wie i to, co zaprząta jego wyobraźnię i działanie. 

Wnikliwe analizy wytworów dziecięcych doprowadziły do wyodrębnienia 

szeregu rysunkowych metod projekcyjnych, używanych zarówno do diagnozy stanu 

emocjonalnego dziecka, jak i w procesie terapeutycznym. Teorie Freuda i Junga 

dotyczące nieświadomych procesów zachodzących w umyśle stały się podstawą dla 

psychoterapeutów wykorzystujących sztukę w pracy diagnostycznej, okazało się 

również, że dla części pacjentów poddających się analizie o wiele łatwiej jest narysować 

sen, niż opisać go słowami (Oster, Gould, 1999).. 

Rysunkowe metody projekcyjne opierają się na projekcji rozumianej jako sposób 

spostrzegania i reagowania na bodźce zewnętrzne, zawsze uwarunkowany cechami 

osoby postrzegającej (Płużek, 1966). 

Projekcję możemy ujmować na kontinuum nieświadome - częściowo 

uświadomione, można też mówić o różnych typach projekcji w zależności od czynności 

psychicznych, które są w nie zaangażowane (Gawda, 2004). Wyróżniamy projekcję 

percepcyjną, słowną oraz projekcję motoryczną, której środkiem ekspresji jest ruch lub 

gest. Wytwór graficzny dziecka jest właśnie końcowym efektem mechanizmu projekcji 

percepcyjno-motorycznej. 

W praktyce psychologicznej rysunkowe testy projekcyjne wykorzystuje się dość 

często. Dostarczają one wielu informacji na temat aktualnego stanu psychicznego 

dziecka, jego samopoczucia, ewentualnych lęków, niepokojów, cech neurotycznych. 

Rysunek człowieka, początkowo „ludzika” tak bardzo przypomina Ja, iż niektórzy 

badacze uczynili zeń test osobowości i inteligencji. Szczególnie wnikliwe badania 

przeprowadziła Goodenough, Fay i Machover (za: Chermet-Carroy, 2004).  

 Poszukiwanie tożsamości płciowej przejawia się w rysunkach stosunkowo 

wcześnie - do męskich oznak zaliczamy kwadratowe ramiona, brodę; do kobiecych 

aspektów: sukienki, biżuterię, trwałą ondulację, loki, wydłużone rzęsy. W tle rysunku 
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mogą również występować przedmioty dodatkowo podkreślające cechy męskie  

o fallicznym kształcie, woda i kwiaty podkreślają cechy żeńskie.  

 

3.2. Badania własne 

 

Celem badań było udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przejawiają 

się aspekty kobiecości w rysunkach dziewczynek, jak graficznie wyrażają one cechy 

charakterystyczne dla własnej płci. Poszukując odpowiedzi na pytanie badawcze 

posłużono się analizą testu projekcyjnego „Narysuj Człowieka” w aspekcie opisowym, 

dotyczącym wybranych cech rysunku, które świadczyć mogą o kształtującym się obrazie 

własnej płci a w przyszłości – poczucia kobiecości u dziewczynek.  

Badanie testem było tylko jednym z całej baterii testów psychologicznych 

stosowanych w diagnozie psychologicznej. Badana grupa dziewczynek była 

homogeniczna pod względem rozwoju intelektualnego, wszystkie badane rozwijały się 

przeciętnie lub powyżej przeciętnej pod względem umysłowym, nie przejawiały 

zaburzeń emocjonalnych.  

Badania częściowo odbyły się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej ss. 

Pijarek im św. J. Kalasancjusza w Krakowie, dzięki pomocy s. Kingi Żelazko. Część 

rysunków pozyskano w trakcie badań na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

nr 2 w Krakowie. Badane podzielono na trzy grupy wiekowe 6-7 lat, 8-10 lat oraz 11 - 13 

lat. 

Każda dziewczynka miała podaną następującą instrukcję: „Narysuj człowieka 

takiego, jakiego potrafisz”. Przy ewentualnych pytaniach ze strony badanych odpowiedź 

badającego brzmiała za każdym razem – „Ty decydujesz kogo narysujesz”. Rysunki 

wykonywano ołówkiem na papierze formatu A4. Uzyskano po 20 rysunków z każdej 

grupy wiekowej, łącznie 60 rysunków, które zanalizowano w oparciu o wybranie 

kategorie opisowe przedstawione poniżej.  

W badaniach własnych ujęto następujące kategorie opisowe rysunku postaci 

ludzkiej, które podkreślają żeńską płeć narysowanej osoby: 

- w twarzy: rzęsy, rumieńce, pełne usta; 

- fryzura: długie włosy, krótkie włosy, spinki i ozdobniki we włosach; 

- ubiór: sukienka, spódnica, paski (jako podkreślenie figury kobiecej), biżuteria,  

 Obcasy; 

- ozdobniki dotyczące ubrania i obuwia w postaci kokardek, falbanek, wzorków; 

- zaznaczone cechy płciowe poprzez silniejszy nacisk ołówka lub odpowiedni 

kształt: piersi, biodra, sfera genitalna. 
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Tabela 1. Rozkład procentowy elementów podkreślających płeć w rysunkach dziewcząt 

Wskaźniki 6-7 lat 8-10 lat 11-13 lat 

Twarz: 

Rzęsy 

Rumieńce 

Pełne wargi 

 

 

45% 

brak 

30% 

 

65% 

20% 

60% 

 

65% 

15% 

60% 

Fryzura:  

Długie włosy 

Krótkie włosy 

Spinki i ozdobniki 

we włosach 

korona 

 

75% 

25% 

 

10% 

40% 

 

90% 

10% 

 

25% 

10% 

 

95% 

5% 

 

30% 

brak 

Ubiór: 

Sukienka, 

spódnica 

Biżuteria 

Obcasy 

Paski 

Ozdobniki 

 

 

75% 

25% 

25% 

10% 

30% 

 

70% 

30% 

50% 

20% 

25% 

 

60% 

10% 

20% 

40% 

30% 

Zaznaczone w 

sylwetce: 

Piersi 

Biodra 

Sfera genitalna 

 

 

 

brak 

brak 

brak 

 

 

20% 

brak 

10% 

 

 

15% 

40% 

10% 

 

Analiza przedstawionych wyników dowodzi, iż wraz z wiekiem w rysunkach 

dziewczynek pojawiają się elementy wyraźnie podkreślające płeć narysowanej postaci. 

W obrębie twarzy są to rzęsy, pełne usta oraz w mniejszym natężeniu rumieńce.  

Rzęsy jako atrybut kobiecości był i jest szczególnie podkreślany w sztuce  

i popkulturze. Zapotrzebowanie na długie i gęste rzęsy jest obecnie zaspokajane przez 

makijaż, reklamy licznych kosmetyków zachęcają do podkreślania rzęs, ich wydłużania 

i pogrubiania. Niewątpliwie rzęsy mają charakter estetyczny i są związane  

z uwodzeniem, obecność ich w rysunkach dziewczynek podkreśla ich kobiecość. Rzęsy 

występują w większości rysunków, zwłaszcza w grupie wiekowej 8-10 latek oraz 11-13 

latek.  

Pełne usta mogą oznaczać zmysłowość, wyraźny jest wzrost ilościowy 

narysowanych ust wraz z wiekiem, świadczy to o budzącym się w dziewczynkach 
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poczuciu zmysłowości. Żadna z dziewczynek nie narysowała języka ani zębów, które to 

elementy mogą świadczyć o rozważaniach na temat własnej seksualności lub  

o trudnościach w tej sferze.  

Nieodłącznym elementem kobiecości pozostają długie włosy, niemal wszystkie 

narysowane postaci posiadają je bujne i gęste. 

Włosy w rysunkach dziewczynek bywają kunsztownie upięte, ozdobione 

spinkami i gumkami, które dodatkowo podkreślają walory fryzury. Jednocześnie 

obecność spinek, gumek we włosach może również odzwierciedlać wysiłki, aby 

panować nad sobą, zachowywać się zgodnie z wymaganiami otoczenia, 

podporządkowywać się nakazom, jest to cecha przypisywana i wymagana od 

dziewczynek, a później kobiet.  

 Bujność włosów, ich długość są najbardziej charakterystyczną cechą  

w rysunkach dziewczynek, nawet ubiór nie jest tak znaczącym desygnatem płci żeńskiej, 

znaczny odsetek dziewczynek prezentuje bowiem we własnych pracach spodnie jako 

odzież codzienną. 

Spódnica, sukienka wciąż stanowią o sile kobiecości i znaczą o wiele więcej  

w rysunku niż obcasy i biżuteria, które zwyczajowo kojarzą się z kobiecością.  

Oryginalnym elementem pojawiającym się w rysunkach 6-7 letnich dziewczynek 

jest korona na głowie, wiąże ona świat dziecięcej projekcji z baśniami i bajkami, gdzie 

postacią centralną najczęściej bywa księżniczka lub królewna. Tendencja do myślenia 

magicznego zanika w trakcie rozwoju w grupie 11-13 latek ustępując miejsca 

realizmowi.  

Wraz z wiekiem pojawia się tendencja do podkreślania kobiecości w postaci 

zaokrąglonych, podkreślonych bioder, cecha ta pojawia się najwyraźniej w grupie 11-13 

latek, podobnie jak pasek. Najpewniej fakt ten związany jest z dojrzewaniem płciowym  

i procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie badanych. Znamiennym jest 

fakt, iż piersi są rzadziej podkreślanym atrybutem, podobnie jak sfera genitalna, która 

budzi u rozwijających się dziewczynek zaciekawienie i jest swoistą tajemnicą.  

Badania zaprezentowane w artykule pokazują, iż najczęściej występującymi 

atrybutami kobiecości w rysunkach dziewczynek są długie włosy, spódnica lub 

sukienka, pełne wargi oraz rzęsy. Przedstawione analizy wymagają dalszego pogłębienia 

i być może, ujęcia jeszcze innych aspektów formalnych i opisowych rysunków 

dziecięcych w kontekście płciowości i seksualności.  
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Czy kobiecość może być piękna? 
 

Słownik Współczesnego Języka Polskiego (2001, s. 386) definiuje kobiecość jako 

„zespół cech, właściwości charakteryzujących kobiety; natura kobiety”. Kobiecość jest 

więc z definicji wpisana w naturę kobiety. 

To bardzo ogólne stwierdzenie, warto zatem zastanowić się, w czym przejawia 

się ten zespół cech i właściwości charakterystycznych dla kobiety, a także jaka jest 

natura kobiety. 

K. Deaux i L.L. Lewis w artykule: „Structure of Gender Stereotypes: 

Interelationships Among Comparents and Gender Label” zamieszczonym w „Journal  

of Personality and Social Psychology” w 1984 roku wyodrębnili cztery komponenty w 

strukturze stereotypów związanych z kobiecością: 

 komponenta cech osobowości – kobieta, którą cechują: emocjonalność, 

czułość, delikatność, zdolność do poświęceń, troska o uczucia innych, ciepło w relacjach 

z innymi, umiejętność rozumienia innych; 

 komponenta ról społecznych- kobieta traktowana jako źródło wsparcia 

emocjonalnego dla innych, kobieta - matka i ta, która zarządza domem; 

 komponenta wyglądu zewnętrznego - kobieta kojarzona z delikatnym 

głosem, schludnością, wdziękiem, miękkością ruchów. 

 komponenta zawodu - pielęgniarka, terapeutka, telefonistka, logopeda, 

nauczycielka (za: Zaworska-Nikoniuk, 2008, s. 30). 

U. Parnicka (2002) podaje podobne cechy składające się na wzorzec kobiecości: 

delikatność, wrażliwość, wstydliwość, opiekuńczość, troskliwość, czułość, empatia, 

zdolność do poświęceń, łagodność refleksyjność, dbałość o swój wygląd, poczucie 

estetyki, gospodarność, ale również naiwność, kokieteryjność i gderliwość. 

A zatem najbardziej popularne cechy kojarzone z kobiecością to: wrażliwość, 

opiekuńczość, czułość, delikatność, uczuciowość, subtelność; natura kobiety natomiast 

kojarzy się zwykle z zaangażowaniem, poświęceniem, oddaniem i macierzyństwem. 

Szczególny wymiar kobiecości koncentruje się więc zarówno na wnętrzu kobiety, 

jak również na budowaniu i trwaniu w relacji z drugim człowiekiem. 

Istotną cechą opisującą kobiecość jest styl, w jakim kobieta komunikuje się  

z drugim człowiekiem. Wg Michała Cebuli (2012), kobieta - aby zbudować i utrzymać 

dobre relacje z innymi - dzieli się swoimi odczuciami i słucha innych. Jest wrażliwa, daje 

odczuć, że słucha, wspiera, angażuje innych w rozmowę, mówi, żeby tworzyć 

symetryczne relacje z ludźmi. Rozmowa jest dla niej rodzajem związku między ludźmi,  
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w którym każdy szczegół i punkt widzenia pogłębia go. 

W kontekście powyższych rozważań nasuwa się pytanie o współczesne wzorce 

kobiecości. 

Obecnie kobiecość to przede wszystkim ponad miarę eksponowane  

(np. u nastolatek) atrybuty związane z płcią, koncentracja na seksualności, wyzywający 

ubiór, makijaż, fryzura. Atrybuty te, często pozbawione estetyki i smaku, są 

przerysowane i sztuczne. 

Wydaje się, że rolą, którą wyznaczyły dla siebie kobiety, jest spełnianie 

wygórowanych standardów atrakcyjności fizycznej, a ponadto walka o uznanie i pozycję 

społeczną, koncentracja na karierze zawodowej oraz na walce o równouprawnienie. 

Jednak realizacja tego może pozbawiać kobietę kobiecości i czynić ją w rzeczywistości 

podobną do mężczyzn. 

 

1. Znaczenie prasy kobiecej w lansowaniu modelu kobiecości 

 

Jednym ze znaczących mediów kształtujących i lansujących wizerunek 

współczesnej kobiety jest prasa kobieca. Treści tam zawarte stają się dla wielu 

czytelniczek wzorem do naśladowania lub potwierdzeniem życiowych wyborów. 

Badania treści prasy kobiecej rejestrują pewne cechy charakteru i stylu życia 

kobiet. Są to przede wszystkim: plotkarstwo, infantylizm, sentymentalizm, uleganie 

emocjom, uległość mężczyźnie, kierowanie się w życiu wyłącznie uczuciem, ale także 

opiekuńczość, zaradność, gospodarność (pranie, sprzątanie, gotowanie), poświęcanie się 

rodzinie (opieka nad chorym dzieckiem, bez możliwości odpoczynku). W małżeństwie 

kobiety prezentowane są głównie jako zdradzane i tolerujące zdrady (za: Zaworska-

Nikoniuk, 2008). 

Z drugiej strony prasa kobieca eksponuje wzorce promujące kobiecą niezależność 

i pewność siebie, koncentrowanie się na realizacji własnych planów. Bohaterkami 

artykułów są głównie kobiety, które nie planują spełniać się w roli żony i matki 

(Przyjaciółka, Pani Domu, Naj i Tina). 

Podobną charakterystykę nieco zniekształconej kobiecości pokazała analiza 

treści magazynów dla kobiet tzw. luksusowych (Pani, Zwierciadło, Cosmopolitan, Twój 

Styl i Marie Claire ). 

Bohaterki wyżej wymienionych pism cechuje: koncentracja na własnym rozwoju, 

realizacja własnych pasji, koncentracja na rozwoju własnej duchowości poprzez 

poznawanie własnego wnętrza i bycie w zgodzie z samą sobą oraz refleksyjność, 

wrażliwość na potrzeby innych, opiekuńczość i miłość do bliskich pojmowane jako 

źródło kobiecej siły (a nie słabości). Kobieta lansowana w tych pismach to kobieta 

sukcesu (w wymiarze finansowym, osobistym i zawodowym); zdolna, energiczna, 

niezależna, bezkompromisowa, często uzależniona od zakupów czy diet. Jest to również 

typ kobiety, która, by osiągnąć własne cele, jest skłonna do manipulacji mężczyznami za 

pomocą seksualizmu. 
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Wydaje się, że prezentowane cechy nie dotykają sedna kobiecości, w której 

zawiera się przecież godność ludzka, mądrość, bezinteresowność, a także subtelność  

i szczególny rodzaj wrażliwości. 

W badaniu prasy kobiecej zostały poddane analizie również treści pism nurtu 

feministycznego. 

Pisma te przedstawiają obraz kobiety jako silnej, niezależnej finansowo młodej 

feministki, walczącej z patriarchatem, otwartej na antykoncepcję i aborcję, świadomie 

rezygnującej z życia rodzinnego i z macierzyństwa bądź preferującej samotne 

macierzyństwo. W pismach feministycznych (OŚKa i Zadra) podnoszona jest również 

kwestia nieobecności w nauce i literaturze takich wzorców osobowościowych, które 

mogłyby stanowić autorytety dla młodych kobiet. Feministki w przekazie prasowym 

podkreślają wagę budowania poczucia solidarności i tożsamości grupowej kobiet. 

Filozofia nurtu feministycznego sprowadza się do walki o równouprawnienie 

kobiet oraz o zniesienie wszelkich form dyskryminacji. Wyrazem tej filozofii są treści 

pokazujące wojowniczą naturę kobiety, która chce zająć miejsce równe mężczyźnie, 

a w mężczyźnie odnaleźć jedynie partnera do swoich działań. 

W kontekście tych rozważań niezwykle wymownie brzmią słowa: 

„Zdaniem radykalnych feministek, uprzedmiotowienie kobiet przez mężczyzn to 

ogólna kondycja kobiety w społeczeństwie patriarchatu. Jego podstawowym źródłem  

i zarazem sposobem przejawiania się są różne formy przemocy wobec kobiet. 

Traktowanie kobiet jako przedmiotu ujawnia się w każdej relacji między kobietą  

a mężczyzną, nawet wówczas gdy mężczyzna chce okazać kobiecie szacunek czy 

uczucie” (za: Ślęczka, 1999, s. 323) 

Walka kobiet o zrównanie płci spowodowała, że kobiecość przekształciła się  

w „trzecią płeć” (kobiecość w domu, a męskość w życiu zawodowym i publicznym) lub  

w ogóle wyzbyła się swych cech (Machaj, 2009). 

Kobiecość w kontekście filozofii feministycznej jest odwróceniem, lustrzanym 

odbiciem rzeczywistego i naturalnego porządku świata, w którym kobieta zajmuje 

godne miejsce i pełni ważną rolę. 

Mimo, że stereotyp kobiecości jest w przeważającej części pozytywny, to jednak 

badacze Glic i Fiske, zauważając pewne przejawy postrzegania kobiet jako grupy 

dyskryminowanej, analizują dwa nurty w zakresie poglądów: seksizm wrogi i seksizm 

dobrotliwy, które zmieniają i zniekształcają pierwotne postrzeganie kobiecości. Seksizm 

wrogi to niechęć do kobiet, wyrażająca się przekonaniem, że dążą one do kontroli nad 

mężczyznami za pośrednictwem manipulowania własną dostępnością seksualną lub 

poprzez realizowanie ideologii feministycznej. Seksizm dobrotliwy to idealizowanie 

kobiet jako istot czystych i dobrych, ale słabych i bezradnych wymagających męskiej 

opieki i ochrony (za: Wojciszke, 2010, s. 202-203). 

Taka polaryzacja postaw kobiecych redukuje i ogołaca całe bogactwo kobiecości. 

Warto tu podkreślić ogromny wpływ stereotypów dotyczących dyskryminacji kobiet. . 
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Determinują one myślenie o kobietach, a także określają kategorie społeczne. Kategorie 

te reprezentują ludzkie przekonania, które mogą silnie oddziaływać na rzeczywistość; 

mogą też silnie wpływać na dokonywanie przez jednostkę oceny własnej osoby  

i determinować jej zachowanie (Brannon, 2002). 

Jolanta Miluska (2012) prezentuje wyniki badań z 2007 roku, w których 

analizowała społeczny obraz kobiet i innych kategorii społecznych (osób starszych, 

niepełnosprawnych oraz ludzi innego wyznania) sprawdzając, która z tych grup jest 

najbardziej dyskryminowana. W świetle badań odnoszących się do problemu 

negatywnych stereotypów kobiet dotyczących uprzedzeń wobec nich i towarzyszącej im 

dyskryminacji nie można ich uznać za uzasadnione. Nie jest prawdziwy pogląd, że 

kobiety są grupą dyskryminowaną, bowiem badani postrzegali je jedynie w kategoriach 

pozytywnych.  

Spośród porównywanych grup społecznych, kobiety wyróżnia pracowitość, 

inteligencja, obowiązkowość i zaradność oraz ustępliwość (cechy sprawnościowe). 

Badani podkreślali też kulturę, lojalność, uczciwość kobiet (cechy moralne) oraz 

uczuciowość, życzliwość i przyjacielskość (cechy osobowościowe). Uzyskane wyniki nie 

potwierdzają więc realnych uprzedzeń wobec kobiet mimo istnienia takiego stereotypu 

(tamże). 

Warto przyjrzeć się zagadnieniu dotyczącemu społecznych wyobrażeń kobiet  

o kobietach. 

Badania przeprowadzone na zlecenie kampanii Dave w 2002 roku: „Portret 

współczesnej kobiecości”, opracowane przez Pentor, dotyczące postrzegania kobiecości 

oczyma kobiet, wskazały na cztery typy kobiecości: „altruistki”, „emisariuszki harmonii  

i miłości”, „twardzielki” oraz „damy” (za: Piątek, Barabasz, 2009). 

Wyróżnione typy zostały porównane ze sobą pod względem następujących cech: 

stosunku do pracy zawodowej, najwyższej wartości w życiu, spraw mających znaczenie, 

sposobu realizacji kobiecości, oczekiwań wobec mężczyzn, stosunku do ludzi ( w tym 

informacji związanych z danymi dotyczącymi wieku, miejsca zamieszkania oraz stanu 

cywilnego). 

Jako najważniejszą wartość w życiu, altruistki, emisariuszki harmonii miłości  

i „twardzielki” podały rodzinę, natomiast „damy” pracę i miłość. Badane kobiety 

realizują swoją kobiecość w dbałości o świat, które same tworzą; w harmonijnym 

pogodzeniu wszystkich sfer życia, tak, żeby w żadnej z nich nie zatracać kobiecości;  

w dystansie do własnej urody i młodości jako wartości przemijających, w akceptacji 

siebie. W oczekiwaniach wobec mężczyzn również były zgodne, kładąc nacisk na 

wierność, opiekuńczość, lojalność, wrażliwość. Można jednak zauważyć różnice 

badanych w stosunku do małżeństwa. „Altruistki” traktują związek jako „uczciwą 

spółkę”, „twardzielki” uważają, że nawet nieudane małżeństwo jest lepsze niż 

samotność, damy preferują związki oparte na partnerstwie, a emisariuszki harmonii  

i miłości krytycznie wypowiadają się o zawieraniu małżeństw dla pieniędzy, sportu czy 

seksu. 
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Wnioski z przeprowadzonych badań formułują Piątek, Barabasz twierdząc, że 

współczesna Polka – niezależnie od społecznego czy metrykalnego usytuowania  

w strukturze społecznej – priorytetowo wskazuje życie rodzinne i posiadanie dzieci jako 

najważniejsze zadania, które chciałaby realizować, a miłość, przyjaźń i spokojne, 

bezkonfliktowe życie dopełniają całości obrazu (tamże).  

 

2. Kobiecość jako dar i zadanie 

 

Kobiecość to dar wpisany w naturę kobiety, stanowiący tożsamość związaną z 

płcią. 

Podstawowym zadaniem kobiety winno być rozwijanie, pomnażanie  

i wykorzystywanie go dla dobra własnego i innych. 

Fragment Księgi Przysłów (Prz 31,10-11.25-28) tak opisuje kobietę doskonałą: 

„Niewiastę dzielną kto znajdzie? 

Jej wartość przewyższa perły. 

Serce małżonka jej ufa, 

na zyskach mu nie zbywa; 

(…) 

Strojem jej siła i godność, 

do dnia się przyszłego uśmiecha. 

Otwiera usta z mądrością, 

na języku jej miła nauka. 

Bada bieg spraw domowych, 

nie jada chleba lenistwa. 

Powstają synowie, aby ją wysławiać, 

i mąż jej, by ją uwielbiać” 

Nasuwają się pytania: Czy są takie kobiety? Gdzie ich szukać? W jaki sposób 

realizują swoją drogę do świętości? 

 

2.1. Kobieta, kobiecość, małżeństwo 

 

Wyjątkową rzeczywistością w życiu kobiety i mężczyzny jest małżeństwo,  

w którym pierwiastek kobiecy i męski łączą się w jedno, tworząc byt idealny. 

W małżeństwie godność osoby ludzkiej i równość małżonków jest bardzo ważna. 

Opis stworzenia świata w Księdze Rodzaju doskonale pokazuje i podkreśla 

znaczenie kobiety w małżeństwie. Najpierw Bóg, stwarzając niebo, ziemię, rośliny  

i zwierzęta, stwarza środowisko dla człowieka. Gdy wszystko jest gotowe, Bóg stwarza 

mężczyznę, a następnie, widząc jego samotność, stwarza kobietę. Czytamy: „Wtedy to 

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

żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, 
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zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział:  

<<Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała 

niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta>>” (Rdz 2, 21-23). 

Słowa te dotykają znaczenia cech kobiecych żony w małżeństwie. Kobiecość  

w związku małżeńskim może realizować się przez obecność i w obecności mężczyzny. 

Mężczyzna jest swoistym „tłem”, na którym może rozwijać się delikatność, subtelność, 

wrażliwość i emocjonalność kobiety - żony. 

Tradycyjny podział ról w małżeństwie jest zgodny z naturalnymi 

predyspozycjami związanymi z płcią, pierwotnym wyposażeniem obojga. W naturę 

mężczyzny wpisana jest więc odpowiedzialność i zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie, 

której jest „głową”, w naturę kobiety zaś troska i podtrzymywanie relacji i więzi 

emocjonalnych w rodzinie.  

W innym miejscu Księgi Rodzaju czytamy: „Dlatego to mężczyzna (…) łączy się ze 

swą żoną tak ściśle, ze stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24) 

Małżeństwo jest jednością opartą na różnorodności cech osobowości, 

predyspozycji i charakterów kobiety i mężczyzny. Oboje w równej mierze tworzą relację 

między sobą, wnosząc w nią całe bogactwo związane z płcią oraz z istotą kobiecości  

i męskości. 

Fundamentem relacji małżeńskiej są miłość, zaufanie i szacunek (Rostowska, 

2008, s. 132). Życie w atmosferze miłości i zrozumienia oraz w poczuciu bezpieczeństwa 

tworzy właściwą postawę małżonków wobec siebie, a przejawia się w silnej i jedynej  

w swoim rodzaju więzi emocjonalnej. 

Miłość konstytuująca małżeństwo jest bardzo złożonym stanem emocjonalnym, 

intensywnie doświadczanym przez jednostkę, cechującym się: zainteresowaniem, 

działaniem, dobrem oraz troską, szacunkiem i odpowiedzialnością. Miłość jest wyrazem 

jednej z najbardziej podstawowych potrzeb, potrzeby zjednoczenia się z drugą osobą w 

celu pełniejszego stawania się samym sobą (Rostowski, 1987). 

Warto podkreślić, że miłość małżeńska podlega ciągłemu rozwojowi, nie jest 

rzeczywistością stałą, lecz dynamiczną. Od dojrzałości osobowej małżonków, od tego  

w jaki sposób wykorzystują dar kobiecości i męskości, od zdolności przezwyciężania 

samego siebie i wrażliwości na drugiego człowieka zależy jakość związku  

i zaangażowanie w relację (Ryś, 1999). 

Bogdan Wojciszke (2001) analizuje dynamikę trzech składników miłości 

rozróżnionych i opisanych przez Roberta Stenberga. 

Pierwszym składnikiem jest intymność, rozumiana jako pozytywne uczucia  

i towarzyszące im działania, pragnienie dbania o dobro partnera, wzajemne 

zrozumienie, szacunek oraz dawanie i otrzymywanie wsparcia. Dynamika intymności 

jest łagodna, rośnie powoli i jeszcze wolniej opada. Drugim składnikiem jest namiętność, 

będąca konstelacją silnych, pozytywnych lub negatywnych emocji. Emocjom tym 

towarzyszy silna motywacja do połączenia się z osobą kochaną. Namiętność intensywnie 

rośnie, a po osiągnięciu szczytowego natężenia szybko gaśnie. Istotnym składnikiem 
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miłości, najbardziej stabilnym, jest zaangażowanie, które cechują myśli, uczucia  

i działania ukierunkowane na zbudowanie i utrzymanie trwałego związku, pomimo 

występowanie przeszkód. W miarę trwania związku wymienione wyżej składniki 

miłości rosną, maleją bądź utrzymują się na względnie stałym poziomie, prowadząc 

związek przez kolejne jego stadia: od zakochania, przez romantyczne początki (w tym 

zawarcie związku małżeńskiego), związek kompletny, przyjacielski, pusty aż do 

ewentualnego rozpadu związku (tamże). 

Miłość małżeńska na każdym etapie jej trwania zawiera akceptację, zrozumienie, 

uznanie oraz pomoc w realizacji dążeń i pragnień, a więc staje się życzliwa i wrażliwa na 

potrzeby małżonka. Dojrzała miłość staje się podstawą zaangażowania całego człowieka 

w relację małżeńską, która w oparciu o świadomość odmienności kobiety i mężczyzny 

oraz wzajemne uzupełnianie się, pomaga w afirmowaniu drugiego człowieka  

i przekraczaniu samego siebie. Istotą miłości jest pragnienie dawania siebie, 

obdarowywania kochanej osoby dobrem i dzieleniem się z nią bogactwem swojej 

osobowości (Ryś, 1999). 

Jedną z podstawowych cech stanowiących o kobiecości jest wrażliwość na 

uczucia innych, empatia oraz chęć niesienia pomocy. Ta zdolność ma bardzo duże 

znaczenie w małżeństwie. Według Teresy Rostowskiej (2008) „Wsparcie społeczne  

w odniesieniu do małżeństwa można rozumieć jako wrażliwość na potrzeby partnera, 

a ściślej na działania komunikujące troskę, walidujące – potwierdzające - wartość 

partnera, jego uczucia i działania, a także takie, które ułatwiają adaptacyjne radzenie 

sobie z problemami przez dostarczenie informacji, udzielanie pomocy” (tamże, s. 132). 

Wrażliwość na potrzeby partnera, empatia to pełne uczestnictwo w treści i 

powodach zamartwień, kłopotów i frustracji a także w radościach i sukcesach 

(Rostowski, 1987). 

Kobieta często jako pierwsza, inicjując właściwe relacje, przyczynia się do 

budowania silnych więzi społecznych w rodzinie. Wsparcie to odgrywa wielką rolę w 

tworzeniu poczucia bliskości, intymności i szczerości w związku małżeńskim. 

Prawidłowa komunikacja w małżeństwie, jej treść, częstotliwość i jakość to 

istotne przejawy miłości i zaangażowania. Komunikacja, która opiera się na obustronnej, 

świadomej aktywności męża i żony jest najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania 

konfliktów oraz zapobiegania im. 

Równie istotną funkcję w powodzeniu związku małżeńskiego pełni właściwy 

podział ról. Zadowolenie małżonków z pełnionych ról, odnalezienie w nich sensu i 

radości a także wykorzystywanie swoich naturalnych cech sprzyja satysfakcji ze 

związku (Ryś, 1999). 

Role małżeńskie i związane z nimi oczekiwania można ujmować w kategoriach 

praw i obowiązków. Aspekt rozpatrywania ról partnerskich ma duże znaczenie w 

funkcjonowaniu pary małżeńskiej i całej rodziny (Rostowski, 1987) 

 W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy typy małżeństw. Podział następuje ze 



 ISSN 2082-7067 4(12)2012 KWARTALNIK NAUKOWY  

względu na stopień dominacji małżonków jak również na specjalizacje ról  

w małżeństwie (prace i obowiązki) określone przez płeć (Duch, 2002). 

Pierwszy typ stanowią małżeństwa tradycyjne, w których role są wyraźnie 

wyspecjalizowane, a mąż jest osobą życzliwie dominującą. Małżeństwa, w których żadna 

ze stron nie dominuje, a role nie są wyspecjalizowane - to małżeństwa egalitarne. 

Małżeństwa współczesne zaś stanowią formę pośrednią pomiędzy wyżej wymienionymi. 

Budowanie relacji małżeńskiej polega na uzupełnianiu się małżonków, obowiązki 

małżonka są prawem jego partnera w zakresie danej roli, natomiast własne prawo 

małżonka jest obowiązkiem dla partnera ( Rostowski, 1987). 

Rodzina tradycyjna z asymetrycznym podziałem ról nie jest zwykle akceptowana 

przez jednostki samorealizujące się i uznające równość płci, mające potrzebę 

niezależności w kontaktach z najbliższymi (Kowalska, 2001). 

W typach małżeństw współczesnych i egalitarnych role kobiece i męskie 

przenikają się. Kobiecość i męskość w tych związkach tracą swoje pierwotne znaczenie, 

a ich wyrazistość w małżeństwie maleje. 

Możliwość wyboru przez kobiety różnych ról społecznych i wzrost ich 

niezależności ekonomicznej osłabia znaczenie małżeństwa i macierzyństwa jako istoty 

powołania życiowego (tamże). 

 

2.2. Kobieta a rodzina i macierzyństwo 

 

Rodzina oparta na fundamencie małżeństwa jest grupą społeczną, w której każdy 

jej członek zależy od wszystkich pozostałych. Wszyscy są zależni od siebie, każdy od 

każdego; to, co dzieje się między rodzicami, ma wpływ na każde z dzieci (Braun-

Gałkowska, 2002). Dbanie o prawidłowe relacje małżeńskie jest ważne ze względu na 

dobro związku, ale również ze względu na wpływ, jaki te relacje wywierają na dzieci. 

Małżeństwo i rodzina pełni funkcję azylu, odprężenia i intymności w trudnym, 

pełnym nacisków i sytuacji stresogennych życiu współczesnego świata. Potrzeba 

bezwarunkowej akceptacji, niezależnej od osobistych walorów czy sukcesów ma 

wynikać z samej przynależności małżeńskiej czy rodzinnej (Sujak, 2007). 

Macierzyństwo jest szczególnym doświadczeniem w życiu kobiety, zarówno 

osobistym i intymnym jak również społecznym. Doświadczeniem, w którym jej kobiece 

cechy mogą się w pełni realizować, łącząc matkę z dzieckiem więzią biologiczną  

i emocjonalną.  

To właśnie ciało kobiety kryje tajemnicę powstawania nowego życia; toteż 

delikatność, wrażliwość i uczuciowość kobiety są niezbędne do rozwoju dziecka już na 

etapie prenatalnym. 

Macierzyństwo jest ważnym składnikiem środowiska rodzinnego. Rola matki  

w budowaniu i pielęgnowaniu więzi emocjonalnych jest bardzo ważna, a służą temu jej 

dyspozycje biologiczne (poczęcie i prenatalne etapy rozwoju zachodzą w łonie matki), 

osobowościowe, związane z płcią (kobiety mają zwykle bardzo rozwiniętą sferę 
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emocjonalną, wykazują dużą naturalną zdolność do syntonii i empatii) i kulturowe, 

wynikające z wyznaczonego matce pierwszoplanowego miejsca w opiece  

i wychowywaniu dziecka (Karwowska, 2007, s. 40). 

D. Kornas-Biela w książce Pedagogika prenatalna (2009) zauważa bardzo istotny 

aspekt złożoności roli kobiety- matki: 

„(...) we wspólnym z małżonkiem rodzicielstwie kobieta ma większy udział, gdyż 

rodzi fizycznie i psychicznie dziecko oraz w pewnym sensie <<rodzi ojca>>. Wkład 

macierzyński jest bowiem decydujący nie tylko dla budowania podstaw osobowości 

dziecka, ale też dla mężczyzny, który od kobiety- matki uczy się ojcostwa. 

Macierzyństwo jest więc posługą wychowawczą wobec dzieci, jak również wobec 

siebie jako kobiety-matki oraz wobec mężczyzny jako ojca” (tamże, s. 381). 

Kobieta obdarzona cechami stanowiącymi o jej kobiecym charakterze oraz darem 

biologicznego wymiaru macierzyństwa zapewnia dziecku już od poczęcia poczucie 

bezpieczeństwa i miłości; rozwija i zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, inicjuje rozwój 

społeczny, tworząc z dzieckiem więź emocjonalną. Wielowymiarowość zadań stojących 

przed matką wpisuje się w bogactwo jej natury, kobiecości. 

Matka, pozostając z dzieckiem w więzi fizycznej, jest dla niego bogatym i jednym 

z podstawowych źródeł bodźców wzrokowych, dotykowych i słuchowych. 

Podtrzymywanie tego rodzaju więzi przyczynia się do prawidłowego ogólnego rozwoju 

dziecka. Właściwe relacje matki z dzieckiem zapewniają temu drugiemu ochronę, miłość 

i bezpieczeństwo, które rzutują na wszystkie funkcje fizyczne i psychiczne dziecka 

(Shaffer, 2005). 

Nie bez znaczenia jest postawa matki w opiece nad dzieckiem; to od jej troski 

i gotowości pomocy zależy, jaka więź wykształci się między nią a dzieckiem. 

Najważniejszym elementem kontaktu matki z dzieckiem jest jej obecność z nim, a jej 

nieobecność najbardziej zagraża budowaniu poczuciu bezpieczeństwa dziecka (Sujak, 

2007). 

M. Ainsworth i jej współpracownicy określili trzy typy relacji przywiązania 

niemowlęcia w zależności od tego, jak się zachowuje wobec niego matka. Jest to 

szczególnie ważne zagadnienie, ponieważ w myśl teorii przywiązania, więzi formowane 

w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa wpływają na wszystkie późniejsze 

relacje dorosłych z innymi osobami (za: Aronson, 1997). 

Pierwszy styl przywiązania oparty jest na poczuciu bezpieczeństwa . Niemowlęta 

ufają swoim opiekunom, matkom; spostrzegają siebie jako osoby lubiane i chciane. 

Matki, które tworzą z dzieckiem taki rodzaj więzi, żywo reagują na potrzeby dzieci, 

ujawniają pozytywne emocje w kontaktach z nimi. Kolejny styl przywiązania oparty jest 

na unikaniu. Dzieci żyjące w relacji unikania cechuje tłumienie potrzeby nawiązania 

bliskich kontaktów, ponieważ mają świadomość braku powodzenia takiej relacji. Matki 

tych dzieci utrzymują dystans w relacji z dzieckiem, odrzucają próby pogłębienia 

uczucia bliskości. Ostatni, trzeci styl przywiązania, to styl lękowo - ambiwalentny. Dzieci 
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doświadczające tego typu przywiązania są zazwyczaj pełne niepokoju, ponieważ nie są 

w stanie przewidzieć, kiedy i jak matka zareaguje na ich potrzeby. Takie matki 

charakteryzują się niekonsekwencją i apodyktycznością wobec dzieci. 

Wrażliwość matki na przeżywanie emocji przez dziecko sprzyja bezpieczeństwu 

przywiązania, skutkiem zaś braku wrażliwości jest zaburzenie poczucia bezpieczeństwa 

(Shaffer, 2005). 

Nie ma wątpliwości, że bezpieczny styl przywiązania jest najlepszym, jaki matka 

może stworzyć z dzieckiem. Jest ona wówczas „bezpieczną bazą”; dziecko nabywa 

przekonania o wartości własnej osoby, a matka realizuje pełnię swojego powołania do 

macierzyństwa (Wojciszke, 2002). 

Od okresu płodowego kontakt między matką a dzieckiem realizowany przez 

karmienie, pielęgnację, zabawę i pieszczotę jest dla dziecka bazą poczucia 

bezpieczeństwa. Poprzez kontakt wzrokowy (dziecku często wystarcza to, że matka 

znajduje się w zasięgu wzroku), kontakt słuchowy (świadomość, że można zawołać,  

a matka zareaguje), relacja staje się coraz pełniejsza (Sujak, 2007) 

Badania pokazują, jak różnice płciowe wpływają na sposób opieki  

i wychowywania dziecka. Matka koncentruje się na ciągłej opiece nad dzieckiem, chroni 

je, angażuje się w bliskość fizyczną, pociesza, uspokaja i zwykle intuicyjnie odpowiada 

na potrzeby dziecka. Jej delikatność i wrażliwość predysponują ją do odbioru często 

niewerbalnych sygnałów dziecka a następnie do współprzeżywania i niesienia pomocy 

(Plopa, 2004, s. 251-252). 

Miłość, wrażliwość, akceptacja ze strony matki to sygnały pobudzające  

i zachęcające dziecko do aktywności. 

Bycie matką to wielka radość i wielka odpowiedzialność. Życie matki przebiega 

wielopłaszczyznowo, od spraw zupełnie prozaicznych, przez organizację życia 

domowego, po subtelne towarzyszenie domownikom w radościach i smutkach. 

 

3. Kobieta, kobiecość, świętość 

 

Słownik podstawowych pojęć teologicznych podaje następującą definicję 

świętości1: „Świętość- w sensie ścisłym to właściwość Boga. W sensie szerokim 

<<świętym>> jest to, co uczestniczy w świętości Boga”. 

Świętość może realizować się na płaszczyźnie bytowej (ontycznej), moralnej  

i prawnej.  

Źródłem świętości ontycznej jest Bóg, a w świętości stanowiącej o ich godności 

uczestniczą aniołowie i ludzie. Świętość została wyniesiona ponad świat stworzeń i jest 

tym, co przybliża do Boga. Dla ludzi świętość jest zarówno darem jak i zadaniem, który 

człowiek może przyjąć bądź odrzucić. Świętość moralna to dobre postępowanie. 

                                                 
1 E. Ozorowski (2007). Słownik podstawowych pojęć teologicznych. Warszawa: Wydawnictwo UKSW,  
s. 297. 
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Świętość prawna to wydzielenie funkcji i miejsc specjalnej służby Bogu. 

Świętość jest zapisana w naturze ludzkiej. 

Kobieta - stworzona z miłości i powołana do miłości jest również powołana do 

tego, aby być świętą. 

Piękno kobiecości, delikatność, wrażliwość i ogrom uczucia do swego Oblubieńca 

są wpisane w modlitwy i rozważania świętych kobiet, które poświęciły swoje życie Bogu 

przez złożenie ślubów zakonnych. W powołaniu zakonnym miłość do Boga i osobowa  

z Nim relacja stają się podstawą kształtującą zasady życia, a kluczowym aspektem tego 

doświadczenia jest świadomość bycia wybraną przez Boga. 

Biografie świętych kobiet, zakonnic oddają w pełni ich kobiecą wrażliwość 

wyrażającą się w odpowiedzi na wezwanie Boga jak również w miłości i trosce  

o bliźniego. 

Dzieje Duszy św. Teresy od Dzieciątka Jezus (św. Teresy z Lisieux) to rodzaj 

pamiętnika, opisującego wczesne dzieciństwo, dojrzewanie w powołaniu oraz życie 

zakonne. Wspomnienia poruszają delikatnością i subtelnością autorki, jej poczuciem 

wrażliwości na drugiego człowieka, na piękno przyrody. Uczą dostrzegania i radości 

nawet z drobnostek. Zapiski te pokazują kobiece piękno duszy św. Teresy oraz jej 

trwanie na dialogu w cierpieniu z Bogiem i radość ze służenia Jemu. 

Dzienniczek św. Siostry Faustyny Kowalskiej, którego przedmiotem jest 

nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, to piękny zapis modlitw i dialogów z Bogiem, 

opisy objawień Matki Bożej i Jezusa Chrystusa, przesłań, które siostra Faustyna jako 

pośredniczka, przekazywała ludziom. Zeszyt pierwszy Dzienniczka rozpoczyna się 

wstąpieniem siostry Faustyny do Karmelu, a szósty kończy się na kilka miesięcy przed 

jej śmiercią i jest świadectwem silnej a zarazem subtelnej miłości Oblubienicy do 

Oblubieńca (za: Żukowicz, Dudek, 1987).  

Medytacje św. Urszuli Ledóchowskiej to zbiór jej osobistych modlitw, 

doświadczenia wiary jak i rachunku sumienia. Rozważania są przepełnione miłością, 

ufnością, nadzieją oraz pokorą. Medytacje to refleksje niezwykle wrażliwej, zakochanej 

kobiety, dążącej do zjednoczenia z Ukochanym, gotowej cierpieć z miłości i dla miłości 

(za: Krupecka, 2005). 

Matka Teresa z Kalkuty nieustannie i na różne sposoby okazywała miłość 

Chrystusowi, nazywała się narzędziem w rękach Boga, opiekowała się z prawdziwym 

oddaniem chorymi i biednymi. Szanowała inne religie, troszczyła się o wzrost wiary  

u ludzi. W modlitwie rozumianej jako osobisty dialog z Bogiem widziała cel życia. 

 

Podsumowanie 

 

Współcześnie wydaje się, że rolą, którą wyznaczyły dla siebie kobiety, jest 

spełnianie wygórowanych standardów atrakcyjności fizycznej, koncentracja na karierze 

zawodowej, walka o uznanie i pozycję społeczną. Realizacja tych zadań pozbawia 
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kobietę kobiecości, a czyni ją podobną do mężczyzn. 

Badania prasy kobiecej, w zależności od tego, do których grup kobiet są 

adresowane, klasyfikują kobiety jako infantylne, sentymentalne, ulegające mężczyznom, 

opiekuńcze, gospodarne lub jako niezależne, pewne siebie, zdecydowanie nieplanujące 

spełniania się w roli żony i matki. Nurt feministyczny przedstawia kobiety otwarte na 

antykoncepcję i aborcję, świadomie rezygnujące z życia rodzinnego, ewentualnie 

wybierające samotne macierzyństwo, walczące z patriarchatem. 

Małżeństwo jest wyjątkową rzeczywistością w życiu kobiety, w której ona, łącząc 

się z mężczyzną, tworzy byt idealny, oparty na godności i równości. Kobiecość  

w związku małżeńskim może realizować się przez obecność i w obecności mężczyzny, 

rozwijając się, dojrzewając i spełniając. 

Macierzyństwo jest szczególnym, zarówno osobistym i intymnym, jak również 

społecznym doświadczeniem, w którym bogactwo kobiecych cech może się w pełni 

realizować, łącząc matkę z dzieckiem więzią biologiczną i emocjonalną. 

Kobieta obdarzona cechami stanowiącymi o jej kobiecym charakterze, jak 

również darem biologicznego wymiaru macierzyństwa, zapewnia dziecku już od 

poczęcia poczucie bezpieczeństwa i miłości. 

Kobieta stworzona z miłości i powołana do miłości jest również powołana do 

świętości. 

Żywoty świętych kobiet pokazują, że piękno kobiecości, delikatność, wrażliwość 

są cechami, które mogą się realizować również w życiu konsekrowanym. 

Wizerunek, istota kobiecości oraz godność kobiety są obecnie zniekształcane - 

najczęściej przez promowane w mediach artefakty. Delikatność, wrażliwość, subtelność, 

dbałość o własny wygląd są traktowane jako przejaw małostkowości i słabości kobiecej. 

Kobiety, uciekając od istoty kobiecości, traktując ją jako zespół wad, nie zalet, trafiają w 

pułapkę feminizmu i dążą do bycia na równi z mężczyznami. Tracą tym samym istotę 

kobiecości. 

Kobiecość, piękno wewnętrzne kobiety, może w pełni realizować się w jej 

powołaniach stanu: małżeństwie, macierzyństwie lub życiu konsekrowanym. Warto tę 

cechę natury kobiety traktować jako dar, wykorzystując ją w stosownym powołaniu  

i drodze do świętości.  
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Natura kobiety w ujęciu biblijnym 
 

Wstęp 

 

Zasadniczym pytaniem, jakie należy postawić w podjętym temacie jest pytanie  

o tożsamość kobiety. Kim ona jest? Odpowiedź na nie będzie podstawą do postawienia 

kolejnego: W jaki sposób ma żyć, aby w wewnętrznej wolności pozostała wierną swemu 

powołaniu, by zachowała swoją kobiecą godność, by nie stała się przedmiotem 

„gigantycznego biznesu erotycznego”, by nie uległa pokusie hołdowania egoistycznej 

postawie czucia się „uprawnioną” do decydowania o życiu swego dziecka i przez to nie 

stała się ofiarą proaborcyjnego trendu świata oraz ofiarą drastycznych poaborcyjnych 

skutków (Słup, 2006, s. 5).  

Towarzyszą temu pytania o treści normatywnej: Jaki obraz kobiecości należałoby 

dziś realizować w kobiecie, oblubienicy i matce? Jak przywrócić obraz kobiety- matki 

wszystkich żyjących? Jak „poruszyć sercem” każdej kobiety, aby ukochała swoje 

powołanie do macierzyństwa duchowego?” (Szłykowicz, 2005, s. 108-113). 

Jan Paweł II przypomniał, że człowiek musi odczytać to, co jest jego 

fundamentalną opcją, na czym chce budować swoje życie. „Opcja fundamentalna to 

prawdziwy i autentyczny wybór wolności, ściśle powiązany z określonymi czynami. 

Poprzez wybór podstawowy, człowiek może nadać kierunek własnemu życiu i z pomocą 

łaski Bożej dążyć do swego celu, idąc za Bożym powołaniem” (VS 67)1. 

W celu przeanalizowania natury kobiety, przyjrzymy się jej obrazowi w świetle 

Pisma św., począwszy od Bożego zamysłu wobec niej w dziele stworzenia. Ukażemy też 

jej obraz w Nowym Testamencie.  

 

1. Biblijne podstawy powołania kobiety 

 

Podejmując analizę biblijnego obrazu kobiety, stanowiącego podstawę 

teologicznej refleksji, należy sięgnąć do stwórczego zamiaru Boga. Wyrażona w akcie 

stworzenia wola Boga stanowi odpowiedź dotyczącą zarówno natury kobiety, jak i jej 

życiowego powołania, co zostało rozwinięte w tekstach Nowego Testamentu.  

 

                                                 
1 Skróty dokumentów: 
ComP- Communio, wydanie polskie; 
FC- Jan Paweł II, Adhortacja Famililis consortio;  
KDK- Sobór Wat. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes; 
MD- Jan P. II, List Apostolski, Mulieris Dignitatem; 
VS – Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor. 
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1.1. Boży zamysł wobec kobiety w dziele stworzenia 

 

Bóg, który „jest Miłością” (1J 1,5), stworzył z miłości człowieka. Zaszczepił tę 

miłość w ludzkich sercach i włączył kobietę w szczególny sposób w swój stwórczy plan, 

powierzając jej macierzyńską misję. Ta misja stała się powołaniem kobiety. Bóg 

obdarzając ją macierzyństwem okazał jej swoją łaskę, wyznaczył sens jej życia. Dlatego 

tylko wierność tej drodze może doprowadzić kobietę do pełni człowieczeństwa 

wyrażonego w bezinteresownym darze z siebie dla innych. Bóg obdarzając ją darem 

macierzyństwa, zawierzył kobiecie człowieka. To Boże zawierzenie jest dla kobiety 

źródłem jej moralnej siły2.  

Podstawową prawdą o człowieku jest to, że został on stworzony - zarówno 

kobieta jak i mężczyzna - na podobieństwo Boga3. Ta prawda stanowi podstawę 

wartościowania płci i ich znaczenia w świecie. W świetle antropologii chrześcijańskiej 

każda osoba ma swoją godność, zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Wynika to z porządku 

                                                 
2 Por. M. Wilczek, Macierzyństwo istotą powołania kobiety, w: Międzynarodowy Kongres „O godności 
macierzyństwa”- Warszawa 6-7 czerwca 1998, Warszawa 1998, s. 56. Jan Paweł II w swoim nauczaniu 
zauważa, że stworzenie kobiety było potrzebne do pełni człowieczeństwa. Papież stwierdza, że „poprzez 
symboliczny obraz stworzenia kobiety z żebra mężczyzny, Pismo Święte pokazuje, że ludzkość nie jest 
pełna, dopóki nie zostanie stworzona również kobieta (por. Rdz 2, 18-24). Otrzymuje ona imię, które w 
języku hebrajskim samym swoim brzmieniem wskazuje na odniesienie do mężczyzny (isz — iszsza). 
«Mężczyzna i kobieta, stworzeni razem, są chciani przez Boga jako jedno dla drugiego» (KKK, 371). Faktu, 
że kobieta przedstawiona jest jako «odpowiednia dla niego pomoc» (Rdz 2, 18), nie należy interpretować 
jako stwierdzenia, że ma być służącą mężczyzny. «Pomoc» to nie «sługa»; psalmista zwraca się do Boga: 
«Tyś wspomożyciel mój» (Ps 70 [69], 6; por. Ps 115 [113 B], 9. 10. 11; 118 [117], 7; 146 [145], 5). 
Wyrażenie to wskazuje raczej, że kobieta może współpracować z mężczyzną, ponieważ są dla siebie 
doskonałym odniesieniem. Kobieta jest inną formą «ja» we wspólnej kondycji ludzkiej, składającej się  
z mężczyzny i kobiety doskonale równych godnością”. Jan Paweł II, W trosce o godność kobiety. Audiencja 
generalna. 24 listopada 1999, nr 1, 
 www.femina.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=32, (16.11.2008). 
„W słowach Adama, w ich brzmieniu hebrajskim, zachodzi znamienna gra słów isz (mężczyzna- mąż) – 
iszsza (kobieta- żona). Ks. Wujek w swoim tłumaczeniu Pisma świętego oddał to w wezwaniu mąż  
i mężyna. Biblia Poznańska zaś używa określeń mąż i mężowa. (…) Termin isz wskazuje na męskość, na 
męski aspekt płciowy, iszsza natomiast określa jego odpowiednik żeński. (…) Adam, człowiek z ziemi, 
otrzymuje świadomość siebie w relacji do tej, którą Bóg uformował z jego boku w tym celu, aby była 
niewiastą, by była z niego tą właśnie kobietą, wobec której i dzięki której on może siebie odkrywać jako 
mężczyznę i męża. Oboje stają się dla siebie odpowiadającymi sobie partnerami. Oboje mają zdolność  
i zadanie uobecniania obrazu Boga”. Z. Kiernikowski, Dwoje jednym ciałem w Chrystusie, Warszawa 2001, 
s. 37-38. Zob. także: J. Eisenberg, Kobieta w czasach Biblii, Gdańsk 1986, s. 14. 
3 Por. MD, 6. „Z faktu bowiem stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże wynika zdolność do 
jedności, do służby życiu czy przekazywania życia, do dawania siebie pod każdym względem – o ile 
człowiek istnieje na obraz i podobieństwo Boga. Dzięki temu, ze został stworzony na obraz  
i podobieństwo Boga, a więc powołany do udziału w transcendencji, tracąc siebie w drugim przeżywa sam 
nowe życie i staje się narzędziem tworzenia czy stwarzania nowego życia, dawania życia. Mówiąc o 
traceniu siebie w drugim, mamy na myśli takie oddawanie siebie w drugim, które odzwierciedla relację 
Boga do człowieka. Z. Kiernikowski, Dwoje jednym ciałem w Chrystusie, dz. cyt., s. 24. Por. D. Kornas- Biela, 
Macierzyństwo we współczesnej cywilizacji a nauczanie Jana Pawła II, w: „Macierzyństwo”, red. J. Augustyn, 
Kraków 1998, s. 67. Źródłem i pierwowzorem ludzkich, rodzicielskich więzów jest Trójca Święta.  
„Z tajemnicy Trójcy Świętej wypływa tajemnica ludzkich więzów rodzinnych, ludzkie macierzyństwo 
nabiera właściwego sensu, dopiero, gdy rozważy się zawarte w Trójcy Świętej Ojcostwo Boga, Synostwo 
Słowa Wcielonego i łączącą te Osoby Miłość, która się objawia jako Duch Święty (Wilczek, 1998, s. 57; zob. 
także: Skreczko, 2009, s. 245). 
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ustalonego przez Boga Stwórcę (Kornas-Biela, 1998, s. 67). Godność kobiety, podobnie 

jak godność mężczyzny, wpisana jest w porządek stworzenia i zbawienia ludzkości. 

Równość między nimi sięga początków: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” (Rdz 1,27) 

(Ozorowski, 2009, s. 12. Zob. także. Kudasiewicz, 1996, s. 189). 

Obraz Boga w człowieku stanowi ontyczną podstawę oraz warunek pełnego 

rozwoju. Prowadzi to do wniosku, że istota i wymogi powołania kobiety, mają swoje 

źródło w Bogu. Boży zamysł stwórczy wobec kobiety pozwala zdefiniować jej 

człowieczeństwo. W naturze kobiety można dostrzec trojaki rozwój: człowieczeństwa, 

kobiecości, indywidualności. Stanowią one jedność i nie można ich rozdzielać. Kobieta, 

to „natura ludzka o postaci specyficznie kobiecej i indywidualnej” (Stein, 1995, s. 144). 

Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę. Oboje mają w oczach Bożych taką samą 

wartość i dwie formy istnienia, dwa sposoby funkcjonowania (Mierzwa-Hudzik, 2003, nr 

23, s. 41). Stąd też „słuszny sprzeciw kobiecy wobec tego, co wyrażają biblijne słowa 

«on będzie panował nad tobą» (Rdz 3, 16) nie może prowadzić pod żadnym 

warunkiem do «maskulinizacji» kobiet. W imię wyzwolenia się od «panowania» 

mężczyzny, kobieta nie może dążyć do tego, by – wbrew swojej kobiecej 

«oryginalności» – przyswajać sobie męskie atrybuty. Zachodzi uzasadniona obawa, że 

na tej drodze kobieta nie «spełni siebie», może natomiast zatracić i wypaczyć to, co 

stanowi o jej istotnym bogactwie. [...] Kobieta więc – podobnie zresztą jak mężczyzna – 

musi pojmować swe osobowe «spełnienie», swą godność i powołanie w oparciu o te 

zasoby, według tego bogactwa kobiecości, jakie otrzymała w dniu stworzenia, i które 

dziedziczy jako sobie właściwy wyraz obrazu i podobieństwa Bożego” (MD 10). 

Męskość mieści się w symbolice dawcy, siewcy, siły, agresywności, podboju, rozdziału, 

nie w sobie, lecz w odniesieniu do tego, co żeńskie w bycie. Kobiecość natomiast, 

charakteryzuje się postawą przyjmowania, bycia „ziemią”, „glebą”. Nie jest to symbolika 

normatywna, ale relacyjna (Benoit, 2007, s. 72).  

Bóg stworzył kobietę zdolną do przyjmowania tego co ludzkie jako daru i „do 

rodzenia”. Nie chodzi tu tylko o wymiar wyłącznie fizyczny, bo przecież nie wszystkie 

kobiety zostają matkami w znaczeniu biologicznym. Bóg uzdolnił kobiety do otwarcia się 

na życie na płaszczyźnie psycho-duchowej. Jeśli w tym wymiarze kobieta nie okaże się 

macierzyńska, nie będzie umiała współpracować ze Stwórcą w przyjęciu macierzyństwa 

biologicznego4. Wyraża się to w fakcie, że Bóg stwarzając kobietę zaprosił ją do 

„stwarzania świata”. „Biblijny opis stworzenia człowieka poprzedzony jest opisem 

stworzenia świata jako «mieszkania» dla człowieka, jako «środowiska życia» 

właściwego człowiekowi oraz warunków do człowieczego życia i jego rozwoju (por. Rdz 

                                                 
4 Por. Benoit, 2007, s. 74. „Poznając sens macierzyństwa, myśl ludzka musi zmierzać dwiema ścieżkami, 
które prowadzą od Boga i ku Bogu zmierzają. Jedna to ścieżka, na które postępujemy, rozumiejąc coraz 
lepiej Stworzenie- to, co w człowieku materialne, instynktowne, wrodzone. Druga ścieżka zbliża nas do 
blasku prawdy Objawienia, pozwala zrozumieć zjawiska płci, rodziny, macierzyństwa i ojcostwa przez 
zawarte w Biblii przesłania, a w szczególności przez orędzie Chrystusa obecne w Nowym Testamencie  
i w tradycji Kościoła” (Wilczek, 1998, s. 57). 
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1, 1-26). Analogicznie też rodzice, jako rozumnie działający ze Stwórcą w przekazywaniu 

życia ludzkiego, mają obowiązek zadbać o «środowisko życia i rozwoju» dla każdego 

dziecka” (Mokrzycki, 1989, s. 122). 

Prawda ta rodzi obowiązek współdziałania ze Stwórcą w dziele stwarzania 

świata. Takie nastawienie pomoże podjąć decyzję zgodną z wolą Bożą. Odnosi się to 

także do kobiety. Jej wspólnotowa relacja z Bogiem pomaga odkryć realne możliwości  

w przyjęciu macierzyństwa, mimo wielu uwarunkowań i ograniczeń (tamże, s. 123). Jest 

to „współpraca z Bogiem w urzeczywistnianiu się Jego zamysłu miłości” (tamże, s. 125). 

Ważna jest tu troska o dobre sumienie, które stanowi „sanktuarium człowieka, gdzie 

przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa (por. KDK, 16; 

por. VS, 55). Głos sumienia pomaga człowiekowi w twórczym i odpowiedzialnym 

podjęciu osobistych zadań, które Bóg jemu powierza (por. VS, 55). 

Analiza stwórczego zamiaru Boga wobec kobiety pozwala stwierdzić, że życiowe 

powołanie mieści się w tajemnicy miłości. Kobieta jest „biorcą” miłości ze względu na 

samą kobiecość i równocześnie jej dawcą, względem innych. Umiejętność kochania jest 

darem stanowiącym jej osobę. Przez ten dar kobieta odnajduje siebie. Zdolność kochania 

jest jedyną drogą do autentycznej kobiecości5. „Godność kobiety wiąże się ściśle  

z miłością, jakiej ona doznaje ze względu na swoją kobiecość, i z miłością, którą ona 

obdarza. Ta specyficzna wrażliwość kobiety na człowieka w każdej sytuacji stanowi o jej 

geniuszu” (Kornas- Biela, 1998, s. 69; por. MD, 30). Sobór Watykański II uczy, że 

„człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, 

nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie 

samego” (KDK, 24). Tylko w taki sposób człowiek może się stawać na obraz swojego 

Stwórcy. Może się to dokonać tylko w miłości, gdyż nie można ofiarować siebie samego 

drugiemu człowiekowi, jeśli się go nie kocha. Odnosi się to zarówno do mężczyzny jak  

i do kobiety (tamże ). 

W tym wymiarze należy także odczytać seksualność kobiety, która jest 

przyjęciem, osłonięciem tego, co jest jej dane. Kobieta jest zdolna do przyjęcia „drugiego” 

jako daru. W tym aspekcie można pozytywnie zinterpretować stereotyp o kobiecym 

„uwodzicielstwie”. „Zachowanie uwodzicielskie nie jest bowiem zewnętrzne względem 

miłości, albowiem przyzywa ją, objawia jako ludzką możliwość, wskazuje na 

podstawową cielesność i fizyczną jedność ludzkich bytów” (Benoit, 2007, s. 74).  

Ten aspekt kobiecej płciowości pozwala też odróżnić w kobiecie jej kobiecość od 

macierzyństwa. Te dwa wymiary nie są synonimami, jednak prawidłowe przeżywanie 

kobiecości powinno prowadzić do macierzyństwa. „Kobieta zdąża do przyjęcia ludzkiego 

bytu, do przyjęcia dziecka. Oczywiście kobiecość i macierzyństwo są od siebie różne, lecz 

trzeba szukać tego, co jednoczy przyjęcie mężczyzny w płciowości z przyjęciem dziecka 

                                                 
5 Por. MD, 30. „Tym, co charakteryzuje stworzenie na obraz i podobieństwo Boga, jest właśnie zdolność 
odniesienia do drugiego, zdolność transcendencji, zdolność zanurzenia siebie w drugim i oddania siebie 
drugiemu aż do tego stopnia, żeby tworzyć jedno ciało, jedną rzeczywistość. Jest to możliwe, o ile każde  
z nich ma odniesienie do Boga” (Kiernikowski, 2001, s. 39). 
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w macierzyństwie” (tamże). W tym wymiarze kobiecości jawi się istota kobiecego ducha. 

Pragnienie dawania i otrzymywania miłości wznosi kobietę ponad ciasnotę swojej 

konkretnej aktualnej egzystencji do wyższego bytu i dzieła (tamże). 

Kobieta jest stworzona by kochać. Jest to jej podstawowe prawo i wrodzone 

powołanie (Papieska Rada ds. Rodziny, 1996, 8.). Kochając daje świadectwo o Bogu, 

który jest miłością, który ją stworzył na swój obraz i podobieństwo. Ta ludzka miłość 

przygotowuje do przyjęcia ostatecznego samo objawienia się Boga Trójjedynego,  

w komunii Ojca, Syna i Ducha Świętego (por. MD, 7). W realizacji tego naturalnego 

uzdolnienia kobiety, jaśnieje w niej blask prawdy, gdyż przez miłość objawia w świecie 

Boga, który jest Miłością (por. VS, 89). 

Bóg wyposażył kobietę tak, aby mogła wypełnić swoje powołanie. Ona jest 

odbiciem tego piękna. „Ciało kobiece jest wyrazem piękna i kruchości, czułości  

i delikatności, a także troski o innych i długoterminowej wytrzymałości. Oznacza ono 

także «rozlaną w całym ciele» kobiecą seksualność i wypowiada się tym samym także na 

temat typowo kobiecego wiązania płciowości z uczuciem i relacją. Kobieta ma 

wyciśnięty w sobie zmysł życia i jego darmowość. Ona jest znakiem (Kohut, 2007, s. 37). 

„Wielkość i godność kobiety polega przede wszystkim na tym, że jest ona „imago Dei” 

(Eckmann, 1999, s. 33). Jej ciało jest wyrazem ducha i w samej tajemnicy stworzenia, jest 

powołane do istnienia w komunii osób, „na podobieństwo Boga” (Por. Jan Paweł II, 

1980, s. 288).  

Powołanie to objawia się zdolnością wprowadzenia mężczyzny w świat dialogu, 

w świat więzi z Bogiem i ludźmi. Jest to forma dzielenia się z drugim człowiekiem. 

„Człowiek jako duch ucieleśniony, czyli dusza, która wyraża się poprzez ciało, i ciało 

formowane przez nieśmiertelnego ducha, powołany jest do miłości w tej właśnie swojej 

zjednoczonej całości. Miłość obejmuje również ciało ludzki, a ciało uczestniczy w miłości 

duchowej”6. 

Powołanie kobiety do „bycia dla” ujawnia się już w relacji Ewy do Adama. 

Stworzony przez Boga i umieszczony w oddanym pod jego pieczę ogrodzie, Adam 

doświadcza samotności. Nie wystarcza mu obecność zwierząt. Potrafi je nazwać, jednak 

potrzebuje pomocy życiowej, istoty równej sobie. Ta pomoc jest mu niezbędna  

w pełnym rozwoju jego człowieczeństwa7. Taką pomoc może stanowić dla niego tylko 

                                                 
6 FC, 11. „Płeć odnosi się jedynie do materialnej substancji ludzkiego ciała. Mężczyzna i kobieta różnią się 
jedynie ciałem. Kobieta zatem, mając taką samą duszę jak mężczyzna, jest człowiekiem (homo)”. 
(Eckmann, 1999, s. 33). 
7 Hebrajskie słowo ezer, „przetłumaczone jako pomoc”, oznacza takie wsparcie jakie tylko jedna osoba 
niesie drugiej. To pojęcie nie wprowadza żadnej konotacji poddania albo instrumentalizowania, jeśli się 
pomyśli że także Bóg jest czasem nazywany ezer w stosunku do człowieka (por. Wj 18,4; Ps 9-10, 35) 
(Adamczyk, 2007, s. 15. Zob. także: Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła Katolickiego  
o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie, 31 maja 2004 r., Biuletyn KWPŻ 22/2004;  
Z. Kiernikowski, 2001, s. 33). Dla pogłębienia można porównać jak Midrasz przedstawiał rozumienie owej 
pomocy kobiety względem mężczyzny: „Rabbi Eleazar powiadał: Co to znaczy «pomoc stosowna dla 
niego?» Jeżeli kobieta ma zalety, to jest pomocą dla mężczyzny, a jeżeli nie- to jest przeciwko niemu” 
(Eisenberg, 1986, s. 280). 
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kobieta stworzona z tego samego „ciała” i przepełniona tym samym misterium, dająca 

przyszłość życiu ludzkiemu. Wyraża się to na poziomie ontologicznym w tym sensie, że 

stworzenie kobiety przez Boga charakteryzuje ludzkość jako rzeczywistość relacyjną 

(por. Jan Paweł II, 2003). Według planu Bożego misją kobiety miało być przerwanie 

duchowej samotności mężczyzny (por. Kołodziejczyk, 2003, s. 39). Potwierdzeniem 

uznania przez mężczyznę równości bytowej kobiety i jej powołania są słowa Adama: „Ta 

dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała” (Rdz 2,23)8. Ta jedność ontyczna 

nie oznacza jednak, że kobieta została stworzona, aby być podporządkowaną 

mężczyźnie. Ona została stworzona jako byt osobowy, będąc w swym człowieczeństwie 

równą z mężczyzną (Por. Jan Paweł II, 2003). „Kobiety nie uczyniono z głowy 

mężczyzny, aby nad nim nie panowała, ani z jego stóp, aby jej nie zdeptał, lecz z jego 

boku, by była mu równa, pod jego ramieniem, aby ją chronił, i blisko jego serca, aby ją 

kochał”9. 

Bóg stworzył kobietę z miłości, jako istotę wolną, rozumną i uczynił ją zdolną do 

wyrażania miłości względem drugiego człowieka – daru (Kołodziejczyk, 2003, s. 34). 

Kobieta jest „darem” dla mężczyzny, ale także mężczyzna jest darem dla kobiety. Oboje 

są stworzeni do wzajemnej relacji, gdyż bogactwem człowieka jest w zdolność kochania, 

dlatego nie może on być sam. Kobieta wypełnia samotność mężczyzny (por. Adamczyk, 

2007, s. 14).  

Bóg Stwórca dając mężczyźnie kobietę, sprawia, że wzajemnie stają się oni dla 

siebie darem. Mężczyzna poznaje kobietę - żonę. Doświadcza, że różnica między kobietą 

a nim nie ogranicza się tylko do wymiaru zewnętrznego. Tajemnica kobiecości ujawnia 

się i odsłania w jej macierzyństwie. Kobieta jest dla mężczyzny widzialną „pomocą” daną 

mu przez Stwórcę; jest dla niego szansą. Ona swoiście rehabilituje ludzkie ciało, czyniąc 

z niego „narzędzie” do odkrywania bliskości drugiej osoby. Taka bliskość wymaga 

intymności. Kobieta przez zdolność stania się brzemienną, pozwala człowiekowi poznać, 

że Pan „leczy wszelkie ciało i sprawia cuda, życie” (Vidal, 2006, s. 20). W konsekwencji 

kobieta jawi się mężczyźnie jako matka. Macierzyństwo stanowi wewnętrzny potencjał 

całego ustroju kobiecego, który „ze stwórczą zaiste precyzją służy poczęciu i zrodzeniu 

człowieka za sprawą mężczyzny” (Jan Paweł II, 1986, s. 85). Stąd też mężczyzna nadał 

kobiecie imię „chawwa”- „matka wszystkich żyjących”. Imię to określa jej przeznaczenie - 

powołanie kobiety do macierzyństwa. Stwórca stwarzając kobietę, obdarzył ją tym, co 

dla niej dobre, „szczęścio- danym” macierzyństwem (Adamiak, 1998, s. 23; Pulikowski, 

2004).  

                                                 
8 Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła Katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety  
w Kościele i świecie, 31 maja 2004 r., Biuletyn KWPŻ 22/2004, 6. 
9 Cyt. za: G.J. Wenhan, Genesis 1-15, World Biblical Commentary 1, Nashville 1987, s. 69, w: Jan- Baptiste 
Edart, Androgyn, czyli communio personarum, ComP 2007, nr 2 (158), s. 37. Również tradycja żydowska 
używa tutaj słowa “bok”, a nie “żebro”. Według tej tradycji „Ewa nie została «pobrana» z Adama; to, co 
żeńskie, zostało oddzielone od męskiego (Kabała mówi: odcięte). W każdym razie okoliczności narodzin 
Ewy, przedstawione w Biblii, nie pozwalają na wysnuwanie wniosków o jakiejkolwiek, nawet 
chronologicznej niższości kobiety” (Eisenberg, 1986, s. 14). 
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Matkę można porównać do rajskiego ogrodu, w którym zachodzi działanie Boga. 

„Stwórca kształtuje embrion w łonie matki, wlewa weń życie, włącza go w swoją 

ekonomię stworzenia i zbawienia. W tym sensie Ewa powiedziała: «Urodziłam 

człowieka przez Boga» (Rdz 4,1). Podobnie i Chrystus mówi o wielkiej «radości, że 

człowiek się narodził na świat» (J 16,21)” (Bartnik, 1981, s. 697).  

Teksty biblijne ukazują jednoznacznie, że macierzyństwo należy do największych 

błogosławieństw życia (tamże). „Kobiecość splotła się z macierzyństwem,  

a macierzyństwo z darem życia” (Słup, 2008, s. 4). Przez pryzmat macierzyństwa można 

dostrzec pełnię kobiecości. Stąd też „żadna kobieta nie jest tylko kobietą” (Słup, 2006,  

s. 4).  

Ewa jest pierwszą „niewiastą” (ouneqêvâh), ale także niewiastą jest Sara, Miriam, 

Debora. Rebeka, Rachela, Lea, Estera… aż do naszych czasów. „Ouneqêvâh przekazuje 

życie, sprawia, że ono wciąż na nowo się staje, podobnie jak Ewa- rozpoznana przez 

Adama – stała się matką wszystkich żyjących” (Vidal, 2006, s. 21)10. Bóg „zaprosił” 

kobietę do stwarzania człowieka. Biblia pokazuje, że pomimo patriarchalnego układu 

społecznego wśród ludu Starego Testamentu, kobieta nie była dyskryminowana, ale 

zajmowała sobie właściwe miejsce11. Ona była ważna w społeczeństwie przede 

wszystkim przez dar macierzyństwa. Chociaż Izraelici przyzywali Boga Abrahama, 

Izaaka i Jakuba, to przecież na taki układ dziejów zbawienia miała wpływ właśnie 

kobieta- Rebeka. To dzięki jej interwencji Boże błogosławieństwo otrzymał Jakub- 

Izrael, a nie Ezaw (por. Bolewski, 2007, s. 14; zob. także: Skowronek, 2007, s. 103). 

Kobieta jest stworzona do macierzyństwa. Stary Testament ukazuje mężczyznę, 

który boi się o swe życie. Natomiast niewiasta jest wolna od tego lęku, dlatego staje się 

„dawczynią życia”. Przykładem mogą być tu Abraham i Sara (Rdz 12, 11-13)12, Jakub  

z Rachelą i Leą13. Oni dają początek pokoleniom Izraela, „budują Dom Izraela”14.  

                                                 
10Warto tu podkreślić, że wśród Izraelitów choć bardziej ceniono sobie syna, traktując go, jako 
przedłużenie rodu, nie uważano urodzenia córki za „katastrofę”, jak się działo wśród Spartan czy  
w Chinach (Eisenberg, 1986, s. 42). 
11„Odwołanie się do Pisma Świętego oraz do postaci biblijnych daje gwarancję realistycznego  
i wieloaspektowego spojrzenia na kobiecość, a także na kryteria w tym względzie. Pismo Św. ukazuje 
sylwetki kobiet zarówno pozytywne, jak i negatywne. Wszystkie one kształtowały dzieje narodu Izraela  
w różnych jego dziedzinach (Skreczko, 2009, s. 245).  
12 „Abraham zamyśla pozyskać w obcym kraju przyjaźń i pomoc ewentualnych konkurentów do ręki Sary. 
Nazywając ją swoją siostrą posługuje się wybiegiem: Sara była istotnie jego siostrą przyrodnią jako córka 
jego ojca i macochy (por. 20,12). Abraham nie myślał oczywiście o faktycznym oddaniu żony innemu 
mężczyźnie, lecz liczył na to, że przez swój wybieg zapewni sobie pewne korzyści w czasie pobytu  
w Egipcie. Takie postępowanie jest oczywiście dalekie od moralności chrześcijańskiej. Abraham i jego 
potomkowie tylko powoli, stopniowo będą doskonalili swoje życie religijno-moralne, pozostając pod 
opieką objawiającego się im Boga”. Komentarz do Księgi Rodzaju (Rdz 12, 11-13), w: „Nauczanie Kościoła 
Katolickiego”, (płyta CD), Kraków 2003r. 
13„Zebrani ludzie składają nowożeńcom życzenia błogosławieństwa Jahwe. Liczne potomstwo było  
w owych czasach uznawane za szczególną łaskę Bożą, stanowiło o sile, szczęściu i poszanowaniu, jakim 
cieszyła się dana rodzina (por. Ps 127,3-5). Wspominają szczęśliwe żony patriarchy Jakuba — Rachelę  
i Leę, które były matkami protoplastów dwunastu pokoleń Izraela. […] Życzą więc pomyślności dawnych 
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W kulturze ludu Izraelskiego było to tak głęboko zakorzenione, że bezpłodność kobiety 

uważano za hańbę. Natomiast każde urodzone dziecko było znakiem Bożego 

błogosławieństwa. Dlatego zrozumiałe było pragnienie potomstwa. Przykładem może tu 

być Sara, Rebeka, Rachela, Anna (por. Słup, 2008, s. 4; por. Kudasiewicz, 1996, s. 45; zob. 

także: Ohler, 1996, s. 17). 

Opis stworzenia ujawnia jeszcze jedną cechę kobiety- łatwo ją można zwieść. 

Przykładem tego jest jej dialog z wężem w raju. E. Adamiak uważa, że „częścią 

przekleństwa skierowanego do kobiety jest panowanie mężczyzny nad nią (por. Rdz 

3,16)” (Adamiak, 1998, s. 23). Jednak to „panowanie mężczyzny” można też odczytać 

pozytywnie: jako dar od Stwórcy, pomoc w podejmowaniu decyzji, oparcie w trudnych 

wyborach. „Mówienie kobiecie, że ona sama najlepiej (w domyśle lepiej od Boga) wie, co 

jest dla niej dobre, jest klasycznym podszeptem szatana. A dodatkowo twierdzenie, że 

dobre jest to, co odczuwa jako przyjemne, jest otwieraniem już nie furtki, ale szerokiej 

bramy ku manowcom wynaturzonego hedonistycznego świata”15. 

Jedność kobiety i mężczyzny jest zamysłem Stwórcy. Mężczyzna ma być dla 

kobiety także oparciem, ma się nią opiekować i chronić przed złem. Razem stanowią 

harmonię w porządku stworzenia (por. Michałowska, 2003, s. 50). „Bóg stworzył 

mężczyznę i kobietę dla obopólnej komunii i dlatego od początku zwraca się do nich 

nierozdzielnie (Rdz 1,28)” (tamże). Szatan, który fałszuje obraz Stwórcy, rozdziela ludzi, 

zwraca się tylko do kobiety, wbrew naturze izolując ją od mężczyzny. Ta sytuacja 

powoduje rozłam, pęknięcie pierwotnej jedności ludzi z Bogiem i między sobą. Pojawia 

się element obcości, wzajemnego dystansu. Już nie ma między nimi komunii. Ludzie 

poznają uczycie tęsknoty i samotności (tamże). 

Relacyjność mężczyzny i kobiety jest darem, który dobrze wykorzystany pomaga 

im we współpracy ze Stwórcą. Dzięki obecności mężczyzny, kobieta może realnie 

odbierać sygnały z otoczenia. Natomiast mężczyzna bez niej nie były w stanie wznieść 

się ponad świat rzeczy i zwierząt. Kobieta pomaga mu dostrzec to, co duchowe (tamże). 

„To właśnie z tego względu, ze kobieta wprowadza mężczyznę w świat więzi i miłości, 

najpierw ona zostaje w raju zaatakowana przez szatana” (tamże).  

                                                                                                                                                         
czasów”. Komentarz do Księgi Rut (Rt 4, 11-12), w: „Nauczanie Kościoła Katolickiego”, (płyta CD), Kraków 
2003. 
14 Por. M. Vidal, Stworzył ich jako mężczyznę i niewiastę, „Życie Duchowe” 2006, nr 45, s. 21. W Komentarzu 
do Księgi Rodzaju (Rdz 12, 11-13), czytamy: „Abraham zamyśla pozyskać w obcym kraju przyjaźń i pomoc 
ewentualnych konkurentów do ręki Sary. Nazywając ją swoją siostrą posługuje się wybiegiem: Sara była 
istotnie jego siostrą przyrodnią jako córka jego ojca i macochy (por. 20,12). Abraham nie myślał 
oczywiście o faktycznym oddaniu żony innemu mężczyźnie, lecz liczył na to, że przez swój wybieg 
zapewni sobie pewne korzyści w czasie pobytu w Egipcie. Takie postępowanie jest oczywiście dalekie od 
moralności chrześcijańskiej. Abraham i jego potomkowie tylko powoli, stopniowo będą doskonalili swoje 
życie religijno-moralne, pozostając pod opieką objawiającego się im Boga”. Komentarz do Księgi Rodzaju, 
w: Nauczanie Kościoła Katolickiego, (płyta CD), Kraków 2003. „Macierzyństwo wpisuje się w teologię 
historii. Siła kobiet znajduje swoje źródło w sile przeznaczenia” (zob. także: Eisenberg, 1986, s. 33).  
15 Kobiety, „ponieważ są bardziej podatne na ataki przeciwko honorowi rodziny, muszą być zawsze pod 
obserwacją i ochroną mężczyzny- ojca, brata czy męża (por. Syr 42,9-14)” (Pilch, 2004, s. 95). 
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Stary Testament przedstawia patriarchalny ustrój społeczny, a w tym także 

rodzinny, w którym kobieta była pozbawiona możliwości wykonywania funkcji 

społecznych. Nie można jednak widzieć w tym samych negatywnych aspektów. 

Miejscem kobiety był dom, rodzina. Ona była dla swoich dzieci jedyną karmicielką 

((Ohler, 1996)16. Potrzebę troski pobudzała w niej walka o życie dziecka, zagrożonego 

częstą śmiertelnością. Stąd częstsze przebywanie z dzieckiem sprawiało, że znała swoje 

dziecko lepiej niż jego ojciec. Mogła też patrzeć na swoje dziecko z wewnętrzną 

wolnością, dostrzegać jego pragnienia, odkrywać jego powołanie, widzieć w swoim 

dziecku człowieka posiadającego własne prawa. Mężczyźnie trudniej było zdobyć się na 

taką wewnętrzną wolność, gdyż nie pozwalały mu na to ramy patriarchalnego porządku 

społecznego (tamże).  

Biblia oddaje klimat kultury Wschodu i umiejscawia kobietę w rodzinie zgodnie  

z przyjętym tam porządkiem społecznym. Szacunek do kobiety był postrzegany przez jej 

macierzyństwo. Jednak w domu, w rodzinie musiała zająć sobie właściwe miejsce. 

Kobieta nigdy nie jadła z mężczyznami posiłków, ale obsługiwała najpierw męża i braci, 

czekając co zostanie po nich do zjedzenia. Nigdy nie szła „ramię w ramię” z mężczyzną, 

ale zachowywała pewien dystans, mając zasłoniętą całą sylwetkę od stóp do głowy. 

Przykładem tego są żony Jakuba, które podróżując z nim, miały wyznaczone osobne 

miejsca (por. Rdz 32) (por. Wight, 2001, s. 90).  

Kobieta w Izraelu nie tylko nie czuła się dyskryminowana, ale odczuwała 

potrzebę odpowiedzialności za innych. Przykładem tego może być Miriam, siostra 

Mojżesza i Aarona, która po cudownym uwolnieniu z niewoli egipskiej zaintonowała 

pieśń chwały wobec całego ludu Izraela (por. Wj 15,1-21) (por. Vidal, 2006, s. 28). 

W czasie modlitwy błogosławieństw, które każdy Izraelita był zobowiązany 

odmawiać kilka razy dziennie, jedno z nich, wypowiadane rano brzmiało inaczej  

w przypadku mężczyzny, a inaczej w przypadku kobiety. Podczas, gdy mężczyzna 

błogosławił Boga za to, że „nie stworzył go kobietą”, kobieta wypowiadała słowa: 

„Błogosławiony bądź Panie, nasz Boże, Królu świata! Uczyniłeś mnie według Twej 

woli”17. Przez odmawianie tej modlitwy kobieta „codziennie na nowo odczytuje, kim jest, 

a słowa modlitwy każą jej myśleć także o budowie jej ciała, któremu sam Bóg nadał 

kształt” (tamże, s. 33). 

                                                 
16 „Kobieta, która urodziła dziecko, z reguły musiała je także wykarmić. Jak trudno było znaleźć mamkę, 
można wnioskować z faktu, że Biblia wspomina tylko o opiekunkach w służbie królewskiej (Wj 2,7; Sm 
4,4; 2 Krl 11,2). Normalnie biologiczna matka karmiła swoje dziecko wiele lat, by zwiększyć jego szanse 
przeżycia. Długotrwała troska o małe dziecko ograniczała w znacznym stopniu wolność poruszania się 
kobiet. Z pewnością także to było powodem zwolnienia ich od odpowiedzialności publicznej. W czasie 
długiego okresu karmienia matka nie mogła przekazać komukolwiek innemu odpowiedzialności za życie 
swego dziecka” (Ohler, 1996, s. 54). 
17 „Autorytety duchowe Izraela odnoszą tę modlitwę do samego początku stworzenia. Oto mężczyzna 
„ulepiony” na samym początku z ziemi jest jakby nieco oddalony od celu swego życia. Natomiast 
„zbudowana” później kobieta jest bliższa temu celowi, uświadamia go sobie” (tamże, s. 28). 
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Jednak nie można tego generalizować. Abraham traktował Sarę jak królową, 

pozwalając jej samodzielnie podejmować decyzje, jak na przykład w stosunku do Hagar: 

„Przecież niewolnica twoja jest w twojej mocy: postąp z nią jak będziesz uważała za 

dobre” (Rdz 16,6). Również inne teksty Pisma Św. świadczą o szacunku, jakim była 

darzona kobieta przez męża: „Serce małżonka jej ufa” (Prz 31,11); „Otwiera usta  

z mądrością” (Prz 31,26); „Powstają synowie, by szczęście jej uznać, i mąż, ażeby ją 

sławić” (Prz 31,28) (por. Wight, 2001, s. 91). Trzeba jednak przyznać, że sytuacja 

kobiety Izraelskiej była dużo lepsza niż kobiet innych narodów na Bliskim Wschodzie.  

W wielu przypadkach kobietę sprowadzano do roli służącej, niewolnicy, bądź „zabawki” 

w rękach mężczyzn. Najczęściej nie była przez tych ostatnich traktowana jako 

towarzyszka życia18.  

 

1.2. Obraz kobiety w Nowym Testamencie 

 

Prawzór kobiety w Starym Testamencie, to kobieta stojąca u boku męża, 

zarządzająca domem, wychowująca dzieci w bojaźni Bożej. Nowy Testament ukazuje 

nowy typ kobiety – prawzorem jest sponsa Chrysti, której domem jest Królestwo Boże,  

a rodziną wspólnota świętych (por. Stein, 1995, s.153).  Nowy Testament przedstawia 

wzór kobiecości w osobie Maryi. „Przywilej bycia kobietą został w sposób szczególny 

uwypuklony poprzez fakt, że Maryja - najdoskonalsza spośród stworzeń - była kobietą” 

(von Hildebrand, 2008, s. 112).  

Kobieta nowotestamentalna jest bliska Bogu. Paul Evdokimov patrząc na kobietę 

przez pryzmat Maryi uważa, że „Biblia wynosi kobietę do rangi «zasady religijnej», 

tkwiącej w głębi ludzkiej natury- to ona jest „wolnym «tak» ludzkości, które ustanawia 

niezbędny fundament ludzki w boskim dziele Wcielenia” (Evdokimov, za: Michałowska, 

2003, s. 52). Miejsce kobiety w Nowym Testamencie zapowiedziała Maryja w swoim 

Magnificat i potwierdziła przykładem swego życia. W Magnificat zostaje upokorzona 

męskość będąca symbolem ludzkiej siły i dominacji, kobiecość natomiast, kojarzona  

w starożytnym świecie ze słabością, biernością, zostaje podniesiona do chwały (por. 

Łucarz, 2007, s. 43). „Kobiecość staje się szczególnym miejscem objawienia się Bożej 

miłości i mocy” (tamże). 

Jezus przedstawiając obraz Królestwa Bożego podkreśla wartość stanu 

bezżenności. Do takiego życia w dziewictwie powołuje już tu, na ziemi. Jest to powołanie 

do miłości oblubieńczej, dla królestwa niebieskiego, którego adresatem jest zarówno 

mężczyzna jak i kobieta. Jan Paweł II podkreśla, że jeżeli taka bezżenność prawidłowo 

jest rozwijana, prowadzi do ojcostwa lub macierzyństwa w znaczeniu duchowym. Jest to 

                                                 
18 Pozycja kobiety była u Izraelitów o wiele lepsza niż u Arabów. Oni nie mogą przedstawić tak wielu 
pobożnych i wspaniałych kobiet, jaka ozdabiała historię Hebrajczyków. Matka beduińska nigdy nie 
wygłosiła ani nie mogła wygłosić takiego „proroctwa”, jakie usłyszał król Lemuel od swojej matki. 
Również wizerunek „dzielnej niewiasty” nie mógłby być dziełem Araba. Nie mógłby on nawet tak 
pomyśleć. (por. Wight, 2001, s. 92. 
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płodność z Ducha Świętego. Jednak, jak zauważa Jan Paweł II, Jezus nie umniejsza przez 

to wartości macierzyństwa ani ojcostwa, ale ukazuje ostatecznie, że rodzicielstwo nie 

sprowadza się tylko do cielesności (por. Jan Paweł II, 1986, s. 305). „Rodzicielstwo co do 

ciała tylko wówczas odpowiada w pełni swemu znaczeniu, gdy zostaje dopełnione 

ojcostwem i macierzyństwem co do ducha (tamże). 

Najdoskonalszym wzorem kobiecości w Nowym Testamencie jest Maryja. W Niej 

się spełnił zamysł Boży, Ona najpełniej odpowiedziała Bogu powołującemu Ją do bycia 

kobietą i matką. Ona też wyznacza horyzont rozważania o godności i powołaniu kobiety. 

Nie można zrozumieć kobiety, jej godności i powołania, jeśli pominie się Maryję, 

najwyższy spośród ludzi wymiar obrazu i podobieństwa Boga (por. MD, 5). Ona staje się 

figurą kobiecości. „Biblia wynosi kobietę do rangi zasady religijnej, immanentnej 

ludzkiej naturze. Ona jest ustami, które w imieniu całego człowieczeństwa wypowiada 

pokorne fiat Bożej służebnicy, jako odpowiedź na stwórcze Fiat Ojca niebieskiego - ona 

jest owym wolnym «tak» ludzkości, które ustanawia niezbędny fundament ludzki w 

dziele Wcielenia” (Evdokimov, 1989, s. 171). 

W perspektywie miłości stwórczej kobieta jest dopełnieniem Adama. Będąc 

pomocą dla Adama, jest ukoronowaniem dzieła Stworzenia. Dzieje się to w perspektywie 

miłości odkupieńczej, w Maryi, w duchowym, królewskim i prorockim kapłaństwie 

Niewiasty i każdego ochrzczonego. „Kobieta jest dopełnieniem i ukoronowaniem 

Kapłaństwa Jezusa, Wielkiego Kapłana i Zabitego Baranka (por. Ef 1,22-24)” (por. 

Échivard, 1989, s. 83).  

Obraz kobiety w Nowym Testamencie ukazany jest zupełnie inaczej niż 

mężczyzny. Apostołowie są obecni przede wszystkim w miejscach chwały Jezusa,  

w czasie publicznej działalności. Jednak w obliczu cierpienia stoją oni „w cieniu”. 

Ewangelia nie mówi nic o obecności kobiet przy objawieniu chwały Jezusa, na górze 

Tabor, w czasie uzdrowień, przy wskrzeszaniu umarłych lub przy rozmnożeniu chleba. 

Nie ma tam nawet Maryi. Niektórzy uważają, że nie te wydarzenia miały wpływ na Jej 

więź z Synem. Maryja jest jednak obecna jako Matka na Golgocie i to wydarzenie 

Ewangelie bardzo eksponują. W macierzyństwo wpisane jest współcierpienie. Ona pod 

krzyżem nie jest sama, ale z innymi kobietami. „Czas kenozy, uniżenia, bezradności  

i cierpienia wydaje się szczególnie zrozumiały dla kobiet, jakby bardziej przyjmujących 

Oblicze Boga słabego, oddanego i wydanego ludziom. (…)W czasie słabości i ukrycia 

Syna Bożego umieją Go przyjąć głównie kobiety” (Waluś, 2006, s. 34). Wspólną cechą dla 

kobiet przedstawionych w Ewangelii jest silna wiara, która odsuwa w cień ich zalety 

charakteru, pobożność. Wiara przewyższa również brak tych zalet, a nawet wady. 

Przykładem tego może być jawnogrzesznica, której Jezus przebacza19. 
                                                 
19 „Kobiety, które podążają za Jezusem i wspierają Go, podążają te cechy w najwyższym stopniu; 
najważniejsze jest jednak to, że w Niego wierzą. Niekiedy chodzi tylko o przebłysk wiary, w której wyraża 
się nieszczęście chorych lub poniżonych, oczekujących, że Jezus ich uzdrowi lub poda pomocną dłoń. Tak 
było w przypadku grzesznicy, kobiety lekkich obyczajów, która udaje się do domu faryzeusza, aby spotkać 
tam Jezusa i przeszedłszy czyni akt skruchy u Jego stóp (por. Łk 7,38)” (por. Eisenberg, 1986, s. 284). 
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W Ewangelii nie znajdujemy opisu powołania żadnej kobiety, tak jak się to ma  

w stosunku do mężczyzn – Apostołów. Nicole Échivard zauważa, że nie do wyobrażenia 

byłoby, gdyby w usta kobiety można byłoby włożyć słowa Apostołów: „A ja, który 

wszystko opuściłem, by pójść za tobą, jaką otrzymam nagrodę?” (Por. Échivard, 1989,  

s. 72). Maria, siostra Marty przyjmuje zupełnie inną postawę. Ona siedząc u stóp Jezusa 

„sprawuje liturgię miłości”, najbardziej intensywną i czynną. Do jej „liturgicznych” 

gestów należy wzrok- zapatrzony w Jezusa i słuch- ona potrafi słuchać. Maria nie czci 

wielkości Jezusa, lecz przyjmuje Jego Osobę. Przyjmując osobistą tajemnicę Mistrza - 

Jego samego, oddaje się Jemu całkowicie, ofiarując swoje serce i rozum. Oddaje się tak 

dalece, że jedyne co pozostaje, to cisza i nieruchomość. Nie ponosi przy tym żadnej 

straty energii ani czasu (por. tamże, s. 64; zob. także: Łucarz, 2007, s. 49); „miłość bierze 

wszystko i wszystko daje: jest kontemplacyjna, nawet wśród działania” (tamże).  

Maria swoje trwanie przy Jezusie przedłuża- przenosi do Betanii, gdzie tym 

razem jej zachowaniem bulwersuje się nie Marta, ale Judasz. Miłość Marii do Jezusa jest 

czyta. W pewnym sensie „naga”, bo pozbawiona zasłony dobrych uczynków. Taka miłość 

sprawia, że Jezus odsłania wobec zebranych całą prawdę, pozwala w niej uczestniczyć, 

tłumaczy obecnym znaczenie tego, co robi Maria. Ona namaszcza Go na pogrzeb. Relacja 

między Marią a Jezusem jest tą cząstką, której ona nie będzie pozbawiona (por. A. Karoń- 

Ostrowska, 2007, s. 142-143)20.  

Przeciwieństwem jest jej siostra –Marta. Ona obrazuje wszystko to, co jest w 

kobiecie „złą liturgią”: jej posłudze towarzyszy niepokój i gorycz serca. Przez to, pomimo 

swojej ofiarności nie zapełnia pustki swego serca i nie trafia do serca drugiej osoby. 

Czuje się nieszczęśliwa i zazdrosna. W swoim mniemaniu jest tylko służącą. Jej 

naturalna, mimowolna hojność nie jest miłością, wolnym darem serca, oddaniem się 

osoby. Jezus szukał serca Marty, a nie jej zaangażowania (por. Échivard, 1989, s. 63). 

Jednak pomimo różnic między dwoma siostrami, wspólną ich cechą jest wiara, którą 

obie wyrażają. Kobiety z Ewangelii dają się poznać jako najwierniejsze z wiernych 

(Eisenberg, 1986, s. 286). 

Spotkania Jezusa z kobietami są niezwykle znaczące, a niekiedy „rewolucyjne”  

w kontekście swej epoki. Przykładem tego może być Jego spotkanie z jawnogrzesznicą. 

Jezus broni jej, a jednocześnie wręcz ośmiesza mężczyzn (por. J 8,1-11). Jezus łamie 

panujące w społeczeństwie stereotypy. Pozwala kobietom dotykać się (por. J 11,5) (por. 

Kowalczyk, 2006, s. 40; zob. także: Eisenberg, 1986, s. 285). Jego postawa wobec kobiet 

jest niezrozumiała dla współczesnych Jemu mężczyzn, nawet Apostołów. Uczniowie 

Jezusa wręcz zdumiewali się, że „rozmawiał z niewiastą” (por. J 4,27) (tamże, s. 287). 

                                                 
20 „Maria raz jeszcze wybiera najlepszą cząstkę, zdecydowanie kierując miłość Syna, która skłoniła Go, aby 
stał się człowiekiem, na drogę powrotu do Ojca. (…) Maria daje o wiele więcej niż siebie samą- daje Synowi 
znak z wiekuistego czasu Ojca. Zapewnienie, że godzina nadchodzi. Otwierając przed Panem cząstkę 
wieczności, Maria staje się dla Niego wysłannikiem Ojca, memento Ojca, odwołaniem z placówki. Jego 
wędrówka dobiegła kresu; mam wracać do domu- do Ojca” (von Speyr, 1998, s. 63-65). 
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Podczas dialogu z Samarytanką Pan Jezus ujawnia swój szacunek do kobiety, 

którą inni pogardzali. Chrystus szanuje godność i powołanie każdej kobiety. Akcentuje 

to, co jest w niej najważniejsze- jej powołanie do bycia w pełni kobietą. „O gdybyś znała 

dar Boży” (J 4,10). Parafrazując te słowa można powiedzieć: o gdybyś wiedziała do 

czego zostałaś powołana, gdybyś wiedziała, że przez wierność swemu powołaniu do 

bycia kobietą uczestniczysz w mesjańskim posłannictwie, gdybyś znała dar jaki ci został 

powierzony (por. MD, 31). „W Duchu bowiem Chrystusa może ona odkryć pełne 

znaczenie swojej kobiecości, stać się w ten sposób bezinteresownym darem dla drugich  

i odnaleźć samą siebie”21.  

Jezus daje Samarytance to, czego ona potrzebuje, zauważa ją jako kobietę, 

rozmawia z nią, traktuje ją jako osobę. Prosząc o wodę, pozwala, by Mu usłużyła. Ona 

może być darem dla spragnionego. Zbawiciel bazuje na tym, co dla niej naturalne. 

Dostrzega w niej potrzebę bycia kochaną i ukierunkowuje jej potencjał miłości we 

właściwym kierunku. Bł. ks. Michał Sopoćko zauważa, że Jezus przypominając 

Samarytance o jej kobiecej godności, okazał jej miłosierdzie (Sopoćko, 1958, s. 89).  

Ewangeliczną kobietę można porównać z bezcennym olejkiem- „roztrwonionym, 

nie poskąpionym – wylewającym się z rozbitego flakonu, zbytkiem, luksusem miłości, 

który tylko Jezus umie przyjąć, bowiem On jest Miłością, a w porządku miłości właśnie 

zbytek jest najbardziej niezbędny, nadmiar zaś jest jej mądrą miarą bez miary”22. 

Ewangeliczne kobiety idą za Jezusem nie dlatego, że zostały wezwane do posługi, lecz  

z wdzięczności, iż „z góry otrzymały już wszystko, całą «najlepszą cząstkę» całą 

przeobfitą miłość serca Bożego! Nie oczekują nagrody: są aktem dziękczynienia, 

«eucharystią»! przeobfita wdzięczność w przeobfitym zmiłowaniu, całkowicie zgodna z 

przeobfitym Miłosierdziem Oblubieńca”23. 

                                                 
21 „Obowiązkiem kobiet jest przynoszenie wody ze źródła lub studni. Najczęściej wychodzą po wodę 
późnym popołudniem lub wieczorem ( Rdz 24,11). Kobiety noszą wodę w glinianych dzbanach (Lm 4,2)  
z jedną lub dwiema rączkami. Syryjki zazwyczaj noszą dzbany na ramionach, rzadziej na biodrach, 
natomiast Arabki palestyńskie- na głowach. Rebeka niosła dzban na ramieniu (Rdz 24,15). (…) Przy studni 
nie ma niczego do wyciągania wody, toteż kobiety przynoszą oprócz dzbana skórzany czerpak z liną. Taki 
czerpak miała Samarytanka” (Wight, 2001, s. 77-78).  
22 Honoriusz z Atun pisze: „Przyszła do Niego z odkrytą głową, z olejkiem, który nabyła wcześniej  
z zamiarem zrobienia zeń niegodziwego użytku. Wszystko, czym niegdyś chętnie służyła ciału, teraz 
oddała na służbę Panu” (cyt. za: Ward, 2005, s. 37; zob. także: Ohler, 1996, s. 161. 
23 „W żadnym miejscu Nowy Testament nie nazywa Marii hetauira- nierządnicą. Wydaje się, że uznanie jej 
za nierządnicę ma głębszą przyczynę: jest nią obraz grzechu, który przewija się przez całe Pismo św. 
Maria Magdalena niejako przyjmuje na siebie obraz niewiernego, dopuszczającego się zdrady względem 
Boga Izraela, bardziej plastycznie opisywanego przez proroków jako nierządnica. To porównanie autorzy 
Nowego Testamentu przenieśli na całą ludzkość i dlatego każda dusza, która pozostaje w grzechu, może 
zostać opisana jako nierządnica- niewierna przymierzu między Bogiem a człowiekiem. W tym kontekście 
łatwo zrozumieć dlaczego Maria Magdalena została uznana za kobietę nierządną- nie dlatego, że 
nieczystość jest jakimś szczególnie obrzydliwym grzechem, ale dlatego, że o tyle, o ile każdy grzech 
narusza przymierze miłości, nierządnica symbolizuje wszystkich grzeszników. Podobnie jak grzech 
popełniony przez Ewę Biblia określa jako pożądliwość- ten bowiem obraz najlepiej ukazuje 
nieposłuszeństwo i upadek, tak też grzechy Marii Magdaleny zostały uznane za nierząd- to jest 
niewierność tej Miłości, którą jest sam Bóg (Ward, 2005, s. 35. 
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Nowy Testament ujawnia stosunek Pana Jezusa do kobiet, Jego szacunek, 

przyjaźń24. Im jako pierwszym ukazał się jako Zmartwychwstały i powierzył im misję, 

aby oznajmiły Apostolą Dobrą Nowinę (Bartoszewska, 2007, s. 85). Kobieta jest bardziej 

przysposobiona do radykalizmu ewangelicznego. Można tu przywołać postać Marii 

Magdaleny, która pierwsza pobiegła do grobu, by zabrać ciało Pana Jezusa, swego 

umiłowanego Mistrza. Ona była świadkiem zmartwychwstania i jako pierwsza ogłosiła 

to Apostołom (por. Ozorowski, 2009, s. 14). „Największa tajemnica naszej wiary, 

fundament i centrum Kościoła i jego przepowiadania zostaje powierzony kobiecie!” 

(Adamiak, 1998, s. 68). 

Spotkanie Jezusa z Marią po zmartwychwstaniu jest dla niej lekcją prawdziwej 

miłości ze strony Mistrza. Jezus wypowiadając jej imię „Mario”, pozwala jej doświadczyć 

swej jedyności, indywidualności. Jednocześnie polecając jej: „Nie zatrzymuj Mnie”  

(J 20,17), wskazuje na wartość miłości, która nie jest zaborcza. Maria doświadcza 

osobistego spotkania, którym ma się dzielić. Ma dawać miłość, którą została 

obdarowana, do jakiej zdolna jest kobieta (por. Ohler, 1996, s. 186-187). 

Maria Magdalena doświadczając od Jezusa niewyobrażalnej miłości, 

odpowiedziała miłością, która nie pyta o racje. Tą odpowiedzią stało się jej całe życie. 

Poszła za Jezusem wszędzie i pozostała do końca. Jej zaparciem się wszystkiego było 

radykalne zerwanie z grzechem, „esencją grzeszności w wydaniu kobiecym” (por.  

S. Łucarz, 2007, s. 46). Polecenie Jezusa dane Marii Magdalenie, aby poszła do Apostołów 

i dała świadectwo o Jego zmartwychwstaniu, można porównać ze zwiastowaniem Maryi, 

która z pokorą i wiarą przyjęła Słowo Boże i zaniosła je w sobie, narażona na 

niezrozumienie i odrzucenie przez wszystkich (tamże, s. 48). 

Wszystkie kobiety, które spotkały Jezusa, właśnie w tym spotkaniu najpełniej 

odkrywały siebie, odkrywały źródło swej tożsamości. Jezus dotykał tego, co było dla 

nich najważniejsze, co było treścią ich życia. W dialogu z kobietami w delikatny sposób 

naprowadzał je na drogę ich powołania do bycia kobietą (por. Słup, 2006, s. 6). 

„Naturalność, z jaką Syn Boży przyjmuje kobiety, także te, które budzą zgorszenie, zgoda 

na ich bliskość, dotyk, również w miejscach publicznych- wskazuje na szczególną relację 

Matki z Synem” (Waluś, 2006, s. 34). 

Kobieta znajduje swoje miejsce także w nauczaniu św. Pawła. Choć jest on często 

posądzany o antyfeminizm, jednak z głębszej analizy jego listów można wnioskować  

o wielkim szacunku dla kobiety i stawiania ją wobec Boga na równi z mężczyzną.  

                                                 
24 „Należy stwierdzić, że Ewangelie opisują kobiety takie, jakimi one są, podczas gdy pisma Pawła- takie, 
jakimi powinny być” (por. Eisenberg, 1986, s. 283).25 „Otóż na szczycie tej hierarchii stoi Bóg, który jest 
niewątpliwie twórcą natury ludzkiej, a więc mężczyzny i kobiety, choć kobieta została stworzona z 
mężczyzny. Oznacza to oczywiście, że Chrystus co do natury jest równy Bogu, ale jako „Namaszczony”, 
„Posłany”, by odkupić człowieka, jest w owym porządku hierarchicznym jego głową, czyli źródłem 
zbawienia, a my wszyscy dzięki temu należymy do Niego. W pewnym sensie jest też mężczyzna źródłem 
kobiety, ponieważ Bóg posłużył się pierwszym mężczyzną, by stworzyć kobietę, w czym odbija się echo 
hellenistyczno-judaistycznej kultury  
o patriarchalnej strukturze rodziny, której głową był mężczyzna (mąż i ojciec) (por. Załęski, 2005, s. 41; 
zob. także: Eisenberg, 1986, s. 293).  
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Św. Paweł pisał: „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka 

wolnego, nie ma już mężczyzny, ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym  

w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,28) (por. Kowalczyk, 2006, s. 218). Św. Paweł pisał, że mąż 

jest głową (por. 1Kor 11,3), jednak nie oznacza to, że jest władcą wobec żony. Kobieta, 

choć ma być podporządkowana mężczyźnie, nie jest stworzeniem gorszego gatunku. 

Chodzi tu raczej o zastosowanie hierarchii, począwszy od Boga Stwórcy25. Choć św. 

Paweł podkreśla obowiązek posłuszeństwa kobiety wobec mężczyzny, zwłaszcza  

w małżeństwie (por. Ef 5, 22-23), to nie traktuje tego posłuszeństwa w znaczeniu 

niewolniczym. Porównuje miłość męża do żony z miłością Chrystusa do Kościoła Paweł 

wzywa mężów do miłowania swoich żon, aż do oddania za nie życia. (por. Ef 5,25)  

(Por. Kowalczyk, 2006, s. 40; por. także: Załęski, 2005, s. 287-299; Eisenberg, 1986,  

s. 37). Przypomina on w swoich listach o wielkiej roli kobiety jako żony i matki, godnej 

szacunku na równi z mężczyzną- mężem i ojcem. Motywacją do tego szacunku nie tylko 

jest Dekalog (por. Ef 6,2-3). Relacja między mężem, a żoną ma być taka, jaka zachodzi 

między Kościołem a Chrystusem. Ma być ugruntowana wzajemną miłością (por. Łach, 

1999, s. 10; zob. także: Majdański, 2001, s. 172). Z listów św. Pawła można wyczytać, że 

traktował małżonków jako równych sobie w godności. Np. pozdrawiając małżonków: 

Pryscyllę i Akwilę, na pierwszym miejscu wymienia żonę, przez co można dopatrzeć się 

jej wyższości nad mężem. (por. Dz 18,26). Innym razem na pierwszym miejscu wymienia 

męża (por.1 Kor 16,19). Jednak we wszystkich wzmianek o tej parze małżeńskiej 

podkreśla to, co jest najistotniejsze w małżeństwie: ich jedność w działaniu, wzajemną, 

serdeczność i gościnność (por. 1Kor 16,19)26.  

Tak jak w życiu społecznym, św. Paweł zaleca zachowanie hierarchii, o czym 

świadczy także wskazanie sugerujące konieczność nakrycia głowy przez kobietę  

w czasie modlitwy, to w kwestii teologicznej względem Boga na modlitwie, uznaje ich za 

równych. Św. Paweł akceptuje modlitwę kobiet, jak i ich prorokowanie, które należy 

rozumieć nie w znaczeniu „daru języków”, ale raczej jako kazanie, homilię. Mogło być to 

                                                 
25 „Otóż na szczycie tej hierarchii stoi Bóg, który jest niewątpliwie twórcą natury ludzkiej, a więc 
mężczyzny i kobiety, choć kobieta została stworzona z mężczyzny. Oznacza to oczywiście, że Chrystus co 
do natury jest równy Bogu, ale jako „Namaszczony”, „Posłany”, by odkupić człowieka, jest w owym 
porządku hierarchicznym jego głową, czyli źródłem zbawienia, a my wszyscy dzięki temu należymy do 
Niego. W pewnym sensie jest też mężczyzna źródłem kobiety, ponieważ Bóg posłużył się pierwszym 
mężczyzną, by stworzyć kobietę, w czym odbija się echo hellenistyczno-judaistycznej kultury  
o patriarchalnej strukturze rodziny, której głową był mężczyzna (mąż i ojciec) (por. Załęski, 2005, s. 41; 
zob. także: Eisenberg, 1986, s. 293).  
26 „Nasuwa się nam pewne wytłumaczenie, dlaczego imię Psyscylli było wymienione przed imieniem 
Akwili: Otóż ową parę małżeńską nazwano „Pryscyllą i Akwilą”, ponieważ praca Pryscylli przy 
zarządzaniu Kościołem i na polu misyjnym szczególnie rzucała się w oczy. Pryscylla nie była jedyna 
kobietą zaangażowaną w życie młodego Kościoła. W Liście do Filipian 4,2n, Paweł poleca swojemu 
współpracownikowi dwie toczące ze sobą spór kobiety: Ewodię i Syntychę”. Tamże, s. 199. „Pryscylla na 
pewno nie była tylko «odbiciem» swojego męża w przeciwnym wypadku małżeństwo to nie byłoby znane 
jako «Pryscylla i Akwila». W młodym Kościele idealna wspólnota mężczyzny i kobiety była czymś rzadkim 
i cennym; pośród aktywnych kobiet w Kościele, jedynie Pryscylla była mężatką. Kobietom samotnym 
łatwiej było realizować uzyskaną od Chrystusa wolność w zaangażowaniu się w sprawy wiary” (por. 
Ohler, 1996, s. 191, s. 203=. 
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także czytanie Pisma Św., a nawet poznawanie tajemnic Bożych. W każdym bądź razie 

nie chodzi tu o coś więcej niż modlitwę cichą) (por. Załęski, 2006, s. 55)27. Św. Paweł 

ujawnia także, że kobiety przejmowały także funkcje kierownicze w młodym Kościele. 

Do takich kobiet należała Febe, jako diakonisa i Junia jako Apostołka (por. Rz 16,1.7) 

(por. Skowronek, 2007, s. 104). 

 

Zakończenie 

 

Z powyższego wynika, że dość dużym uproszczonym jest stwierdzenie, że kobieta 

w czasach Starego i Nowego Testamentu była „obywatelem drugiej kategorii”. Jeśli takie 

rozumienie społecznej pozycji kobiety powszechnie funkcjonowało, to nie w środowisku 

biblijnym. W dziele stworzenia stanęła u boku mężczyzny, aby być mu pomocą. Nie brała 

czynnego udziału w życiu społecznym, bo jej powołaniem była rodzina, wychowywanie 

dzieci. Bóg ją storzył, jako matkę. Zatem istota powołania kobiety, ma swoje źródło  

w Bogu. Boży zamysł stwórczy wobec kobiety pozwala zdefiniować jej człowieczeństwo. 

Bóg powołał kobietę do współpracy przy stwarzaniu świata (por. Mokrzycki, 1989,  

s. 122). 

W naturze kobiety można dostrzec rozwój człowieczeństwa i kobiecości  

w indywidualny dla niej sposób. Stanowią one jedność i nie można ich rozdzielać. 

Kobieta, to „natura ludzka o postaci specyficznie kobiecej i indywidualnej” (Stein, 1995, 

s. 144). Stworzona przez Boga, jest zdolna do przyjmowania tego co ludzkie jako daru  

i do rodzenia. Dzięki cechom wpisanym w obraz kobiecości, staje się ona narzędziem 

tworzenia czy stwarzania nowego życia, dawania życia, nie tylko fizycznie, ale przede 

wszystkim duchowo (por. MD 6). Jest to obraz duchowego macierzyństwa. To jej 

powołanie, które, by mogła być szczęśliwą, powinna ukochać (por. Szłykowicz, 2005,  

s. 108-113). 

 Jej duchowe piękno pomnaża się na tyle, na ile jest gotowa, by zatracać się dla 

drugich. Staje się obrazem Boga w świecie. Odzwierciedla relację Boga do człowieka.  

Biblijne kobiety swoim przykładem pokazały, że zdolność do odtworzenia Bożego 

obrazu w sobie czerpie się z bliskości Boga, z modlitwy. Bez modlitwy nie jest się 

zdolnym do prawdziwej miłości, zakorzenionej w Bogu. Miłość uzdalnia do patrzenia na 

drugiego człowieka, jako na dzieło Boga.  

                                                 
27 Tego problemu dotyka także J. Eisenberg. Powołując się na chrześcijańską autorkę Laure Aynard (sam 
będąc Żydem), uważa, że zalecenie św. Pawła odnośnie nakrywania głowy przez kobiety dotyczy tylko 
konkretnej grupy kobiet w Koryncie, które znacząco swoim wyglądem oznaczały się negatywnie. 
Uogólnienie tego na wszystkie kobiety odbiło się szkodliwym wpływem na społeczną pozycję kobiety 
(zob. Eisenberg, 1986, s. 301. Laure Aynard uważa, że „św. Paweł byłby niewątpliwie bardzo zdziwiony  
(i miejmy nadzieję, zmartwiony), gdyby dowiedział się, że jego cierpkie uwagi na temat nieodpowiedniego 
zachowania się, które skierował pewnego dnia do kilku wścibskich kobiet w Koryncie, posłużyły na 
przestrzeni dziewiętnastu wieków jako teologiczne uzasadnienie podrzędnej pozycji prawie połowy 
ludzkości w świecie Zachodu” (Eisenberg, 1986, s. 33., s. 301; zob. także: Załęski, 2006, s. 55; Ohler, 1996, 
s. 202). 
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Analiza stwórczego zamiaru Boga wobec kobiety pozwoliła stwierdzić, że 

życiowe powołanie mieści się w tajemnicy miłości. Kobieta jest „biorcą” miłości ze 

względu na samą kobiecość i równocześnie jej „dawcą” względem innych. Umiejętność 

kochania jest darem stanowiącym jej osobę i przez ten dar kobieta odnajduje siebie. 

Zdolność kochania jest jedyną drogą do autentycznej kobiecości28. Najdoskonalszym 

modelem takiej kobiety, jest Maryja. 
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Szczególne własności psychiki kobiety 
Rozważania nad biblijnymi postaciami Ewy i Marii 

 

Kobieta obdarzona została przez Stwórcę wspaniałymi dobrami, już piękno jej 

ciała wprawiło w zachwyt pierwszego człowieka. Zalety jej psychiki, przewidziane  

i zamierzone przez Boga miały być podstawą dla budowania dobrych relacji między 

ludźmi i dla wychowania dzieci, które urodzi, by wszyscy bezpiecznie szli drogą ku Ojcu.  

Ewa i Maria to dwie kobiety, które odegrały olbrzymią rolę w historii ludzkości. 

Kobiety, które obdarzone zostały tymi samymi przymiotami psychiki, a jednak 

wykorzystały je zupełnie inaczej. Jak pisze kardynał Stefan Wyszyński: „(…) to, co  

w negatywny sposób zagrało w Ewie, w pozytywny sposób zagrało w duszy Maryi. Ale 

odkrycie tych wartości zawdzięczamy Ewie. W niej się one ujawniły. Dobrze uwydatnia 

to nowy przekład trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, wyjaśniając, że Ewa stanęła po 

prostu oszołomiona, bo spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, 

rozkoszne dla oczu i nadające się do zdobycia wiedzy. Ona to spostrzegła, ale musiała 

być do tego przygotowana i na to wrażliwa.  

To musiało być w jej duchowości. Nie chciejmy analizować tego doznania, ale 

chciejmy być świadomi, że ono jest nie tylko właściwością Ewy i Maryi, lecz duszy każdej 

kobiety” (Wyszyński, 1998, s. 44-45). 

 

1. Właściwości, które sprzyjają wypełnianiu zadania kobiety 

 

Warto więc przyjrzeć się owym właściwościom, które sprzyjają wypełnieniu 

zadania kobiety. „Wróćmy do przeżyć Ewy w raju, gdy stanęła pod drzewem i zaczęła się 

przyglądać jego owocom, dostrzegła, że mają one jakieś niezwykłe walory: Są >>d o b r e  

d o  j e d ze n i a <<, są >>r o z k o s z ą  d l a  o cz u << i >>n a d a j ą  s i ę  d o  z d o b y ci a  

w i e d z y <<. (por. Rdz. 3,6) Walory te pociągnęły Ewę. Były to wartości rożnego rodzaju: 

>>dobre do jedzenia<<, >>rozkosz dla oczu<<, >>nadają się do zdobycia wiedzy<<. Te 

właśnie niezwykłe walory dostrzeżone w owocach drzewa rajskiego, zadecydowały. 

Pociągnęła ją pokusa jedzenia, pokusa piękna i pokusa wiedzy i mądrości. >>Zerwała 

zatem<<. Niektórzy mówią, że Ewa >>zgrzeszyła jabłkiem<<. Nie, nie chodziło tutaj 

jedynie o zwykłe jabłko. Wchodziły tu w grę również wartości niezwykłego piękna 

i wartości intelektualne. (…) Gdy przyglądamy się Ewie- matce życia, widzimy, że w niej 
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dochodzi do głosu pragnienie wartości podstawowych dla życia (…). Można powiedzieć 

przecież, to są pokusy! Czy tylko pokusy? A może jest to raczej docenienie wartości, 

które składają się na życie człowieka?” (tamże, 41-42).  

W opisie kuszenia Ewy Biblia podkreśla wartości, które składają się na 

stworzenie człowiekowi warunków do godnego życia. Umożliwiają kobiecie owocne 

działanie w dziedzinach ekonomicznej, estetycznej i intelektualnej. Cechy, jakimi 

Stwórca obdarzył kobietę, umożliwiają jej zaspokojenie pragnienia człowieka: „jest to 

pragnienie tego, c o  b yś m y  j e d l i  i  p i l i , pragnienie tego, co jest szczęściem człowieka, 

a więc p i ę kn a , wreszcie pragnienie p r a w dy , dążenie do poznania i wiedzy” (tamże,  

s. 42). 

Rozwój dziewczynki jest harmonijny, gdy sprzyja wytworzeniu w niej postawy 

spokoju, równowagi wszystkich sfer jej psychiki. „Rozum jest światłem rozświetlającym 

sercu drogę. I bez tego światła tu i tam ono chybocze; jeśliby zaś serce przeważyło 

rozum, mogłoby jego światło zaciemnić, doprowadzając do zniszczenia całościowego 

obrazu świata, jak i pojedynczych rzeczy i zdarzeń, a wolę pobudzać do mylnego 

postępowania. Poruszenia serca wymagają kontroli rozumu i pokierowania wolą. Wola 

nie ma absolutnej mocy wywoływania czy gaszenia poruszeń serca; jednak jej wolność 

może pozwolić powstającym bodźcom rozwinąć się, może je też przyhamować. Gdzie 

brak szkolenia rozumu i wychowania woli, tam życie uczuciowe jest pędzeniem w 

nieokreślonym wyraźnie kierunku” (Neyer, 2005, s. 105). W takiej sytuacji zaskoczenie, 

które nieraz ją spotka w życiu młodzieńczym i dojrzałym może ją pokonać. Harmonia we 

władzach duchowych pozwoli jej natomiast w „królewskim”, maryjnym spokoju, 

zapanować nad uczuciami, by racjonalnie zareagować, by zachować umiar wobec 

sytuacji trudnych. Wtedy nawet zdarzenia, które mogą zachwiać równowagę 

wewnętrzną, nie przeszkodzą jej „w rozważaniu w sercu” (Łk 2, 19) i wyciąganiu 

należytych wniosków, które pozwolą jej wybrać najlepsze rozwiązanie. 

 

2. Cechy kobiece 

 

Wszystkie czyny kobiety w każdej dziedzinie jej życia: w rodzinie, w pracy 

zawodowej, społecznej, publicznej, przesiąknięte są jej cechami kobiecymi. Tym, co 

pozwala jej widzieć szeroko, w wielkich powiązaniach, sprawy, z którymi się styka, jest 

właśnie jej kobiecość. Mówi się, że światem kobiety jest jej serce, podczas, gdy sercem 

mężczyzny jest cały świat. Serca kobiet tęsknią do różnych spraw. Nie zawsze są to 

sprawy, które społeczeństwo uznałoby za damskie. „Żadna kobieta nie jest tylko kobietą 

– powiada Edyta Stein – każda posiada swoją indywidualną specyfikę i predyspozycje, 

tak samo jak mężczyzna i w ramach tych predyspozycji zdolność do tej czy innej 

aktywności zawodowej natury artystycznej, naukowej, technicznej itd. Zasadniczo, 
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indywidualne skłonności mogą wskazywać na każdy dowolny kierunek, również na 

takie, które nie są bliskie kobiecej naturze (Weibel, 1997, s. 57). 

Pamiętać jednak zawsze należy, że nawet w najbardziej męskich dziedzinach 

kobieta będzie działać po macierzyńsku, biorąc pod uwagę dobro drugiego człowieka. 

Kobieta potrafi długo i wytrwale pracować nawet bez wypoczynku. Tak dobiera rodzaje 

zajęć, by przy jednych odpoczywając, inne dokończyć bez zbędnej zwłoki. Jest to 

zdolność bardzo ważna, szczególnie przy doglądaniu dziecka, ale może być doskonale 

wykorzystana w całokształcie życia zawodowego i społecznego. Jednak może się tu też 

kryć niebezpieczeństwo dla kobiety, przed którym przestrzega kardynał Wyszyński, 

mówiąc: „Jedni reagują żywo, szybko, inteligentnie, a inni wloką się z reakcją i właściwie 

nie wiadomo, czy przyjęli dyspozycję i przejęli się nią, czy nie. (…) Nieraz człowieka 

ponosi niecierpliwość i mówi: wolę sam to zrobić, aniżeli to komuś zlecać. To też nie jest 

dobre (…). Dla dobra człowieka powłóczącego nogami, trzeba od niego więcej wymagać  

i mniej go wyręczać. (…) Im bardziej jesteś zajęty, tym bardziej musisz czuwać nad tym, 

aby odpoczywać regularnie” (Wyszyński, 1998, s. 165).  

Tęsknota za prawdą, za potrzebą zrozumienia („jakże się to stanie?”) (Łk 1, 34) 

pozwala kobietom na zdobywanie laurów i wysokich stanowisk we wszystkich 

dziedzinach działalności ludzkiej. Kiedy kardynał Stefan Wyszyński zwracał się do 

kobiet, mówił do nich: „Nawet nie myślę, abyście miały tak zaraz, w moje słowa 

uwierzyć. Lepiej wierzcie doświadczeniu i obserwacji życia codziennego” (Wyszyński, 

1998, s. 76). Ta dociekliwość kobieca, chęć uczestniczenia w wielu dziedzinach 

działalności ludzkiej, dziś także potrzeba zdobycia wykształcenia objawiły się już w 

Marii- obdarzonej tytułem Stolicy Mądrości. „Te właściwości psychiki kobiecej są 

obecnie kwestionowane. Niektórzy uważają, że są one jakby przeszkodą w wypełnianiu 

właściwego posłannictwa i zadania kobiety. W jej nadmiernym wejściu w sprawy 

ekonomiczne, w jej oddaniu się studiom czy problematyce estetycznej widzi się jakąś 

przeszkodę do macierzyństwa, podczas, gdy w rzeczywistości jest inaczej. Właściwości 

te sprzyjają wypełnieniu zadania kobiety. Dzieje się to w dziedzinie zaspokojeń e k o n m 

i c z n y c h (…), w sferze doznań e s t e t y c z n y c h, dzięki którym kobiety wprowadzają 

lepszą atmosferę w życie rodziny, wyzwalając ją od zbrutalizowania. Dzieje się to 

również w dziedzinie i n t e l e k t u a l n e j, gdzie kobieta, poprzez głębsze zrozumienie 

sensu życia człowieka, rodziny, narodu i różnych układów społecznych, ma ogromny 

wpływ na całokształt życia społecznego. (…) Bóg chce tego wyższego poziomu kobiety” 

(tamże, s. 43) 

Uwaga, spokój, harmonia wewnętrzna, umiar, to cechy, które pozwalają kobiecie 

wykorzystać naturalne dary, o których wspomina Księga Rodzaju. Kiedy potrafi ona, jak 

Maria, zapanować nad sposobem przekazania tego, co wie i o czym jest przekonana,  

z sukcesem doprowadzi do zakończenia każdego przedsięwzięcia, za które się zabierze. 

Potrafi wtedy wykorzystać wszystkie możliwości, nawet boską pomoc pozyskać, jak 

Maria w Kanie Galilejskiej (J 2, 3-5). Duchowość i religijność kobiet polskich nieraz 

sprawdzała się w historii naszego narodu, gdy zostawały same na gospodarstwach, 
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kiedy mężczyźni wyruszali walczyć o wolność. „W dawnej Polsce był taki zwyczaj, że gdy 

mężczyźni szli na wojnę przelewać krew, kobiety obsiewały pola. Gdy mężczyźni 

szczęśliwym trafem wracali do domu, kobiety podawały im chleb i nowe życie” 

(Wyszyński, 1998, s. 76). 

Kardynał Stefan Wyszyński, pisząc o pięknie, najpierw mówi o Bogu: „W Bogu, o 

którym mówimy, ze jest Piękny, utożsamiają się: byt, dobro, piękno i prawda.  

W odniesieniu do Boga terminów tych można używać zastępczo, a ponieważ my 

jesteśmy dziećmi Bożymi, i w nas powinno być takie wzajemne uzupełnianie się” (tamże, 

s. 145).  

W tym cytacie bardzo wyraźnie brzmią wartości, którymi Ewa zachwyciła się 

stojąc pod drzewem w raju. Cenne są również uwagi, których kardynał Wyszyński 

udzielił w odniesieniu do dnia dzisiejszego: „Współcześnie jest szczególny p ę d  d o  

p i ę k n a . Nie trzeba się temu dziwić, nie trzeba się tym gorszyć ani potępiać – bo 

groziłoby to nieporozumieniem. Trzeba tylko to zjawisko podbudować i pogłębić jego 

treść. Trzeba pouczać kobiety, że n a j le p s zy m  k o s me t y ki e m jest w e w n ę t r zn e  

d o b r o , które tkwi w ich sercu” (tamże, s. 146). 

Ważna jest też prawdziwość postaw i zachowań oraz takt, o których kobiety 

nigdy nie mogą zapominać, bo jak podkreśla kardynał Stefan Wyszyński wielką rolę 

odgrywa w reakcjach kobiet zgodność stanów wewnętrznych z ich zewnętrznymi 

przejawami. „Taka była Maryja zawsze. Jej zachowanie odpowiada stanowi duszy. 

Można powiedzieć, że w ogóle zachowanie się, to ujawnienie stanów wewnętrznych” 

(tamże, s. 69-70). 

 

3. Język kobiety 

 

I wreszcie trzeba podjąć temat języka kobiety, którym potrafi porozumiewać się 

ona z ludźmi i aniołami (Zwiastowanie) (Łk 1, 34, 38). Fakt ten dowodzi, że „ma ona 

specjalne talenty do przekazywania wszystkiego, co posiada” (Wyszyński, 1998, s. 89) 

Edyta Stein bardzo trafnie zaznacza, że „czego jest pełne serce, łatwo i chętnie 

wypowiadają usta. (…) jednak należy stosować pracę wychowawczą. Ma ona na celu 

nauczyć mówiącego odpowiedniego wyrażania tego, co chce powiedzieć i właściwego 

rozumienia drugich; powinna też obudzić zmysł piękna mowy i z mowy robić właściwy 

użytek. (…) Myślenie i mówienie najściślej się z sobą łączą, będąc w istocie jednym 

procesem” (Neyer, 2005, s. 235).  

Edyta Stein, która sama była nauczycielką prowadzącą młode dziewczęta, 

podkreślała jak ważne w kształceniu kobiet są lekcje poświęcone językowi: 

„rozróżnianie kategorii gramatycznych (oczywiście nie jedynie zewnętrzne, lecz 

wnikające w sens) jest ćwiczeniem formowania myśli, drogą do rozumowania 

fundamentalnego, podwójnego sensu mowy: wyrażania przeżyć duszy a przez to  

i udzielania siebie innym, co wyzwala duszę i ducha”(tamże, s. 236). 
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Język może być pomocą, ale i przeszkodą. By kobieta mogła wykorzystać ten dar, 

musi pamiętać, że może niestety dać się ponieść chęci powiedzenia wszystkiego co wie, 

na raz bez przerwy, wyrzucając z siebie potok słów. Kobieta potrafi jednak, korzystając z 

daru języka, pokierować wieloma ludźmi, jak zrobiła to Maria w Kanie Galilejskiej 

(J 2, 5), dyskretnie i zdecydowanie, by konieczne zadanie wykonane było najlepiej jak 

tylko można. 

„W Marii wszystko ma właściwe proporcje, chociaż wiemy, że nie postępuje 

według kodeksu towarzyskiego pochodzącego z jakiejś szkoły dobrego zachowania. Nic 

wystudiowanego! Jej reakcje są proste i naturalne. Myśli, rozważa, zastanawia się.” 

(Wyszyński, 1998, s. 65). 

Nawet Ewa w raju, dopiero nauczona złymi skutkami wylewności i łatwo-

wierności, zapytana przez Boga po zjedzeniu owocu „rozmawia z umiarem, chociaż 

stosuje metodę raczej unikową” (tamże, s. 65).  

 

4. Potrzeba spokoju 

 

Kobieta wyposażona została przez Stwórcę we wszystkie cechy potrzebne jej do 

wypełniania zadań w życiu rodzinnym i społecznym, do pracy wśród ludzi i do 

prowadzenia ludzi ku Bogu. Musi ona jedynie wypracować w sobie s p o k ó j . Jak 

wyjaśnia kardynał Wyszyński, „człowiek posiadający umiejętność zachowania się jest 

uporządkowany w reakcjach, nawet zewnętrznych, gdyż swoje, emocje opanowuje  

i ustawia w należnej proporcji do okoliczności, sytuacji i działań (tamże, s. 77). 

Wobec braku opanowania i spokoju, harmonia wewnętrzna rozsypuje się, 

porządek rozumu, woli i uczuć załamuje się i otwierają się wrota dla grzechu. Wślizguje 

się wtedy do duszy „pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia” (1 J 2,16), to 

zaś dokładnie odpowiada temu, co zaskoczyło Ewę w raju. Owoce z drzewa poznania 

dobra i zła, były kolejno: dobre do jedzenia, piękne na wejrzenie i dobre do zdobycia 

wiedzy. Zgadza się to dokładnie z tym, co przytacza święty Jan w swoim liście mówiąc  

o grzechu. 

Na zakończenie warto przytoczyć jeszcze zdanie kardynała Stefana 

Wyszyńskiego: „Lubię zatrzymywać się nad rozważaniem Ewy zapisanym w Księdze 

Rodzaju, gdy przyglądała się owocom. (…) Dostrzegła walory estetyczne, smakowe  

i intelektualne, na które wrażliwa była ona – pierwsza kobieta – a na które wrażliwych 

jest wiele kobiet w Polsce i na całym świecie. (…) Kobieta, która chce normalnie rozwijać 

się w swej kobiecości, musi mieć wrażliwość na to, co jest piękne ku wejrzeniu, nadające 

się do jedzenia i zdolne do ujawniania prawdy. Księga Rodzaju to księga konstytucyjna 

kobiecości w świecie w Rodzinie ludzkiej” (Wyszyński, 1998, s. 179). 
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Oczekiwania kobiet dotyczące spowiedzi 
 

 

1. Istota sakramentu pojednania 

 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz 

naszych dusz i ciał, który odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała, 

chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania  

i zbawiania.(...). Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od 

miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują 

pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich 

nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą1. 

Istotą sakramentu pojednania jest wyznanie przez człowieka zniewagi 

wyrządzonej Bogu, a następnie udzielenie rozgrzeszenia przez kapłana, który uobecnia 

Boga i Jego mocą czyniąc zewnętrzny znak przebacza i przywraca człowiekowi godność 

dziecka Bożego. Zatem w sakramencie pojednania oprócz niewidzialnego Boga 

uczestniczą dwie osoby: spowiadający się i kapłan. Osoby te podczas spowiedzi są ze 

sobą w szczególnej interakcji. Każdego z nich charakteryzuje zbiór cech psychicznych 

odzwierciedlający sposób i rodzaj ustosunkowania się oraz poziom dojrzałości religijnej 

i duchowej. W przypadku, gdy penitentem jest kobieta dodatkowym czynnikiem 

mającym wpływ na charakter relacji jest różnica płci. Stopień dojrzałości osobowej 

kapłana ma niewątpliwie wielkie znaczenie w samym akcie spowiedzi, a więc 

zrozumieniu istoty grzechu penitenta, wygłoszonej nauki, w kształtowaniu sumienia 

oraz rodzaju zadanej pokuty.  

Chcąc zatem przeanalizować problem oczekiwań kobiet wobec spowiedzi należy 

zwrócić uwagę na psychiczne uwarunkowania kobiet i wynikające z tego ich 

psychospołeczne funkcjonowanie w kontekście dokonujących się zmian społecznych  

i cywilizacyjnych. 

Każdy człowiek przeżywa i wyraża swoje człowieczeństwo poprzez fakt bycia 

kobietą lub mężczyzną. Człowiek nie może żyć i funkcjonować poza swoją 

płciowością. Być kobietą lub mężczyzną to nie jedna z wielu cech danego człowieka, 

ale jego sposób bycia osobą. Płciowość bowiem ujmuje całego człowieka, a więc nie 

tylko wpływa na sposób jego ubierania się czy zachowania się kobiety lub mężczyzny, 

                                                 
1 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1421,1422, Pallottinum, Poznań 1994, s. 340. 
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ale także określa ludzkie ciało, emocje, wyobrażenia, sposoby myślenia, działania, 

podejścia do swoich życiowych zadań, pełnienia ról, rozwiązywania problemów,  

a także na sposoby kontaktowania się z samym sobą, z drugim człowiekiem  

i z Bogiem. Wszystko to powoduje inny sposób przeżywania własnego 

człowieczeństwa, poczucia winy, grzechu i sposobu ujawniania się i wypowiadania 

się w akcie spowiedzi.  

Poszukując odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, jakie są uwarunkowania 

oczekiwań kobiet wobec spowiedzi, należy pokazać złożoność i wieloaspektowość 

sfer: fizycznej, psychicznej (intelektualnej, emocjonalnej, społecznej) oraz duchowej 

kobiety, wynikającej z jej powołania i zadania, które powierzył jej Bóg. Nie można tu 

także pominąć zmian dokonujących się we współczesnym świecie, które inaczej 

definiują role kobiece i męskie, zwracając uwagę na konieczność partnerstwa, 

współdziałania kobiety i mężczyzny dla właściwego funkcjonowania rodziny, 

przyczyniania się do własnego rozwoju, a także rozwoju społecznego, gospodarczego 

i ogólnonarodowego dobra. 

 

 2. Powołanie kobiety 

 

Pan Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Każde z nich miało 

określone zadanie. W Księdze Rodzaju Bóg jednoznacznie przedstawił im zadania. 

Mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu 

polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Potem Bóg rzekł: Nie jest 

dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Wtedy 

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

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

zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: Ta 

dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Dlatego to mężczyzna opuszcza 

ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem2.  

Tekst ten jest bardzo znany, jednak różnie interpretowany, zwłaszcza jeśli 

chodzi o pozycję kobiety jako „pomocy odpowiedniej” dla mężczyzny. Często bowiem 

kobietę uznaje się w tym znaczeniu jako „dopełnienie” do mężczyzny i przypisuje się 

jej rolę podrzędną, służebną: kobieta żyje po to, by pomagać mężczyźnie  

i odpowiadać na jego potrzeby. Tymczasem, jak już o tym wyraźnie pisał kard. Karol 

Wojtyła, kobieta i mężczyzna mają jednakową godność i oboje są sobie wzajemnie 

potrzebni, gdyż mają sobie tylko właściwe uzdolnienia i niepowtarzalne powołanie. 

Bez kobiety mężczyzna pozostawałby w świecie rzeczy i zwierząt. Byłby także 

samotny bez kontaktu z drugim człowiekiem. Bóg obdarza mężczyznę obecnością 

                                                 
2 Księga Rodzaju,2, 18-24. 
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kobiety i ona jest zdolna do tego, by wprowadzić go w świat osób, w świat więzi  

z ludźmi i z Bogiem, a więc w świat relacji i dialogu. 

Istniejące różnice między kobietami i mężczyznami w sferze fizycznej, 

psychicznej (intelektualnej, emocjonalnej, społecznej) i duchowej służą wyłącznie temu, 

by człowiek jako kobieta lub mężczyzna bez zakłóceń mógł w sposób pełny realizować 

siebie, a także przyczyniać się do wypełnienia swego powołania, a więc zadania, które 

powierzył mu Bóg.  

Ważnym zadaniem, który Stwórca postawił przed człowiekiem jest czynienie 

sobie ziemi poddanej. W tym zadaniu kobieta i mężczyzna spełniają swą jednakowo 

ważną rolę. Stąd Bóg oczekuje od człowieka wypełnienia tego zdania pozostawiając mu 

całkowitą wolność w działaniu. W tym celu wyposażył człowieka we właściwe sobie 

zdolności, talenty i predyspozycje, które może on w życiu swoim odkrywać, poznawać  

i wykorzystać na różne sposoby. Człowiek zatem uczestniczy aktywnie w budowaniu 

świata, ciągłym przeobrażaniu go, ulepszaniu, a tym samym realizuje samego siebie. Ze 

względu na to, że Pan Bóg obdarzył człowieka wolnością, to w konsekwencji w swoich 

działaniach człowiek może także popełniać błędy, a nawet może wystąpić przeciwko 

przykazaniom Bożym.  

 

3. Psychika kobiety 

 

Kobiety i mężczyźni w swoim funkcjonowaniu różnią się między sobą pod 

względem psychicznym; różnice występują w sferze intelektualnej, w sposobie 

ujawniania i przeżywania emocji i uczuć, a także w potrzebach psychicznych3. 

 

A) Sfera intelektualna 

Inteligencja kobiety jest ściśle związana ze światem emocji, uczuć i przeżyć oraz 

intuicji. Dla kobiety ważne są konkretne zdarzenia, fakty, zwłaszcza dotyczące ludzkich 

spraw. Uczuciowość kobiety pozwala jej na wnikliwą obserwację stanów psychicznych 

innych ludzi oraz na charakterystyczne reagowanie na nie. Inteligencja kobiety jako 

silnie związana ze światem uczuć, emocji, wrażeń jest bardziej intuicyjna oraz wpływa 

na wyższy poziom empatii kobiet niż u mężczyzn. Kobieta dzięki temu potrafi  

z łatwością domyśleć się nastroju, przeżyć innych ludzi, a także wysnuć wnioski na 

podstawie własnych spostrzeżeń, także tych niewyrażonych słownie i na nie 

odpowiednio zareagować. Ponadto dzięki intuicji ma zdolność do kreatywnego myślenia 

w codziennej rzeczywistości. 

Bogactwo uczuć pozwala kobiecie dostrzec więcej szczegółów i szybciej 

reagować. Może mieć ona jednak większe trudności z uporządkowaniem tego, co mówi, 

myśli i pisze. Ponadto kobieta stosuje liczne uogólnienia, skróty, wyolbrzymienia  

                                                 
3 Dokładniejszy opis psychiki kobiety: M. Jankowska (2009), M. Ryś (1999). 
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i metafory, niekiedy trudne do zrozumienia dla otoczenia, a zwłaszcza mężczyzn (Gray, 

2009). 

 
B) Sfera emocji i uczuć 

Kobiety charakteryzują się dużą wrażliwością emocjonalną i uczuciowością. 

Wszystko przeżywają „sercem” i dogłębnie analizują zwłaszcza to, co jest dla nich 

najważniejsze, czyli relacje. Stąd kobiety bardzo potrzebują mówienia o uczuciach, 

przeżyciach, łatwiej u nich o labilność nastroju, poczucie bezsensu, bezradności  

i beznadziejności. U kobiet łatwiej nie tylko o zmienność nastrojów, lecz także o 

zmienność myśli i przekonań. Kobieta, która jest w bolesnym nastroju emocjonalnym, 

ma także tendencję, aby negatywnie myśleć o sobie, o innych ludziach i świecie. 

Bardzo duży wpływ na sferę emocjonalną kobiety ma także jej fizjologia.  

 

C) Sfera potrzeb psychicznych i poczucie własnej wartości  

Poczucie własnej wartości jest trwałym przeżyciem w dorosłym życiu człowieka, 

jest źródłem podstawowego nastroju i tzw. dobrego samopoczucia psychicznego. Od 

niego też zależą zainteresowania i - co najważniejsze - stosunek do innych ludzi: 

otwarty, szczery, skierowany ku innym lub zamknięty, izolujący się.  

Kobieta najczęściej przeżywa swoją wartość w kategoriach estetycznych: dobra  

i piękna. Pragnie być przede wszystkim piękna. Jeśli posiada świadomość wyraźnej 

urody, skłonna jest widzieć w niej główną swoją wartość. Wkłada znaczny wysiłek w 

zaakcentowanie walorów, które posiada i chętnie przyjmuje komplementy odnoszące 

się do nich. Każda kobieta pragnie być piękna i podziwiana przez kogoś. Wiele kobiet 

(oprócz dbałości o wygląd) za swoje istotne wartości uważa: "rozdawanie dobra" wokół 

siebie, starania o estetykę otoczenia, wystrój mieszkania, warunki do odpoczynku itp. 

Kobiety przeżywają swoją wartość również w kategoriach moralnych, zwracają większą 

uwagę na elementy etyczne i estetyczne, szczególnie w dziedzinie obyczajowości (por. 

np. Ryś, 1999, s. 14n). 

Kobieta wartościuje w kategoriach estetyki i moralności. Dla kobiety niezwykle 

ważny jest wygląd zewnętrzny, szczegóły własnej urody i bardzo pragnie podobać się 

mężczyznom, a zwłaszcza temu wybranemu. Ważne dla niej jest docenienie w 

kategoriach dobrej żony, matki, przyjaciółki, koleżanki, pracownicy. Zatem podstawę jej 

wartościowania stanowi piękno i dobro, które zostaje docenione przez otoczenie, 

zwłaszcza przez najbliższych.  

Kobiety z reguły troszczą się najbardziej o osoby, o więzi międzyludzkie,  

o wychowanie dzieci. W konsekwencji kobiety oceniają siebie głównie na podstawie 

sukcesów w świecie osób: na ile kochają i są kochane, na ile mają harmonijne więzi  

z małżonkiem, z dziećmi, z sąsiadami, z Bogiem. Natomiast mężczyźni oceniają siebie 

głównie na podstawie sukcesów w świecie rzeczy: na ile są kompetentni zawodowo, na 

ile są cenieni jako fachowcy, na ile awansują i dobrze zarabiają (Dziewiecki, 2000). 
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Mężczyźni w sytuacji niepowodzenia mają tendencje do szukania winnych  

w czynnikach zewnętrznych, natomiast kobiety najczęściej winią siebie, nawet za te 

sytuacje, które zupełnie od nich nie zależą, i na które nie mają żadnego wpływu. To ma 

zasadnicze znaczenie w odbiorze siebie, poczuciu winy, grzechu, niegodności. 

Dla kobiety najważniejszą potrzebą jest potrzeba miłości: kobieta pragnie kochać 

i być kochana, pragnie dla kogoś żyć i w tym upatruje najważniejsze zadanie swego życia 

oraz sens swego istnienia. Kobieta potrzebuje tego, aby mężczyzna okazywał jej uczucie, 

zapewniał ją o swej miłości.  

Różnice między kobietami i mężczyznami występują także w sferze seksualności, 

w jej pojmowaniu, a zwłaszcza w przeżywaniu. Kobieta koncentruje się bardziej na 

przeżyciach uczuciowych, istotna jest dla niej więź emocjonalna z partnerem, bliskość 

psychiczna oraz atmosfera, w której dokonuje się współżycie seksualne. 

Kontakt z innymi osobami jest dla kobiet z reguły ważniejszy oraz silniej 

przeżywany. Ponadto kobiety włączają się w więzi międzyludzkie na zasadzie 

współzależności i przynależności, podczas gdy mężczyźni przeżywają kontakt z innymi 

bardziej na zasadzie niezależności i samodzielności. Kobiety ze względu na nastawienie 

na „świat ludzi”, łatwiej niż mężczyźni, nawiązują kontakty z innymi ludźmi. Natomiast 

sfera uczuć, zdolność empatii oraz intuicja pozwala im na lepsze i dogłębne rozumienie  

i wyczuwanie problemów, stanów emocjonalnych, sytuacji innych ludzi. I. Majewska-

Opiełka (2007) ujmuje relacje kobiet w sposób następujący: ... Przybyłyśmy, by kochać, by 

dzielić życie z innymi, zmieniać świat sercem i miłością (tamże, s. 46). Kobieta swoją 

miłością potrafi wydobywać dobro z drugiego człowieka, a także mobilizować innych do 

szerzenia dobra i wartości.  

Różnice w funkcjonowaniu społecznym sprawiają także, że kobiety więcej i chęt-

niej mówią niż mężczyźni.  

 

4. Sfera wrażliwości moralnej, duchowej, religijnej  

 

Najmniej wyraźne różnice między kobietami i mężczyznami występują w sferze 

duchowej, czyli w tej sferze, w której człowiek szuka odpowiedzi na pytanie: kim jest  

i po co żyje? Różnica polega na tym, że kobiety są z reguły bardziej wrażliwe i otwarte na 

sferę duchową, gdyż bardziej intensywnie niż mężczyźni stykają się codziennie z tajem-

nicą człowieka. Na tę tajemnicę uwrażliwia ją szczególnie macierzyństwo, a więc 

obcowanie z człowiekiem, który najpierw jako dziecko rozwija się w jej łonie, a potem 

uczestnictwo w jego codziennym życiu stawania się coraz bardziej dorosłym 

człowiekiem. Ponadto kobiety poprzez częstsze wybory zawodów związanych z opieką 

nad innymi, mają kontakt z człowiekiem, który się rozwija, który błądzi i cierpi, który 

potrzebuje rady i pomocy. Większe jest także, w porównaniu z mężczyznami, 

uwrażliwienie kobiet na zasady moralne. Kobiety mają dużą zdolność odróżniania tego, 

co służy rozwojowi człowieka, od tego, co nie jest dla niego korzystne i co może mu 

wyrządzić krzywdę.  
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Kobiety są też z reguły bardziej otwarte i wrażliwe na sferę religijną. Istotą 

religijności jest bowiem więź z Osobą Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kobiety są  

z natury wrażliwsze na więzi międzyosobowe, stąd emocjonalnie i osobowo traktują 

swoją relację z Bogiem. Łatwiej więc niż mężczyźni się modlą, częściej uczestniczą w 

Eucharystii i życiu sakramentalnym, aktywniej i częściej podejmują się wychowania 

religijnego dzieci i młodzieży. One bardziej zwracają uwagę na regularne uczestniczenie 

w praktykach religijnych ich samych i ich rodzin, a także od nich najczęściej zależy życie 

religijne rodziny (chociaż warto tutaj podkreślić niezastąpioną rolę ojca w tym zakresie). 

Kobieta chętniej i częściej niż mężczyzna działa na rzecz Kościoła, udziela się 

charytatywnie. Dzięki swojemu otwarciu na drugiego człowieka, jego potrzeby i na 

miłość, podejmuje różne działania, mające na celu prowadzenie ludzi do Boga i jedno-

czenie ich ze sobą. Kobiety mające relację osobową z Bogiem pragną realizować różne 

potrzebne ich zdaniem działania na rzecz rozszerzania Królestwa Bożego (Dziewiecki, 

2000). 

 

5. Wymagania współczesności w stosunku do kobiety  

 

Postęp ekonomiczny i rozwój cywilizacji rozpoczął proces modernizacji, który 

obejmuje nowe wydarzenia o charakterze strukturalnym, kulturowym i psycho-

logicznym. Mają one wpływ na funkcjonowanie systemu rodzinnego, powodując 

konieczność dokonania jego znacznej reorganizacji. Zmiany strukturalne są związane z 

warunkami życia i dotyczą przede wszystkim wzrostu dobrobytu ludności, dokonującej 

się specjalizacji zawodowej, aktywnego i coraz powszechniejszego uczestnictwa kobiet 

w pracy zawodowej oraz rozwoju wiedzy i technologii. Natomiast kulturowa i psycho-

logiczna modernizacja wskazuje na zmiany w sposobie myślenia, odczuwania oraz 

przeżywania przez człowieka samego siebie, własnego życia, dając podstawy do rozwoju 

procesu indywidualizacji (Kwak, 2005).  

Indywidualizacja jest z kolei procesem związanym ze wzrostem 

samoświadomości człowieka, dającym mu poczucie niezależności i odrębności osobistej. 

Należy podkreślić, że skrajny indywidualizm odrzuca tradycyjne normy i wartości oraz 

kreuje postępowanie odbiegające od ogólnie przyjętych wzorów i norm społecznych, co 

zawsze jest niekorzystne dla samej jednostki, rodziny i społeczeństwa. Natomiast 

indywidualizm w umiarkowanej formie tworzy nowe normy i wartości polegające na 

samoświadomości własnej wartości, możliwości, autonomii i aktywności, wyznaczające 

specyficzne sposoby funkcjonowania, w których człowiek potrafi zachować równowagę 

pomiędzy jego osobistymi aspiracjami a dobrem rodziny i społeczeństwa.  

Procesy modernizacji mają prowadzić do tego, żeby ludzie nauczyli się tak 

układać swoje wzajemne stosunki w małżeństwie i rodzinie, a także poza nią, by 

zachowując własną autonomię, indywidualizm i samorealizację, kierowali się dobrem 
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wspólnym oraz przyczyniali się do własnego rozwoju i innych ludzi, by w ten sposób 

realizować swoją drogę życia i swoje życiowe powołanie (tamże, s. 22).  

Zachodzące zmiany i procesy społeczne wymagają reorganizacji tzw. ról 

kobiecych i męskich. Przede wszystkim w sposób zasadniczy podważają dotychczasowe 

podejście do ról płciowych, w którym wyraźnie rozróżnia się cechy męskie i żeńskie,  

w myśl którego mężczyzna pracuje na rodzinę i winien „być twardy” oraz gwarantować 

kobiecie bezpieczeństwo, a kobieta natomiast (posługując się uproszczonym obrazem), 

powinna być w domu, wychowywać dzieci, a także być „ozdobą swojego mężczyzny oraz 

opiekunką ogniska domowego”.  

Współczesna kobieta podobnie jak mężczyzna kończy studia, podejmuje pracę 

zawodową, włącza się aktywnie w życie kulturalne, społeczne i polityczne. Tymczasem 

jeszcze ciągle za dokonującymi się zmianami nie nadąża ani ustawodawstwo 

pozwalające kobiecie godzić role zawodowe z rodzinnymi, ani przede wszystkim 

świadomość społeczna, w której ciągle pokutuje wzorzec kobiety jako gospodyni 

domowej. Wszystko to sprawia, że sytuacja kobiet znacznie się komplikuje, zwłaszcza, 

jeśli chodzi o sprawne funkcjonowanie rodziny. Macierzyństwo, praca i troska o męża i 

dzieci, a także wykonywanie codziennych obowiązków domowych wymaga od kobiety 

nad wyraz dużo wysiłku, umiejętności planowania, organizowania czasu, oddzielenia 

rzeczy ważniejszych od mniej ważnych. Przed kobietą stanęło wiele obowiązków  

i sytuacji, które wymusiły w naturalny sposób zmiany w jej postawach. W konsekwencji 

spowodowało to, że kobiety łącząc pracę zawodową z obowiązkami typowo „kobiecymi” 

musiały jakby „zmężnieć” i stać się bardzo silne, odporne. Największym wyzwaniem, 

jakie stoi przed współczesną kobietą, to właśnie połączenie dwóch ról – pracownika 

oraz matki i żony. Z jednej strony kobiety nadal są symbolem ciepła rodzinnego, 

czułości, miłości i delikatności, a z drugiej, muszą być nieugięte i mocne, jeśli chodzi  

o życie zawodowe. Rodzi to wiele napięć, wywołuje stres i bardzo obciąża psychikę  

i zdrowie kobiet. 

Zmieniają się także szybko oczekiwania wobec kobiet, które mają być 

jednocześnie dobrymi żonami, kochającymi matkami, ale i sumiennymi pracownikami. 

Nie są one jednak w stanie wszystkim obowiązkom podołać bez odpowiedniej pomocy, 

współpracy, podziału obowiązków między małżonkami, ale i właściwego 

ustawodawstwa.  

Ponadto środki masowego przekazu, często lansujące wzorce niezgodne z 

psychicznymi predyspozycjami kobiety, społecznymi i ekonomicznymi jej 

możliwościami, jeszcze bardziej komplikują i tak trudną sytuację. Wszystko to sprawia, 

że kobiety czują się zagubione, przeciążone, a to na pewno nie sprzyja właściwej 

atmosferze życia małżeńskiego i rodzinnego. 
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6. Kompetencje spowiednika w aspekcie cech psychicznych i ról  

                  społecznych kobiety 

 

Posługa kapłana w konfesjonale to niezwykłe spotkanie penitenta nie tylko z 

Bogiem, ale też ze spowiednikiem. Jest to taki rodzaj relacji, która może nieść nadzieję 

na życie wieczne, radość przebaczenia, uwolnienia od grzechu, może dosłownie ratować 

życie w wymiarze doczesnym i wiecznym. Owocne sprawowanie sakramentu pokuty 

wymaga od spowiednika dysponowania pogłębioną wiedzą z zakresu teologii, etyki, 

moralności i nauk o człowieku. Ważne jest, by kapłani mieli właściwe rozeznanie w 

psychospołecznej sytuacji kobiety jako żony, matki, mieli wiedzę z podstaw psychologii 

rodziny, psychologii kobiety i psychopatologii. Nie można tu pominąć dojrzałości 

osobowości samego spowiednika oraz posiadania przez niego pewnych umiejętności 

psychopedagogicznych.  

Określone cechy psychiczne kobiet wyznaczają ich konkretne oczekiwania wobec 

spowiedników. Kobiety przede wszystkim traktując osobowo więź z Bogiem odczuwając 

swą grzeszność, przychodzą do spowiedzi, by pojednać się z Bogiem. Jednak dla nich 

bardzo ważna jest osoba spowiednika, przez którą dokonuje się akt przebaczenia  

i pojednania. Kobiety potrzebują pomocy w rozeznawaniu ważności ich spraw  

i obowiązków. Od spowiednika oczekują nauki, która ich zdaniem będzie miała 

konkretne „przełożenie” na ich codzienność, a także będzie przyczyniać się do ich 

rozwoju duchowego. Kobiety przystępując do spowiedzi oczekują, by spowiednik był 

kompetentny, to znaczy znał prawdy wiary, był człowiekiem o dojrzałej osobowości, 

zrównoważony w ocenach i prawego sumienia, ale również, aby jako przedstawiciel 

męskiej społeczności po prostu umiał zrozumieć na głębszym poziomie wewnętrzny 

świat kobiet i różne utrudnienia, z którymi współczesne kobiety muszą się borykać -  

w tym często brak dostatecznego wsparcia ze strony mężczyzn, pochłoniętych pracą 

zawodową, gonitwą za sukcesem, pozycją zawodową i innymi ograniczeniami w 

budowaniu satysfakcjonujących dla nich relacji. W czasie spowiedzi kobiety oczekują 

tworzenia odpowiedniego klimatu, zapewniającego im poczucie bezpieczeństwa. Chodzi 

im także o to, by spowiedź odbywała się bez pośpiechu i zbytnich ograniczeń czasu, w 

sytuacji pewnego odosobnienia od innych ludzi zapewniającego możliwość swobodnego 

wypowiedzenia się.  

Kobieta mająca często problemy z uporządkowaniem rzeczy ważnych i znieważ-

nych, a także z tendencją do nadmiernego winienia siebie, nawet za sytuacje przez nią 

niezawinione, w czasie spowiedzi otwiera się w sprawach dotyczących jej najbardziej 

intymnych przeżyć czy zachowań, a także jej ograniczeń, dylematów, słabości, zniewoleń 

i grzechu. Niekiedy w sytuacji niskiego poczucia swojej wartości wynikającego 

najczęściej z niespełnienia się w relacji z mężem ujawnia przed spowiednikiem swoją 

niechęć, a nawet czasami wstręt do samej siebie, rozgoryczenie sobą, rozpacz czy 
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bezradność wobec swej sytuacji. Kobieta oczekuje od spowiednika bezwzględnej 

akceptacji jej osoby po to, by mogła bez lęku i obaw wyrazić swoje grzechy.  

Znamienne dla kobiet jest także to, że mimo tendencji do potępiania samej siebie 

od spowiednika pragnie szacunku i podniesienia jej na duchu. Kobieta oczekuje także, 

żeby spowiednik poprzez wczuwanie się w jej subiektywne myśli i przeżycia, pomógł 

zrozumieć samą siebie w odniesieniu do relacji z Bogiem i ludźmi, pragnie wyjaśnienia 

wątpliwości, odpowiedzi na konkretne pytania, nurtujące ją problemy, a nawet 

uporządkowania jej hierarchii wartości, podejmowanych obowiązków. Dla współczesnej 

kobiety bardzo ważne jest w spowiedzi świadomość zrozumienia jej trudności 

wynikających z równoczesnego pełnienia ról żony, matki, wychowawczyni dzieci oraz 

osoby pracującej zawodowo oraz problemów związanych z godzeniem tych ról.  

Chodzi jej o realistyczne i prawdziwe rozumienie jej grzechu, przyczyn grzechu  

i wskazania sposobów funkcjonowania w przyszłości. Także kobieta oczekuje, by 

spowiednik potrafił skutecznie mobilizować ją do formowania w sobie prawego 

sumienia nie poprzez moralizowanie, ale bardziej poprzez używanie tzw. metody 

pozytywnej, dającej jej nadzieję na poprawę tego, co było złe, grzeszne i niegodziwe. 

Jako, że kobieta funkcjonuje w świecie osób, różnorodnych relacji, wychowywania 

dzieci, prowadzenia rodziny do Boga, służby innym, chcącej pogłębiać rozumienie istoty 

miłości Bożej, pragnie ona, by spowiednik był kimś, kto precyzyjnie wyjaśni jej naturę 

mądrej i wychowującej Bożej miłości, którą będzie mogła realizować w swoim 

codziennym życiu.  

Kompetentny spowiednik, zdaniem kobiety, nie tylko pomaga penitentowi w po-

znaniu i uznaniu prawdy o sobie, ale potrafi zafascynować go perspektywą nawrócenia 

i świętości. Spowiednik powinien potrafić odpowiednimi słowami stosownie do 

poziomu spowiadającego się zdemaskować typowe bariery w nawróceniu, które mają na 

celu ucieczkę od prawdy o sobie i usprawiedliwianie własnych grzechów. Kobiety 

oczekują od spowiednika przekonania ich, że nawrócenie to coś znacznie więcej niż 

tylko odwrócenie się od zła, które uczyniły, to przekonanie ich, że każdy człowiek jest 

grzeszny, ale Bóg czeka na każdego jak ojciec na syna marnotrawnego i przyjmuje go  

z miłością. Kobiety pragnął w spowiedzi „usłyszeć”, ale i „odczuć to sercem”, że to sam 

Bóg czeka na nią właśnie i w tej chwili przeżywa radość jej nawrócenia. 

Kompetentny spowiednik, według kobiety to ktoś, kto sprawi, by w sakramencie 

pojednania doświadczyła łez pokuty i by te łzy nie przemieniły się w rozpacz, lecz  

w oczyszczające łzy radości ze spotkania z Bogiem, który jej przebaczył i na nowo 

stworzył, czyli uzdolnił ją do tego, by mogła realizować swoje codzienne zadania, 

wypełniać swoje powołanie, a także przez to przyczyniać się do poszerzania dobra  

w świecie4. 

                                                 
4 M. Dziewiecki, Psychospołeczne kompetencje spowiednika. 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/kompetencje_spowiednika.html - dostępne 2.11.2010. 
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7. Spowiedź a psychoterapia 

 

Spowiednik jest znakiem i narzędziem miłosiernej miłości Boga do człowieka. 

Katechizm Kościoła Katolickiego wyraźnie podkreśla ważną rolę spowiednika w sakra-

mencie pokuty i daje wskazania, jak powinien sprawować swoją misję i jakie mieć 

kompetencje. (...) Powinien mieć głęboką znajomość chrześcijańskiego postępowania, 

doświadczenie w sprawach ludzkich, szacunek i delikatność wobec tego, który upadł; 

powinien cierpliwie prowadzić penitenta do uzdrowienia i pełnej dojrzałośc.5.  

Spowiednik powinien pomagać kobiecie-penitentce, by jej spotkanie z Bogiem 

leczyło, przemieniało, zamykało przeszłość, mobilizowało do życia w świętości i wol-

ności dzieci Bożych. Zaznacza się zatem wyraźnie aspekt psychologiczny czy nawet 

psychoteraputyczny dokonujący się w spowiedzi. Umiejętność słuchania, empatii, 

"wczucia się" w sytuację spowiadającej sięosoby pomagają mu pełnić tę posługę. Nie 

tylko jednak chodzi o postawę empatii, wczuwania się, ale także, a może przede 

wszystkim, o pomoc kobiecie w rozeznaniu zniewagi wyrządzonej przez nią Bogu, 

pomoc w uformowaniu dojrzałego, wrażliwego sumienia i właściwej postawy wobec 

miłosiernej miłości Boga przebaczającego. 

Człowiek może być mniej lub bardziej dojrzały w możliwościach oceniania 

swoich grzechów, postawy wobec ludzi, może stosować liczne mechanizmy obronne, 

które całkowicie mogą zmieniać widzenie siebie samego,  innych ludzi oraz sytuacji 

życiowej. Ponadto różne życiowe doświadczenia człowieka, zazwyczaj negatywne, a na-

wet traumatyczne, mogą wypaczyć osąd moralny danej osoby. Człowiek może 

lekceważyć własne grzechy i winy oraz mieć tendencję do wyolbrzymiania cudzych 

słabości i pomniejszania własnych. Może stosować mechanizm, który ma na celu 

ucieczkę od prawdy o sobie i usprawiedliwianie własnych grzechów. Postawą będącą  

w sprzeczności w spełnieniu warunków dobrej spowiedzi jest przekonanie penitenta, że 

nie może on już się zmienić.  

Ale może być jeszcze inna sytuacja, kiedy człowiek za grzech uznaje coś, co wcale 

nie jest w istocie grzechem. Jednak zbadanie tego staje się możliwe dopiero wówczas, 

gdy spowiednik przez odpowiednie pytania zbada motywację określonego czynu danego 

człowieka. Umiejętność odpowiedniego zadawania pytań, w taki sposób, by nie ranić, ale 

by dociekać przyczyn grzechu, nie z ciekawości, lecz z troski o dobro penitenta i roze-

znanie jego psychicznych i duchowych trudności, wymaga nie tylko pewnej wiedzy 

psychologicznej, ale także określonych umiejętności i wielkiej delikatności i taktu.  

Bardzo trudne dla spowiednika są takie sytuacje, gdy kobiecie w swojej 

aktywności dla dobra kościoła, chodzi o pozorne dobro polegające na szukaniu siebie,  

a nie o realne wartości chrześcijańskie czy moralne. Jakże często osoby prezentujące 

takie postawy nie zdają sobie z tego sprawy, a konfrontowane przez swoich bliskich, 

                                                 
5 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1466, Pallottinum, Poznań 1994, s. 350. 
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uciekają się do podobnych mechanizmów samousprawiedliwienia: niewygodne prawdy 

przysłaniają pobożnymi deklaracjami, a ewentualną krytykę otoczenia znoszą jako 

prześladowanie w imię słusznej sprawy. Należy przecież zwrócić uwagę na to, że  

z subiektywnego punktu widzenia mają rację, bo przecież słuchają własnego sumienia.  

Choćby tylko w tych wymienionych przykładach, a przecież istnieje ich w rzeczy-

wistości ludzkiej o wiele więcej, znajomość psychologii i podstaw psychopatologii jest 

niezbędna do tego, by zdemaskować mechanizmy obronne i rozpoznać trudności 

psychiczne penitenta, na które należy odpowiednio zareagować.  

Można przecież zareagować różnie i to może mieć różne konsekwencje dla 

penitentki, jej życia, ale i życia jej najbliższych. Tu podam przykład kobiety żyjącej  

z mężem alkoholikiem, który znęca się fizycznie i psychicznie nad nią i nad rodziną. To, 

co może usłyszeć w czasie spowiedzi może wybrzmieć mniej więcej tak "musisz córko 

nieść swój krzyż", a może zabrzmieć tak: "masz prawo nie pozwolić na to, żeby cię mąż bił 

i krzywdził wasze dzieci, a także degradował i niszczył siebie. I możesz na jakiś czas 

odsunąć się od niego, wyprowadzić się i chronić siebie oraz dzieci i dać mu w ten sposób 

szansę przemyślenia, czego naprawdę chce w swoim życiu. Może właśnie taką postawą 

pomożesz mu najbardziej i w ten sposób okażesz mu swoją troskę o niego i miłość".  

Niewątpliwie znajomość współczesnej psychologii pomaga lepiej rozumieć 

bogactwo treści o Bogu i o człowieku zawarte w Ewangelii i umożliwia także 

dokonywanie głębszych analiz odkrywania prawdy o człowieku. Sfera psychiki bardzo 

wiąże się ze sferą ducha człowieka.  

Sakrament pokuty i pojednania jednak to nie psychoterapia, ponieważ w spo-

wiedzi św. - oprócz relacji penitent – spowiednik, jest zawarty trzeci i najważniejszy 

wymiar - łaski Bożej. Jednakże nie można pominąć wymiaru psychiki człowieka i w spo-

wiedzi sprawdzian kondycji psychicznej penitenta jest konieczny, bo przecież łaska 

buduje na naturze i psychice, a jeśli ona jest osłabiona lub okaleczona, to i owoce 

współpracy z łaską mogą być nieefektywne, a odpowiedzialność moralna za ewentualne 

wykroczenia mniejsza lub wręcz minimalna.  

Jezuita S. Morgalla pisze, iż granica współistnienia i zależności obydwu wymiarów 

psychiczno-duchowych wcale nie jest jasna i wyraźna, ale jest w istocie strefą półcienia,  

w której wartości naturalne i nadprzyrodzone (religijne i moralne) przeplatają się. I w tym 

spotkaniu natury z łaską często dochodzi do nieświadomych przeinaczeń, kamuflaży,  

a nawet nadużyć. I tak ktoś, kto deklaruje autentyczne wartości moralne lub religijne, 

bezwiednie i mimochodem pod ich osłoną zaspokaja własne potrzeby i to często te 

związane z poczuciem własnej wartości. Sprawa jest o tyle trudna do uchwycenia dla 

samych zainteresowanych, że te tak zwane niespójności są nieświadome, a dostępu do nich 

bronią mechanizmy obronne – przedziwne sposoby samooszukiwania, które sprawiają, że 

zachowujemy pogodę ducha w sytuacjach, w których powinniśmy się palić ze wstyd6. 

                                                 
6 http://www.zycie-duchowe.pl/?1063,artykul,Rachunek_sumienia_z_milosci_wlasnej - dostępne 
30.10.2010. 
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Jednakże nie można sprowadzać sakramentu pojednania do psychoterapii. Nie 

można również przyjmować takiej postawy, że Bóg leczy wszelkie choroby i w przypadku 

zaburzeń psychicznych uleczy człowieka spowiadającego się poprzez sam fakt 

rozgrzeszenia i przebaczenia. Od psychoterapii są specjaliści, do których można i należy 

odesłać penitenta. W konfesjonale natomiast trzeba czuwać, aby nie zatracić klimatu 

nadprzyrodzoności i nie sprowadzić wszystkiego do poziomu psychologii; aby nie 

tłumaczyć wszystkiego na sposób ludzki. Nie można rozpatrywać grzechu, winy, rany 

tylko od strony zasad psychologicznych. Spowiednik powinien spoglądać na człowieka 

przez pryzmat wiary. Zauważa się coraz częściej, zwłaszcza Internauci dają temu wyraz 

na swoich forach i blogach, że tam, gdzie brakuje tego spojrzenia i gdzie zaprzestano 

praktykowania spowiedzi, o wiele bardziej rozwinęła się psychoterapia. To prawda, jest 

ona potrzebna, ale jest nie wystarczająca i nie może zastąpić spowiedzi. 

 

8. Wyniki ankiety: „Czego oczekuję od spowiedzi?” 

 

Pragnąc nie tylko teoretycznie rozważać temat oczekiwań kobiet od spowiedzi 

przeprowadziłam ankietę wśród 64 kobiet – studentek studiów zaocznych w wieku o 22 

do 35 lat dotyczącą tego, czego one, jako kobiety, oczekują od spowiedzi. 

Tabela 1. Wyniki ankiety „Czego oczekuję od spowiedzi? 

Treść wypowiedzi kobiet % 

Zrozumienia przez spowiednika 75 

Zrozumienia przyczyn mojego grzechu i wagi grzechu 57 

Nie oceniania mnie i poniżania 52 

Pomocy w celu naprawienia mojego postępowania 52 

Wyjaśnienia moich wątpliwości dotyczących tego,  jak powinnam 
postąpić w relacjach 

35 

Traktowania mnie jako osobę, a nie szablon 28 

Odpowiednich warunków, by inni ludzie nie słyszeli co mówię 26 

Wewnętrznego oczyszczenia i przebaczenia 26 

Bezwzględnej akceptacji 22 

Aby spowiedź była dialogiem, nie monologiem  spowiednika 18 

Taktowne dopytywania, a nie przesłuchania 12 

 

Wyniki tej ankiety należy traktować jako sondażowe, nie były przeprowadzone 

na reprezentatywnej grupie, a mała liczba osób biorących w niej udział nie pozwala na 

wyciągnięcie naukowych wniosków. Jednak wypowiedzi w ankiecie wskazują na pewną 

tendencję oczekiwań współczesnych kobiet wobec spowiedzi. Zauważyć można tu 

aspekt relacyjny występujący w spowiedzi, który wynika po części z potrzeb 

psychicznych kobiet. Kobiety pragną przede wszystkim jako penitentki zrozumienia. 

Chcą też zrozumieć istotę swojego grzechu, od spowiednika oczekują konkretnej rady, 
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co mają robić, by naprawić swój błąd, ale także wyjaśnienia wątpliwości nie tylko 

dotyczących istoty grzechu, ale także w konkretnych sytuacjach związanych z relacjami  

i zadaniami, które wykonują na co dzień. 26%  kobiet oczekuje od spowiedzi 

wewnętrznego oczyszczenia i przebaczenia. 

*** 

Sakrament pokuty to miejsce, w którym pojawia się człowiek grzeszny, zagubiony 

i nieraz bezradny, a odchodzi umocniony i przemieniony, jak syn marnotrawny, który 

przemienia się w syna powracającego. Katechizm Kościoła Katolickiego tak to ujmuje: 

Nie ma takiej winy, nawet najcięższej, której nie mógłby odpuścić Kościół święty. Nie ma 

nikogo tak niegodziwego i winnego, kto nie powinien być pewny przebaczenia, jeśli tylko 

jego żal jest szczery. Chrystus, który umarł za wszystkich ludzi, pragnie, by w Jego Kościele 

bramy przebaczenia były zawsze otwarte dla każdego, kto odwraca się od grzechu7. 
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Kontemplacja intymności kobiety 
 

1. Piękno kobiety tkwi w całym jej jestestwie 

 

Uprzywilejowanie kobiet łączy się z ich pięknem, którym potrafi się cieszyć  

i dzielić każda prawdziwie szczęśliwa kobieta. 

Zagubiona kobieta, często potrafi zmarnować ten jedyny w swym rodzaju urok, 

doprowadzając tym samym do niszczenia siebie i innych. 

"Każda prostytutka (to najtragiczniejszy rodzaj kobiet) opanowała do perfekcji 

posępną sztukę uwodzenia i wie, kiedy guzik nacisnąć, aby złapać klienta"  

(Von Hildebrand, 2005, s. 54).  

Większość ludzi niestety wpada w pułapkę pospolitego popędu płciowego, nie 

zdając sobie sprawy, że w ten sposób traci szansę na doświadczenie najpiękniejszych 

wzajemnych relacji między mężczyzną a kobietą. Dzieje się tak wtedy, kiedy na sferę 

seksualną człowieka patrzymy wyłącznie z biologicznego punktu widzenia. 

Pamiętając jednak o tym, że człowiek jest bytem cielesno-psycho-duchowym, 

można wnioskować, że sfera psychiczna i duchowa konstytuują człowieka tak samo, jak 

sfera cielesna i dlatego człowiek jest swoim ciałem, a nie tylko go posiada. 

Niematerialność jest osadzona w materialności. Można wręcz powiedzieć, że „bycie 

swoim ciałem to nadzwyczajna, nadprzyrodzona misja człowieka”. 

Mężczyźni i kobiety w swojej różnorodności mają też inne nadprzyrodzone misje. 

Kobiecość wyraża się poprzez sposób bycia, wyrażania się, funkcjonowania i komu-

nikowania. 

Wartości estetyczne są bardzo ważne dla kobiety, poczucie piękna, świadomość 

własnej urody niejednokrotnie wybiją się na pierwszy plan. Zabiegi wokół tego, aby 

zrealizować swoje "spełnienie" oparte na wyglądzie zewnętrznym, coraz częściej 

pojawiają sie jako priorytetowe i stają sie główną wartością w dążeniu kobiet. 

Kobiety pragną się podobać, a w przypadku zarysowującej się szansy na bliższe 

relacje, bardzo zabiegają o swój wygląd dla wybranego mężczyzny. Ciało kobiety staje 

się coraz częściej odniesieniem do jej wartości. Wygląd zewnętrzny, zgrabna sylwetka  

i strój stają się miernikiem współczesnej estetyki i piękna.  

Tę rzeczywistość utrwalają media np. można przeczytać w internecie o sztuce 

kochania w rozmiarze XXL. Mężczyźni wypowiadają sie jakie kobiety preferują. 

Pojawiają się wypowiedzi typu:  "Wolę biodrzaste i udziaste dziewczyny od 

supermodelek". Czy też: "Dziś chłopak debiutanckie orgazmy uzyskuje z partnerkami, 



 ISSN 2082-7067 4(12)2012 KWARTALNIK NAUKOWY  

które budowę ciała mają ciągle jeszcze na etapie pośrednim między dzieckiem a dorosłą 

kobietą"1. 

 

2. Wielowymiarowy aspekt ludzkiej (kobiecej) seksualności 

 

Traktowanie seksu na równi z innymi procesami fizjologicznymi organizmu 

człowieka zakłóca poznanie jego prawdziwej natury, jego głębokiego znaczenia i przeży-

wania. 

Żadne zmysłowe pragnienie przyjemności i potrzeb nie posiada takiej głębi jak 

seks. Urok płci odmiennej wyzwala w człowieku reakcję nieporównywalną do znanych 

instynktów. "Wyjątkowość seksu w sferze cielesnej jasno okazuje się przez prosty fakt, 

że nasza postawa wobec niego ma nieporównywalnie większe znaczenie moralne, 

aniżeli postawa względem innych pragnień zmysłowych" (Von Hildebrand, 2011, s. 18.). 

"Poddanie sie popędowi seksualnemu gwoli samej tylko przyjemności kala 

człowieka w sposób w jaki np. obżarstwo nigdy go zbrukać nie może" (tamże, s. 18). 

Hildebrand wskazuje na postawę wobec seksu, która warunkowana jest przez: 

moralny wymiar seksu, wpływ seksu na osobowość człowieka. 

Znak równości między aktywnością seksualną a miłością utrudnia w dzisiejszych 

czasach rozpoznanie prawdziwych ról płciowych, prawdziwej kobiecości, prawdziwej 

męskości. 

W obliczu masowej kultury spotykamy się często z wizją kobiecości i męskości, 

które rujnują intymność i prawdziwy kształt miłości. 

Zasłoną intymności jest wstydliwość2. 

Intymność jest zjawiskiem jedynym w swoim rodzaju (Von Hildebrand, 2011, 

s.19) i czymś niezmiernie ważnym. Prawdziwa natura seksu uwidacznia się zaraz po 

zakochaniu się. Tęsknota za cielesnym zespoleniem ukazuje intymność i wyjątkowość 

sfery seksualnej. Przy prawdziwym autentycznym zakochaniu daje się poznać uczucie 

wyłączności, wzajemnego ofiarowania siebie (tamże, s. 21). 

 

Wpływ seksu jest znaczący dla człowieka z uwagi na to, że w sferze seksualnej 

spotyka sie ciało i dusza w sposób szczególny i jeszcze to, że seks cechuje wyjątkowa 

intymność. 

Wielowymiarowy, głęboki aspekt seksualności człowieka to nie wszystko, bo 

właśnie intymność jest tym, co wyznacza granice. 

D. Von Hildebrand i jego żona Alice Hildebrand zwracają uwagę na fakt 

intymności, która w sposób oczywisty wymaga zasłony, ponieważ musi być chroniona 

przez wstydliwość (Von Hildebrand, 2011, s. 18;  Von Hildebrand, 2005, s. 95). 

Kobiece ciało zaś w szczególny sposób wymaga kontemplacji, która może pomóc 

                                                 
1 www.logo24.pl/logo24/sztuka kochania 
2Wstydliwość oznacza częć ukrycia swoich najbardziej intymnych przezyć i najbardziej intymnych części 
swojego ciała. 

http://www.logo24.pl/logo24/sztuka
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w odkryciu powołania kobiety. Pierwsza rzecz, która rzuca sie w oczy, to różnica  

w budowie i ułożeniu organów intymnych mężczyzny i kobiety. U kobiety organy 

intymne nie są widoczne, ale w całości ukryte. 

W tym fakcie można doszukiwać sie bogatej symboliki, bo najczęściej rzeczy 

ukryte kojarzą się z tajemniczością, z czymś, co powinno być chronione, nawet przed 

niedyskretnymi spojrzeniami. 

Ciało kobiety przeznaczone jest do szczególnej misji pielęgnowania życia i nic nie 

zmieni faktu, że budowa jej ciała jest odpowiedzią na to nadprzyrodzone przesłanie. To 

co powinno odbywać się za zasłoną wtajemniczenia, we współczesnym świecie często 

odbywa się w atmosferze sensacji i obnażania. Żeńskie organy płciowe są zasłonięte i 

ukryte w sposób naturalny1.  

"Osłona kobiecej dziewiczości stanowi szczególny przywilej rodzaju żeńskiego 

(Von Hildebrand, 2005, s. 97.), stąd można spodziewać się, że zadaniem każdej kobiety 

będzie ochrona tego stanu i kobieta będzie strażniczką czystości. Może stąd bierze się 

bardziej radykalny osąd kobiet, które zgrzeszyły przeciwko szóstemu przykazaniu, 

pomimo, że w obliczu Boga grzech cudzołóstwa czy zdrady jest jednakowo ciężki, 

niezależnie od tego, kto go popełnił. 

"Kiedy jakaś szczególna misja zostaje powierzona pewnym osobom, a osoby te 

nie staną na wysokości zadania, wówczas tworzy się znacznie większa dysharmonia 

metafizyczna, aniżeli wtedy, gdy podobny zawód spotyka nas ze strony kogoś, kto 

takiego szczególnego zadania nie otrzymał (Von Hildebrand, 2005, s. 97) 

Jan Paweł II pisze: "Kobieta często pozostaje samotna ze swym grzechem, 

postawiona przed opinię publiczną płaci za swój grzech sama i samotnie" (Mulieris 

dignitatem).  

Może właśnie jest to milczące uznawanie faktu społecznego, w którym kobiety 

miały specjalną misję chronienia czystości. Do dzisiejszego dnia istnieje ważne 

przekonanie, że kobieca czystość wpływa na bezpieczeństwo chrześcijańskiej 

wspólnoty. Kobiety unikając swojego zadania, nie podejmując tej misji, destrukcyjnie 

wpływają na swoje rodziny i społeczeństwo, ale także ranią siebie osobiście. 

 

3. Ścisły związek między duszą i ciałem kobiety 

 

Istotnym czynnikiem kobiecego powołania jest jej szczególny i ścisły związek 

pomiędzy ciałem a duszą. Stąd znamy dylematy kobiet, które jeżeli decydują się na 

zdradę i nieczystość oddają się bez reszty, chcą całe oddać się drugiej osobie. Nie 

potrafią oddzielić cielesności od duchowości, ranią wtedy o wiele dotkliwiej siebie  

i innych. 

Zachowanie równowagi w takiej sytuacji jest dla kobiet o wiele trudniejsze, niż 

                                                 
1 W Kościołach jest zwyczaj zasłaniania tego co tajemnicze i święte (np. zasłanianie tabernakulum podczas 
obecności Najświętszego Sakramentu). 
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dla mężczyzn. 

Kobieta i mężczyzna są powołani do tego, aby służyć nowemu życiu. Pomimo, że 

proces zapłodnienia dokonuje się dzięki połączeniu plemnika i komórki jajowej, to 

wiemy, że mimo obecności tych dwóch niezbędnych komórek nie zawsze dokonuje się 

zapłodnienie. Nawet wtedy, kiedy dochodzi do fizycznego połączenia, to i tak nowy 

człowiek urzeczywistnia się w wielkiej tajemnicy i jego dusza nie pochodzi od żadnego  

z rodziców, ale jest całkowicie nowym bytem. 

Zaraz po poczęciu nowego życia w ciele kobiety pojawia się nowy człowiek – byt 

cielesno-duchowy. Między matką a nim zostaje nawiązany kontakt, w którym nie ma roli 

ojca. Ta nowa jakość więzi jest kobiecym przywilejem. Kiedyś częściej słychać było 

określenie "stan błogosławiony". Teraz często unika się tego określenia. Wielka szkoda, 

bo ów stan odzwierciedla kontakt, który nadaje kobiecemu ciału znamię swoistej 

świętości (Von Hildebrand, 2005, s. 99.). 

 

4. Kobiecość przepojona jest tajemnicą  

 

"W bólach będziesz rodziła dzieci" (Rdz 3, 16) zapowiada Księga Rodzaju, 

przepowiadając konsekwencje grzechu pierworodnego. Ogromne bóle porodowe i męki 

przez rodzącą kobietę towarzyszące narodzinom człowieka mają również swoją 

symbolikę i głębokie znaczenie. Chersterton skomentował ten fakt następująco: 

"Przyglądając się takiemu przerażającemu przywilejowi kobiety, trudno jest w ogóle 

uwierzyć w równość między płciami“ (za: Von Hildebrand, 2005, s. 100). 

Ów drogocenny przywilej cierpienia,  obdarowanie życiem nowego człowieka jest 

wywyższeniem ciała kobiety.  

Dużym problemem dziewcząt i kobiet jest brak akceptacji swojej kobiecości. Źle 

pojmowana emancypacja powoduje podążanie za maskulinizacją. Dziewczęta często w 

obliczu niewiedzy, traktują kobiecość jako uciążliwą, nieuświadamianą sobie istotnych 

wartości związanych z płcią. Podczas, gdy dobre przygotowanie i akceptująca 

świadomość są konieczne, ze względu na trudną rzeczywistość tkwiącą w fakcie, iż 

kobieta płaci za swoją płodność, która kosztuje ją wiele trudu. 

Dziewczyna, dojrzewając przeżywa różne dolegliwości związane z cyklem 

(Półtawska, 2002, s. 41), stąd łatwo o uproszczone opinie, odnoszące się do dojrzewania 

chłopców i dziewcząt. Bardziej uciążliwe dojrzewanie i zróżnicowany przebieg cyklu 

menstruacyjnego, wymaga większej wiedzy i świadomości, tymczasem zaskakująca jest 

ignorancja młodych kobiet dotycząca własnej fizjologii i ochrony swojego zdrowia. 

Dziewczęta nie wiedząc wiele o sensie swojej płciowości, nie akceptują swojej 

kobiecości i za wszelka cenę szukają potwierdzenia swego "ja" poza sobą (tamże, s. 41). 

Wobec takiej rzeczywistości nastolatki, młode kobiety, szukając akceptacji swojej 

wartości, chcą się podobać i chcą do kogoś przynależeć. Jeżeli rodzice, dom rodzinny nie 

sprostają jej oczekiwaniom, wtedy dziewczyna szuka szczęścia w ramionach innych 

mężczyzn. 
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Niedojrzałość i powierzchowność w rozumieniu płciowości dotyczy zarówno 

chłopców jak i dziewczęta, niezależnie od wieku. Dzisiejsze czasy częściej niż 

kiedykolwiek proponują szybkie, łatwe i powierzchowne rozwiązania. W ostatnich 

latach orgazm staje się wartością sama w sobie, do której bezwzględnie dąży się jako do 

jedynego celu spełnienia dojrzałego człowieka. Seks staje sie miarą wartości kobiecości  

i męskości, przez co te dwa pojęcia zostały zafałszowane. 

Mężczyźni realizując swoją męskość wyrażającą się w hołdowaniu pożądliwości, 

oczekują, wręcz wymagają od dziewcząt określonej postawy, wyglądu i zachowania. 

Dziewczęta natomiast coraz powszechniej zgadzają się na rolę "lalek", która wiąże się  

z wykorzystaniem, z używaniem ich ciała dla przyjemności. Najsmutniejsze jest to, że 

młode dziewczęta nie uświadamiają sobie, że tracą najcenniejszy dar kobiecości, 

tajemniczości, jedyności, niepowtarzalności. 

Będąc przekonane o swojej wyjątkowości dają się używać i wykorzystywać, ale 

takie niedojrzałe traktowanie swojego ciała i całej swojej kobiecości ma szybki koniec, 

dlatego tak wiele rozgoryczonych, porzuconych dziewcząt, poszukuje dalej złudnego 

szczęścia, podczas gdy chłopcy wskazując na nie mówią "moja była dziewczyna".  

Pragnienie bycia kochaną pojawia się wcześniej u młodych dziewcząt niż  

u chłopców i jest największą siłą kobiecości. U chłopców wcześniej pojawiają się dążenia 

do zaspokojenia pożądania, związanego z seksualnym spełnieniem. Te pragnienia 

uwarunkowane są procesami biologicznymi. Problem współczesnych dziewcząt i kobiet 

polega na tym, że nie chcą one przyjąć wzorców zachowań, które miałyby na celu bycie 

kobietą, osobą godną, skromną i wstydliwą. 

Większość zapewne rozpoznaje wstydliwość czystej dziewczyny - jej gesty, 

zachowanie są odmienne, adekwatne do jej wnętrza. I nie chodzi tutaj o jej nagość. 

Półtawska pisze, że podczas okupacji widziała dziesiątki rozebranych przez Niemców 

dziewcząt, które maszerując przed oczami mężczyzn, zachowywały się tak, że nie 

ulegało wątpliwości, że są czyste choć rozebrane (Półtawska, 2002, s. 72). 

Wstydliwość dzisiaj uważa się często za przestarzałą, a w jej miejsce coraz 

częściej wkrada się prowokacja. Dziewczyna przejmuje często inicjatywę, cieszy się, że 

ma wpływ na pożądanie chłopca, podbudowując tym samym nieprawidłowa wizję jego 

męskości. 

Młode kobiety szukają swojej wartości w sile i wpływie na podniecenie seksualne 

mężczyzn. Taka droga "sukcesu kobiecości" jest prawdziwą klęską. "Tylko kobieta, która 

sama rozumie swoja prawdziwą wartość potrafi ją pokazać mężczyźnie"(tamże, s. 116). 

Karol Wojtyła pisze o absorpcji wstydu przez prawdziwą miłość. W przypadku 

dwojga kochających się ludzi, wstyd dziewczyny zanika, gdyż zostaje wchłonięty przez 

miłość (Wojtyła, 2010, s.163) 

Jeżeli młoda dziewczyna, kobieta nie dostrzeże wartości w pielęgnowaniu swojej 

kobiecości, w strzeżeniu sfery intymności, to może zostać zniszczona wtedy, kiedy 

powinna rozkwitać. 



 ISSN 2082-7067 4(12)2012 KWARTALNIK NAUKOWY  

Naiwność niektórych kobiet pozwala im trwać w nieświadomości. Odcięta od 

instynktów kobieta łatwo daje się zwodzić iluzją łatwego życia, rozrywek i przyjem-

ności. 

Kobiece ciało i jego intymność, tajemnicza symbolika warte są kontemplowania 

sensu płciowości, sensu seksualności i miłości jako relacji oblubieńczej. Kontemplacja 

kobiecego ciała prowadzi do odkrycia prawdy o powołaniu kobiety. 
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Seksualność a przywiązanie  
– na przykładzie „Krystyny córki Lavransa” S. Undset 

Teoria przywiązania 
 

Teoria przywiązania początkiem sięga prac J. Bowlbyego, który koncentrował się 

na najwcześniejszych doświadczeniach dziecka w kontakcie z matką. W relacji 

romantycznej aspekty przywiązaniowe zostały dostrzeżone przez C. Hazan i P. Shavera, 

według których zarówno w relacji rodzic-dziecko oraz romantycznej istnieje 

podobieństwo w dynamice emocji i zachowań. M. Plopa, powołując się na teorię Hazan  

i Shavera, pisze: „Kiedy dziecko spostrzega obiekt przywiązania, będący w bliskości  

i reagujący na jego potrzeby, odczuwa bezpieczeństwo, wykazując eksploratywną 

orientację i zaufanie do otoczenia. Kiedy zaś spostrzega zagrożenie bliskości relacji 

(choroba, separacja), odczuwając lęk czy strach, poszukuje uwagi, opieki i wsparcia ze 

strony opiekuna” (Plopa, 2008, s. 100). Zachowanie dorosłych w wymienionych 

sytuacjach wykazuje pewne podobieństwo: w sytuacji zagrożenia poszukują bliskości 

emocjonalnej, przytulenia ze strony współmałżonka (narzeczonego, sympatii). 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że różnice indywidualne w relacjach 

dziecko-dorosły są podobne do tych w relacjach romantycznych (Hazan, Shaver, 1987) 

Zarówno dziecko w relacji z rodzicem, jak i dorosły w relacji z partnerem 

romantycznym, charakteryzuje się działaniami charakterystycznymi dla bezpiecznego, 

unikającego lub lękowo-ambiwalentnego stylu przywiązania. Przytoczone style, 

wyróżnione przez uczennicę Bowlby’ego, M. Ainsworth, początkowo były analizowane 

przede wszystkim w aspekcie kontaktu dziecka z osobą znaczącą (głównie matką). 

Hazan i Shaver zaobserwowali indywidualne zróżnicowanie stylów przywiązaniowych 

wśród osób dorosłych. Dziecko o bezpiecznym stylu przywiązania okazuje zaufanie 

rodzicowi, a później w dorosłości przejawia podobne cechy w relacji romantycznej. 

Dziecko o unikającym stylu przywiązania na skutek częstego doświadczania 

niedostępności rodzica ukrywa to, co naprawdę czuje. Taki wzorzec zachowania 

przejawia też w dorosłości unikając bliskości w relacji romantycznej.  

Na braku poczucia bezpieczeństwa oparty jest również lękowo-ambiwalentny 

styl przywiązania. Dzieci charakteryzujące się tym stylem boją się rozstania z rodzicem, 

są czujne na sygnały rozstania. W relacji romantycznej przytoczony styl objawia się 

zamartwianiem o losy związku, denerwowaniem się i pretensjami (jawnymi lub 

ukrytymi) o brak należytej uwagi ze strony drugiej osoby (tamże, s. 100). 
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W literaturze przedmiotu niewiele miejsca poświęca się przywiązaniu, które 

powstaje po nawiązaniu kontaktu seksualnego – przede wszystkim pierwszego 

Zagadnienie to jest częściowo opisywane w literaturze seksuologicznej, gdzie z jednej 

strony podkreśla się duże znaczenie inicjacji seksualnej, a z drugiej nie jest należycie 

podkreślony pewien determinizm pierwszych kontaktów seksualnych. Zbyt łatwo 

przechodzi się bowiem do zjawiska „kolejnych partnerów seksualnych” jako 

naturalnego etapu w życiu seksualnym człowieka.  

Warto zaznaczyć, że J. Bowlby bardzo dużo miejsca poświęcał negatywnym 

konsekwencjom separacji od matki (Bowlby, 2007). Zagadnienie to zostało dość 

dogłębnie zbadane. Wg. Bowlby’ego zerwanie bliskiej relacji z matką ma ogromne, 

negatywne konsekwencje dla dalszych relacji społecznych. Można wysunąć 

przypuszczenie, że istnieje pewne podobieństwo w relacji z pierwszym partnerem 

seksualnym: zerwanie pierwszej, intymnej relacji może mieć negatywne znaczenie dla 

umiejętności stworzenia kolejnej relacji przywiązaniowej.  

Wielce prawdopodobne jest to, że przywiązanie występujące po nawiązaniu 

kontaktu seksualnego uwarunkowane jest następującymi czynnikami: pierwszeństwem 

kontaktów seksualnych oraz płcią. Przykładowo A. Kępiński podkreślał, że pierwsze 

doświadczenia seksualne można traktować w kategoriach imprintingu (Kępiński, 1992; 

Juroszek, 2011). Istotne znaczenie odgrywa też płeć: współżycie seksualne bardziej 

wiąże kobiety niż mężczyzn (Teachman, 2003; Alexander, Garda, Kanade, Jeebhoy, 

Ganatra, 2006). 

 

1. Pierwsze kontakty seksualne kobiety a przywiązanie do mężczyzny na 

tle dziejów głównych bohaterów „Krystyny córki Lavransa” S. Undset 

 

W niniejszym opracowaniu znaczenie pierwszeństwa kontaktów seksualnych 

oraz płci dla formowania się przywiązania przedstawiono na przykładzie literatury 

pięknej, a dokładnie powieści historycznej zatytułowanej „Krystyna córka Lavransa”  

S. Undset (Undset, 1966). Dzieło składa się z trzech tomów: „Wianek” (tom 1), „Żona” 

(tom 2), „Krzyż” (tom 3).  

Pozycję tę poddano analizie ze względu na bardzo dogłębną charakterystykę 

relacji małżeńskiej głównych bohaterów, również z uwzględnieniem sfery seksualnej. 

Undset, której powieść jest zaliczana do klasyki literatury światowej, w 1928 została 

uhonorowana Nagrodą Nobla.  

Akcja książki toczy się w czternastowiecznej Norwegii za czasów panowania 

Haakona V (1299-1319) oraz króla Magnusa (1319-1344). Pogłębione studia nad 

średniowiecznym chrześcijaństwem zainteresowały autorkę religią katolicką. W latach 

dwudziestych ubiegłego stulecia Undset przeszła na katolicyzm, m. in. pod wpływem 

katolickiej literatury angielskiej.  
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Najważniejszy wątek powieści stanowię dzieje Krystyny i jej męża, rycerza 

Erlenda. Akcja książki obejmuje czas dzieciństwa Krystyny, jej młodość, życie 

małżeńskie i rodzicielskie, wdowieństwo, późną dorosłość i śmierć.  

Z początku Krystyna miała poślubić Szymona, mężczyznę wybranego jej przez 

rodziców, ale po poznaniu Erlenda zakochuje się w nim i zrywa zaręczyny z poprzednim 

narzeczonym. Krystyna, zanim wyszła za mąż za Erlenda, nawiązała z nim relację 

seksualną. Była wtedy jeszcze bardzo młoda, miała niecałe 16 lat. Poczucie grzechu 

wynikające z przekroczenia etyki chrześcijańskiej i sprzeniewierzenia się rodzicom -  

z tym brzemieniem zmagała się właściwie przez całe życie. 

W ramach teorii przywiązania podkreśla się, że osoba, do której jesteśmy 

przywiązani to ktoś, u kogo w sytuacji trudnej, zagrażającej szukamy wsparcia, ochrony. 

Przejawiamy wierność obiektowi przywiązania. Pomimo dostępności w danym 

momencie innych potencjalnych obiektów służących ochroną, preferujemy ten pierwszy, 

z którym jesteśmy najbardziej zżyci.  

Warto przywołać opis uczuć Krystyny świadczących o jej postrzeganiu 

narzeczonego jako obiektu schronienia: 

 „Usiłowała być twarda, by znieść wszelką okropność, która musiała ją rzucić na 

zawsze w ramiona Erlenda – jedyne miejsce, gdzie mogła jeszcze znaleźć schronienie” 

(Undset, 1966, t. 1, s. 140). 

 

2. Rola pierwszych kontaktów seksualnych w formowaniu się 

przywiązania 

 

Pierwsze doświadczenia seksualne są tak silne, że bardzo przywiązują kobietę do 

mężczyzny. W przypadku relacji matka-dziecko Bowlby wspomina o tzw. okresie 

sensytywnym, czyli dzieciństwie. Jeśli w tym czasie dojdzie do zerwania relacji z 

opiekunem, to zwiększa się ryzyko wystąpienia u dziecka pozabezpiecznych stylów 

przywiązania i tym samym – trudności w nawiązaniu więzi z innymi osobami.  

W przypadku seksualności sensytywność może bardzo mocno łączyć się  

z pierwszeństwem kontaktów seksualnych. Kępiński mocno podkreśla znaczenie 

pierwszych przeżyć seksualnych „Sytuacje o największym nasyceniu seksualnym zwykle 

wiążą się z utrwalonymi obrazami pierwszych przeżyć erotycznych” (Kępiński, 1992,  

s. 17). 

W odniesieniu do kobiety przywiązanie będące efektem rozpoczęcia współżycia 

seksualnego objawia się bardzo silnym pragnieniem zjednoczenia z mężczyzną: 

„Wówczas wstała i ona. Z wolna, bezsilna i zdruzgotana, pojęła .... Nie wiedziała 

właściwie, czego oczekuje po nim: czy ma ją usadowić na swym koniu i zabrać z sobą, by 

nie musiała wracać między obcych ludzi? Całe jej ciało było jakby ranne okropnym 

zdumieniem...że to właśnie jest ów grzech, o którym wszyscy śpiewali. A ponieważ Erlend 
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jej to uczynił, stała się przez to tak bardzo jego własnością, że nie mogła zupełnie 

wyobrazić sobie, jak ma żyć dalej poza kręgiem jego władzy” (Undset, 1966, t. 1, s. 136). 

Okazuje się więc, że kobieta, która rozpoczęła współżycie seksualne, wyraża silne 

poczucie przynależności do mężczyzny. W rozmowie z ojcem 16-letnia Krystyna 

stwierdza:  

„Ale to prawda, poznałam innego człowieka i zrozumiałam, że nigdy nie miałabym 

już chwili radości, gdybym musiała żyć z Szymonem.... Nie, nawet gdyby miał na własność 

całe złoto Anglii, ja i tak wolę tamtego, choćby nawet nie miał nic prócz jednej krowy” 

(tamże, t. 1, s. 181). 

Ogromną rolę w utrzymaniu małżeństwa głównych bohaterów pełniła ich 

pobożność, w szczególnie pobożność Krystyny. Bardzo żałowała swojego podejścia do 

seksualności w narzeczeństwie, żałowała i przepraszała Boga za to, że jej pierwsze 

współżycie seksualne miało miejsce przed ślubem.  

Główna bohaterka często odwoływała się do fundamentów religijnych, starała się 

żyć zgodnie z wytycznymi Ewangelii. Wśród ludzi z otoczenia wzorem chrześcijanina był 

dla niej jej własny ojciec, który szeroko słynął z pobożności: „Pragnęła zapomnieć  

o swych troskach, być łagodną i wdzięczną i kochać Boga tak, jak jej ojciec. Pamiętała, jak 

mówił, że ten, kto z pokorą wspomina swoje grzechy i chyli głowę przed krzyżem Pana, nie 

ma nigdy potrzeby uginać karku przed jakimś doczesnym nieszczęściem lub bezprawiem” 

(tamże, t. 3, s. 143). 

W całym późniejszym, małżeńskim życiu Krystyna starała się dotrzymać 

postanowienia o byciu dobrą, empatyczną i wyrozumiała żoną, nawet jeśli w obliczu 

nieodpowiedzialnego zachowania męża było to trudne. Z jej strony widać było ogromny 

wysiłek wkładany w utrzymanie relacji: 

 „Było to tak pewne, jak to, że jest córką swego ojca: jej małżonek nie posłyszy od 

niej nigdy wyrzutu z powodu swego postępowania” (tamże, t. 3, s. 27).  

O zamiarze wytrwania w tym postanowieniu świadczą kolejne zdania: „Krystyna 

jęczała zaciskając zęby. Dygotała z gniewu i zimna. „Pactum serva”, czyli w naszej mowie: 

„Dochowaj wiary” (tamże, t. 3, s. 28).  

Z drugiej strony zawsze, również po kilkunastu latach małżeństwa, Krystyna 

zdawała sobie sprawę z tego, że mąż ją kocha:  

„Wiedziała o tym od owej chwili, kiedy ucałował ją po raz pierwszy w ogrodzie  

w Hofvin, aż do dzisiejszego pocałunku, kiedy jako więzień został wyprowadzony ze swego 

dworu: Erlend miłował ją tak, jak własne życie. A jeśli nie zawsze postępował dobrze 

wobec niej, to przecież wiedziała nieledwie od pierwszej chwili, w której go spotkała, jak 

zwykł postępować względem siebie samego. Jeśli nie zawsze postępował z nią dobrze – to 

w każdym razie postępował lepiej niźli z sobą samym!” (tamże, t. 2, s. 327). 

Pewne cechy osobowości Erlenda sprawiały, że życie z nim (w szczególności 

codzienne) mogło być trudne. Równocześnie darzył żonę dużym uczuciem: 

 „Choć Bóg wszechmocny wie, że cię kochałem każdego dnia, każdej godziny, odkąd 

cię poznałem (...). Kocham cię dzisiaj jeszcze tak samo, jak w ową noc, kiedyś spała pod 
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moim okryciem, w ową noc po świętej Małgorzacie. Siedziałem wtedy i patrzyłem, byłaś 

tak czystym i świeżym, młodym i niezłamanym kwiatem. 

- A czy pamiętasz, Erlendzie – odpowiedziała cicho Krystyna – jak modliłaś się owej 

nocy, abym nigdy nie wylała przez ciebie ani jednej łzy? 

- Bóg i wszyscy święcie w niebiesiech widzą, że szczerze to myślałem! Prawdą jest, 

że stało się inaczej. Pewnie tak być musiało – tak dzieje się zawsze, póki człowiek żyje tu na 

ziemi. Ale miłowałem cię, czy byłem zły dla ciebie, czy dobry” (tamże, t. 3, s. 226). 

Warto podkreślić, że Erlend niejednokrotnie zdawał sobie sprawę z tego, że 

swoim nieodpowiedzialnym i lekkomyślnym zachowaniem rani żonę. Pokreślił to 

dobitnie w ostatnim dniu swojego życia, kiedy na skutek nieszczęśliwego wypadku leżał 

na łożu śmierci: 

„Pamiętasz jeszcze tę pierwszą noc, kiedy spaliśmy razem w tym łożu, moja miła? 

Nie wiedziałem, żeś już wtedy dźwigała tajemny ból, którego ja byłem przyczyną. I nie było 

to pierwsze cierpienie, które przeze mnie znosić musiałaś, Krystyno” (tamże, t. 3, s. 277). 

 

3. Dysonans poznawczy i mechanizmy obronne, a decyzja kobiety  

o przerwaniu pierwszej relacji seksualnej 

 

W książce bardzo dobitnie pokazany jest fakt, że pierwsze współżycie seksualne 

do tego stopnia przywiązuje kobietę do mężczyzny, że często w narzeczeństwie (a więc 

gdy nie zapadło jeszcze definitywne postanowienie o wspólnym życiu) nie jest w stanie 

podjąć decyzji o rozstaniu, mimo ewidentnych przesłanek ku temu. Innymi słowy, jeśli 

nawet dostrzega ona w ukochanym mężczyźnie pewne negatywne cechy, to trudno jest 

jej przerwać relację, gdyż cielesny charakter relacji z mężczyzną przywiązuje ją do niego.  

Wraz z upływem czasu Krystyna coraz bardziej dostrzegała, że mężczyzna, 

którego wybrała, ma dużo istotnych wad: przede wszystkim nieodpowiedzialność, 

lekkomyślność, gnuśność. Cechy te zauważyła już w pierwszym roku znajomości  

z Erlendem. Mimo to w ogóle nie brała pod uwagę tego, żeby go zostawić (choć nie była 

jeszcze jego żoną):  

 „I czuła, że teraz stali się już naprawdę jednym ciałem i jedną krwią – musiała być 

współodpowiedzialna za wszystko, co czynił, choć nie uznawała jego postępowania za 

słuszne, i musiała sama płacić za to, że Erlend narażał swoją skórę” (tamże, t. 1, s. 177). 

W literaturze psychologicznej podkreśla się, że w celu redukcji napięcia 

wynikającego ze stopniowego dostrzegania w drugiej osobie negatywnych cech, 

człowiek zmniejsza zażyłość z daną osobą bądź stosuje mechanizmy obronne, 

pomagające w niedostrzeganiu przykrych informacji. Teoria dysonansu poznawczego  

L. Festingera zakłada, że równoczesne wystąpienie w umyśle dwóch sprzecznych 

elementów prowadzi do napięcia psychicznego (Festinger, 1957, za: Łukaszewski, 2006, 

s. 436). Efekt ten występuje również wtedy, gdy jednostka zachowuje się niezgodnie  

z przekonaniami (niezgodność sądów i postaw). W jaki sposób można zredukować 
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napięcie? Można zaprzestać działań niezgodnych z przekonaniami. Alternatywnym 

wyjściem jest zmiana przekonań.  

R. Cialdini podkreśla, że jeśli jednostka podejmie się jakiegoś działania, jej obraz 

siebie zostaje poddany podwójnemu naciskowi na utrzymanie ciągłości (konsekwencji) 

postępowania (Cialdini, 1998, s. 83). Od zewnątrz pojawia się presja w postaci nacisku 

na dostosowanie przez jednostkę własnego postępowania do tego, czego spodziewają 

się po niej inni. Jako potwierdzenie przytoczonego rozumowania warto przywołać 

fragment, w którym Krystyna ujawnia duży dyskomfort psychiczny w związku z bardzo 

długim oczekiwaniem na zgodę ojca w kwestii jej małżeństwa z Erlendem: 

 „Było naprawdę pożałowania godne, że wciąż jeszcze żyła niezamężna przy 

rodzicach. Ale była zaręczona i Szymon mógł widzieć, że przeprowadziła swą wolę” 

(Undset, 1966, t. 1, s. 238).  

Dodatkowo pojawia się też druga, wewnętrzna siła, odpowiedzialna za nacisk na 

utrzymanie ciągłości postępowania. Ma ona na celu postępowanie zgodne z obrazem 

własnej osoby (Cialdini, 1998, s. 83). Oznacza to, że jednostka podejmując określone 

działania, chce mieć poczucie, że jest osobą wartościową i inteligentną a jej wybory są 

podyktowane przesłankami rozumu i sumienia.  

Czasem jednak jednostka w końcu dostrzega, że wybory, których dokonała, są 

nietrafne. W takim momencie pozostają dwa wyjścia: zarzucenie dotychczasowych 

zachowań (i przyznanie tym samym, że się nie miało racji) lub aktywizacja 

mechanizmów obronnych, które umożliwiają poradzenie sobie z negatywnymi treściami 

i chronią poczucie własnej wartości. Wyparcie - najczęściej stosowany mechanizm 

obronny – polega na usuwaniu do nieświadomości treści budzących lęk. Aktywacja 

mechanizmów obronnych nie służy realistycznemu rozwiązaniu problemu, lecz pomaga 

w radzeniu sobie z lękiem, wstydem.  

Jako przykład zastosowania mechanizmu obronnego warto podać przykład, kiedy 

główna bohaterka zaraz na początku znajomości słyszy z ust ukochanego, że nie 

powinna martwić się tym, co zrobili (czyli nawiązaniem kontaktu seksualnego), jednak 

nieświadomie obawia się, że słowa ukochanego – brzmiące górnolotnie i wzniośle – 

prawdopodobnie słyszała już kiedyś inna kobieta:  

 „-Nie powinnaś się martwić tym grzechem – dodał po chwili. – Nie jest to znowu 

taki wielki grzech. Prawo Boga inne tu jest niż prawo ludzkie. Gunnulf, mój brat, wyłożył 

mi to kiedyś: gdy dwoje ludzi na zawsze przysięga sobie wierność, a potem oddają się sobie, 

wówczas są poślubieni przed Bogiem i nie mogą być zwolnieni z tych ślubów bez wielkiego 

grzechu. Mogę ci powiedzieć to słowo po łacinie, gdy mi wpadnie do głowy, znałem je 

przecież dawniej” (Undset, 1966, t. 1, s. 137).  

Warto zwrócić uwagę na reakcję Krystyny po usłyszeniu tych słów:  

„(...) odepchnęła od siebie uporczywą trwogę, że może było to powiedziane  

z powodu innej kobiety, i usiłowała znaleźć pocieszenie w jego słowach” (tamże, t. 1, s. 

137).  
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Warto podkreślić słowa „odepchnęła od siebie uporczywą trwogę”, co 

wskazywałoby, że treści związane z dawną obecnością innej kobiety w życiu Erlenda 

wywoływały w Krystynie lęk. Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, powinna dopytać 

Erlenda o historię dotyczącą jego życia z byłą kochanką (z którą miał dwoje dzieci),  

a nawet – po wpływem przemyśleń nad postępowaniem Erlenda - zerwać relację. 

Niemniej jednak po silnych wcześniejszych doświadczeniach seksualnych z Erlendem 

nie była w stanie tego uczynić. W związku z tym zastosowała mechanizm obronny 

zwany wyparciem:  

„Od czasu do czasu opowiadał Erlend wiele i z humorem, potem znowu długo 

siedział w milczeniu i pieścił ją tylko. Nie zdając sobie z tego wcale sprawy, wybierała 

Krystyna z wszystkiego, co mówił, najdrobniejsze rysy, które go upiększały, czyniły 

droższym i zmniejszały jego winę w tym, co o nim wiedziała, a co nie było dobre” (tamże,  

t. 1, s. 137-138). 

To, co, Krystyna starała się wyprzeć ze świadomości, dla ogromnie kochających ją 

rodziców (szczególnie ojca) było nie do przyjęcia. Sądy osób postronnych, ale 

równocześnie życzliwych Krystynie, pokazują, jak wiele niewygodnych faktów starała 

nie dostrzegać. Warto przytoczyć słowa ojca Krystyny ujawniające jego opinię na temat 

wybranka Krystyny: 

„Może być, że ty i on....żeście się pokochali bardziej niż sądziłem. Ale nie jest on 

takim młodzikiem, aby nie pojmował, że zacny człowiek nie zbliżyłby się do tak młodego, 

nieletniego dziecka, jak ty, z miłosnymi słowami. To, że byłaś zaręczona z innym, uważał za 

błahą przeszkodę. Ale ja nie oddam swojej córki człowiekowi, który miał dwoje dzieci  

z żoną innego” (tamże, t. 1, s. 193). 

 

4. Konflikt przyciąganie-odpychanie a depresja 

 

Na dłuższą metę aktywacja mechanizmów obronnych wymaga dużych nakładów 

energii. Stąd jeśli pewne fakty, ze względu na ich kłującą w oczy jawność, trudno poddać 

wyparciu, dochodzi do konfliktu przyciąganie-odpychanie. Według klasycznego i wciąż 

aktualnego podziału, dokonanego przez Lewina, konflikt ten jest najbardziej 

wyczerpującym rodzajem konfliktu (Lewin, 1948, za: Doliński, Łukaszewski, 2006). 

Wiąże się z oddziaływaniem na jednostkę dwóch przeciwstawnych motywów o podo-

bnym natężeniu. Ostatecznie może wywoływać depresję, bezradność. Po kilkunastu 

latach małżeństwa z Erlendem Krystyna ujawnia swoje wyczerpanie: 

 „Nie miała tyle młodości ani sił, by żyć z nim dalej, a przecież nigdy nie będzie także 

dość stara, by Erlend nie mógł igrać jej miłością. Nie dość młoda, by móc z nim żyć, i nie 

dość stara, by mieć dla niego wyrozumienie. Stała się politowania godną kobietą, była nią 

zawsze” (tamże, t. 3, s. 216).  
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Warto podkreślić ostatnie zdanie, odwołujące się do poczucia przez Krystynę 

bycia godną politowania. Pożycie z Erlendem było dla Krystyny nieraz tak trudne, że 

traciła wiarę w swoją godność.  

Z pewnością fakt, że główna bohaterka nie miała innych partnerów seksualnych 

poza mężem – umacniał jej wolę trwania przy mężu. Było tak nawet wtedy, gdy z jego 

powodu (wdał się w romans, został też – w pewnym sensie niesłusznie - oskarżony  

o zdradę króla) stracili cały swój majątek. Jednak Krystyna nie opuściła Erlenda. On sam 

bardzo żałował swojego romansu, po raz kolejny zdał sobie sprawę ze swojego 

ogromnego uczucia do Krystyny Należy przypomnieć, że akcja książki toczy się  

w średniowieczu, gdzie życie ludzi było przesiąknięte filozofią chrześcijańską, co 

objawiało się m.in. tym, że bohaterowie działając niezgodnie ze swoim sumieniem 

i przykazaniami, mieli poczucie grzechu: Erlend zdradzając żonę miał świadomość 

przekroczenia przykazań, stąd z pokorą poddał się pokucie nałożonej na niego przez 

biskupa. 

 

5. Popęd seksualny a przywiązanie 

 

Seksualność jest do pewnego stopnia uwarunkowana biologicznie, u podstaw 

seksualności leży popęd seksualny. Rozpoczęcie współżycia najczęściej prowadzi do 

jego kontynuacji, m. in. n ze względu na to, że zaspokajanie popędu seksualnego wiąże 

się z przyjemnością. Krótko po nawiązaniu relacji seksualnej młodziutka Krystyna 

powiedziała: 

 „Prawdą jest, że wszystkie moje myśli są przy człowieku, za którym tęsknię. Gdyby 

nie wzgląd na ojca i matkę, zakryłabym chętnie dziś jeszcze włosy. Nie dbałabym o to, że 

mnie będą zwać nałożnicą, bylebym tylko mogła do niego należeć” (tamże, t. 1, s. 148) . 

Między głównymi bohaterami od początku znajomości istniało więc duże 

przyciąganie seksualne. Warto dodać, że ich późniejsze pożycie małżeńskie do końca 

było przesiąknięte namiętnością. Prawie dwadzieścia lat po ślubie Krystynie sprawiało 

dużą przyjemność współżycie seksualne z mężem. 

 Niemniej jednak namiętność w małżeństwie głównych bohaterów była inna  

w zależności od płci. Krystyna, jako kobieta, była bardziej uzależniona od atmosfery 

uczuciowej w małżeństwie. Jako że w większym stopniu ponosiła trudy rodzicielstwa  

i prowadzenia gospodarstwa, nieraz zdarzyło się jej zamykać na seksualność męża:  

„Ale nawet wówczas, kiedy przyjmowała jego pocałunki z zaciśniętymi ustami, 

kiedy odwracała się od niego i całą siebie poświęcała walce o przyszłość synów, czuła 

głucho, że i ku temu dziełu zwraca się z tym samym namiętnym ogniem, jaki ten mąż 

rozpalił niegdyś w jej krwi. Sądziła, że lata wystudziły ów żar, gdyż nie płonęła już cała, 

kiedy w oczach Erlenda skrzył się znowu dawny błysk, a głos jego nabrzmiewał owym 

głębokim tonem, który dawniej, kiedy poznała Erlenda, pozbawiał ją mocy, czynił 

bezwolną i słabą ze szczęścia” (tamże, t. 3, s. 287). 
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6. Rola pierwszych doświadczeń seksualnych kobiety w zachowaniu 

wierności mężczyźnie 

 

Całe małżeńskie życie Krystyny, przesiąknięte były miłością do męża. 

Przywiązanie Krystyny do niego objawiało się m.in. tym, że nie wyobrażała ona sobie 

nikogo innego na jego miejscu. Był absolutnie jedynym mężczyzną w jej sercu. Dobitnie 

podkreślił to szwagier Krystyny, jej poprzedni narzeczony, który do końca życia pozostał 

w niej zakochany: 

„Ale Krystyna! Żyła w strapieniu i smutku, i choćby nie wiedzieć jak była gniewna  

i rozgoryczona na tego Erlenda, to przecież i wówczas nie myślała o nikim innym, tylko  

o nim” (tamże, t. 3, s. 195-196). 

Podobnych słów użyła siostra Krystyny, Ramborga, w rozmowie z Szymonem, 

swoim mężem: 

 „Och, ona zaprawdę nigdy nie zastanawiała się nad tym, czy inny mężczyzna prócz 

Erlenda jej pożąda. Ledwie czuła, że my także jesteśmy z krwi i kości” (tamże, t. 3, s. 119). 

 Krystyna w pełni zrozumiała swoje przywiązanie do męża po jego śmierci.  

W nowej rzeczywistości ogromnie trudno było jej się odnaleźć:  

„Wdowa po śmierci męża snuła się jak ślepa i głucha. Dotkliwiej jeszcze niż ból  

i żałobę odczuwała jakiś tępy chłód i martwotę, niemoc w całym ciele i duszy, zupełnie jak 

gdyby ona sama miała wykrwawić się od śmiertelnej rany Erlenda” (tamże, t. 3, s. 286).  

„Obecnie zaś, kiedy nie stało Erlenda, wdowa miała wrażenie, że ta cała 

niezmordowana zapobiegliwość nie ma żadnego sensu. On padł, więc i ona musiała umrzeć 

jak drzewo, któremu podcięto korzenie” (tamże, t. 3, s. 288).  

Przywiązanie Krystyny do męża było tak silne, że po jego śmierci w ogóle nie 

brała pod uwagę tego, że mogłaby wyjść ponownie za mąż. Kolejne małżeństwo było 

dość typowe w owych czasach, gdyż owdowiałemu małżonkowi trudno było udźwignąć 

ciężar prowadzenia gospodarstwa, tym bardziej, że surowy klimat norweski czynił to 

przedsięwzięcie jeszcze trudniejszym. Niemniej jednak Krystyna do końca pozostała 

wierna mężowi: 

 „Tak, tak, nie miała więcej niż czterdzieści lat. Gdyby usłyszała o jakiejś innej 

niewieście owdowiałej w tym wieku, na domiar z gromadą nieletnich dzieci, na pewno 

byłaby tego samego zdania co Jammaelt, że owa niewiasta powinna wyjść powtórnie mąż 

 i szukać pomocy u drugiego małżonka, tym bardziej, że i jemu mogła jeszcze urodzić 

dzieci. Ale ona nie chciała” (tamże, t. 3, s. 291). 

Warto podkreślić, że dopiero po śmierci męża Krystyna dostrzegła bardzo 

pozytywną cechę w jego osobowości, mianowicie brak chowania urazy: 

„I z tego nowego widzenia przyszły Krystynie niespodziewanie słowa, rozwiewające 

nie tylko jej rozgoryczenie na Erlenda, ale i jej śmiertelny lęk o jego nieprzygotowaną na 

śmierć duszę. Nie znał on urazy: widziała to teraz, a Bóg widział zawsze” (tamże, t. 3,  

s. 380).  
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Teoria Hazan i Shavera traktująca relację romantyczną jako proces 

przywiązaniowy dotychczas pomija znaczenie pierwszych doświadczeń seksualnych w 

formowaniu się przywiązania, również w świadomości młodych ludzi przedmałżeńskie 

współżycie seksualne jest jak najbardziej dopuszczalne (Budzyńska, 2011). Jeśli jednak 

przyjmiemy, że kontakty seksualne są jednym z elementów przywiązania (gdzie 

ogromnie ważne jest pierwszeństwo kontaktów seksualnych), wtedy seks między 

dwojgiem ludzi nabiera zupełnie innego znaczenia.  

Nieraz zdarza się, że młodzi ludzie, dotąd bardzo w sobie zakochani, ostatecznie 

podejmują decyzję o rozstaniu. Z pewnością kobiecie łatwiej jest podjąć taką decyzję, 

jeśli z mężczyzną, którym się rozstaje, nie miała kontaktów seksualnych. Z drugiej 

strony, skoro współżycie seksualne ma charakter więziotwórczy, ułatwia małżonkom 

trwanie w relacji małżeńskiej.  

 

Podsumowanie 

 

W niniejszym opracowaniu zależności między seksualnością a przywiązaniem 

analizowano wykorzystując teorię C. Hazan i P. Shavera  

Kluczowe zagadnienie teorii przywiązania, stworzonej przez J., Bowlby’ego, to 

więź matki z dzieckiem oraz konsekwencje jakości tej więzi dla przyszłych relacji 

dziecka z innymi ludzmi. Hazan i Shaver, kontynuatorzy teorii przywiązania  

J. Bowlby’ego, stwierdzili, że nie tylko relację matka-dziecko, ale również relację 

romantyczną, można potraktować jako proces przywiązaniowy. Niemniej jednak w 

swojej teorii nie uwzględniają znaczenia pierwszych doświadczeń seksualnych dla 

tworzenia się przywiązania między partnerami. 

Znaczenie pierwszeństwa kontaktów seksualnych oraz płci dla formowania się 

przywiązania przedstawiono na przykładzie literatury pięknej, a dokładnie „Krystyny 

córki Lavransa” - trylogii historycznej napisanej przez norweską noblistkę S. Undset. 

Poddano analizie rolę dysonansu poznawczego, mechanizmów obronnych oraz konfliktu 

przyciąganie-odpychanie w podjęciu decyzji o przerwaniu relacji seksualnej.  
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Femininity and masculinity in Carson McCullers selected novels 
– isolation, alienation, existential quest for identity  

and human relations 
 
Gender, sexuality and the relations between men and women frequently 

constituted major sources of interest and inspiration for miscellaneous artists, men of 

letters, philosophers, critics and theologians. Since the antiquity till the contemporary 

era artists, scholars and philosophers have endeavoured to present their vision of love, 

spiritual and physical unity and fulfillment when searching for male and female ideals. In 

their quest for perfect human relations, marriage and family units which reflected 

excellent combinations of body and soul, mutual trust, understanding and respect for 

one’s identity and individuality, they nevertheless realized that such an idyllic image or 

view of love was illusory and unattainable due to the imperfect, fallible nature of a hu-

man being, their weaknesses, egotism, selfishness, propensity to sin and break moral 

codes. It was Adam’s and Eve’s egotism, solipsism, excessive ambition and sexual 

insatiability which brought about breaking the covenant with God. Furthermore, their 

firstborn son, Cain killed his brother Abel out of jealousy, hunger for power, domination 

and desire to be recognized and favoured by God. Since that time human beings are 

regarded as the offspring of Adam and Eve and their son Cain, and in this regard they are 

marked by the original sin. Due to that scholars, artists and philosophers have shown 

strained, at times tempestuous relations between men and women stemming from 

Adam and Eve’s original sin and Cain’s vicious, murderous nature. At the same time, 

however, they searched for some ideal, exemplary models of men and women which 

they presented in perfect harmony and unity or they strived to depict bitter fate and 

alienation of men and women as victims of the original sin of their ancestors. 

In Anglo-American literature, most notably in 19th and 20th century American 

fiction various authors in their portrayal of men, women and male-female relations have 

made frequent references to the Bible, especially to the idea and symbol of the forbidden 

fruit, the expulsion of Adam and eve from Paradise and a concomitant damnation and 

fall of mankind. It was especially visible in the works of Nathaniel Hawthorne, Herman 

Melville, Upton Sinclair, John Steinbeck, Sherwood Anderson, to name but a few. Apart 

from that, numerous writers focused on the problem of human alienation, isolation, the 

suffering and agony of men and women, their physical and spiritual separation, referring 

indirectly to the Bible but first and foremost to the contemporary misfortunes, 

adversities and conflicts men and women had to face. There is no doubt that it was the 
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American Civil War which left its harrowing mark on the psyche of every American 

citizen, in particular on the dwellers of the southern states and which had a huge impact 

on every aspect of their lives, mentality and social relations. The conflict between North 

and South seemed to be the culmination of violence, mutual hatred, distrust, racial, 

ethnical and sexual tension and consequently the process of human isolation and 

separation. Nobody delineated that period of history and culture with such graphic 

details and psychological insight as the writers of the South, most notably the 

representatives of the Southern Renaissance, such as William Faulkner, Carson 

McCullers, Flannery O’Connor, Eudora Welty, Truman Capote or Tennessee Williams. 

These authors made a thorough, profound analysis of the Civil War and its aftermath, 

especially the examination of troubled racial and sexual relations in the post-civil war 

period in the USA.  

Apart from the scrutiny of racial and ethnical conflicts, being frequently crucial 

issues raised by these writers it is worth drawing the readers’ attention to gender 

relations painstakingly analyzed by the above-mentioned female southern writers, most 

prominently by Carson McCullers. In her novels and short stories McCullers excels at 

portraying complex, labyrinthine and highly ambiguous relations between men and 

women, emphasizing the eccentric, bizarre or even grotesque features of the characters, 

especially of the female protagonists. The world and vision of mankind depicted by this 

author seems morbid, weird, abnormal and catastrophic, yet one cannot fail to 

hear/notice the characters’ desperate, frantic call for love, affection, tenderness, 

compassion and harmony, mostly but not exclusively pronounced by female characters. 

Carson McCullers’ protagonists live in their own isolated, alienated world, they are 

constantly torn between their dreams and ideals and the norms, rules and expectations 

imposed on them by their relatives and the communities they live in. Hence, despite that 

they live together with their large families and next to their neighbours, they are in fact 

solitary and desolate.  

In one of her interviews, the American writer remarked that: “I wouldn’t want to 

live if I couldn’t write,” and added that writing was a “search for God.” (McCullers, 1987, 

p. VIII). This statement reflects, explains and helps to understand the world she depicts, 

choice of characters, their motives, acts and behaviour – beneath social and cultural 

degeneration, physical and mental deformity, bizarreness, bedlam, racial and sexual 

violence one may hear the voice of humanism, the existential cry for companionship and 

amity as well as the need for the recognition of one’s individuality and distinctness. 

Nevertheless, the “search for God”, quest for Christ-like qualities in another human being 

is extremely difficult and, when scrutinizing such stories as The Ballad of the Sad Café, 

The Member of the Wedding and the novel The Heart Is a Lonely Hunter, one may observe 

that male and female characters fail to create intimate, harmonious relations. 

In the first of the above-mentioned novella, The Ballad of the Sad Café, the author 

introduces the reader into an isolated, dismal and grotesque world of the three main 
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protagonists, each of them suffering from the unrequited love and the rejection of their 

feelings. The existential angst of the main female character, Amelia and the two male 

protagonists, her husband, Marvin Macy and her dwarf-like cousin, their isolation and 

separation are emphasized and strengthened by a gruesome, depressing description of 

the town in which they live, the place marked by misery, lifelessness and constituting 

spiritual banishment for the characters: 

The town itself is dreary; not much is there except the cotton-mill, the two-room 

houses where the workers live, a few peach trees, a church with two coloured windows, and 

a miserable main street only a hundred yards long…If you walk along the main street on an 

August afternoon there is nothing whatsoever to do. 

(McCullers, 1987, p. 197) 

The above illustration of the town which opens the story initiates the readers’ 

journey into a bleak, labyrinthine internal world of the three protagonists, each of them 

being imprisoned in their own micro-worlds albeit living together under the same roof. 

Their alienation and desolation heightened by their mental torture and agony render 

them tragic as well as bizarre and grotesque to such an extent that their sexuality 

becomes questioned. Such a viewpoint seems to be supported by McCullers’ three weird 

portraits of the protagonists. As for the Amelia character, her description may evoke a 

reversed sense of her gender, negate her femininity and isolate her from our idea of 

what constitutes a woman (Bancou, 2012): 

She was a dark, tall woman with bones and muscles like a man. Her hair was cut 

short and brushed back from the forehead, and there was about her sunburned face a 

tense, haggard quality. She might have been a handsome woman if, even then, she was not 

slightly cross-eyed…Often she spent whole nights back in her shed in the swamp, dressed in 

overalls and gum boots, silently guarding the low fire of the still. 

(McCullers,1987, p. 198) 

 

Miss Amelia had been born dark and somewhat queer of face…early in youth she 

had grown to be six feet two inches tall which in itself is not natural for a woman, and that 

her ways and habits of life were too peculiar ever to reason about. 

(McCullers, 1987, p. 206) 

 

The above description of the protagonist may, at first glance, question her 

femininity and accentuate the very man-like qualities. Needless to say, the writer 

dexterously plays with readers’ notions and expectations of the image and role of a 

woman in the American society in the middle of the 20th century. McCullers purposefully 

presents her female character as freak, bizarre and even masculine in order to underline 

her distinctiveness and uniqueness, yet also simultaneously to draw the attention to her 

isolation and alienation from the society and community who fail to accept her 

individuality and eccentricity. 
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This unusual, unconventional and to some extent controversial depiction of 

gender and sexuality, in this case, femininity, leads us to another, even more morbid and 

grotesque description of the next character, the hunchback, Amelia’s dwarf-like cousin, 

who despite constituting the negation of maleness and typical male qualities, becomes 

the object of her great affection and passion: 

 

The man was a stranger… a hunchback. He was scarcely more than five feet tall and 

he wore a ragged, dusty coat that reached only to his knees. His crooked little legs seemed 

too thin to carry the weight of his great warped chest and the hump that sat on his 

shoulders. He had a very large head, with deep-set blue eyes and a sharp little mouth. His 

face was yellowed by dust and there were lavender shadows beneath his eyes. He carried a 

lopsided old suitcase which was tied with a rope. 

(McCullers, 1987, p. 200) 

 

The introduction of the hunchback into the story intensifies the sense and 

atmosphere of desolation and dreariness. As for the very character, this Amelia ghoulish 

cousin, being physically unfit, handicapped human being, epitomizes the lack of male 

virility and vitality, which makes him become asexual and unattractive in the eyes of 

women. Contrary to average readers’ expectations, the heroine becomes infatuated with 

the hunchback despite or rather due to his disability, impotence and grotesque 

appearance, and, what is more, their behaviour and further relations reflect the 

exchange of their gender roles – she acts more like a husband and he as a wife. 

Nonetheless, Amelia’s cousin shortly becomes attracted to her handsome husband 

Marvin Macy whose love towards his “unfeminine” wife was unreciprocated and 

rejected. By presenting such uncommon/unconventional protagonists and their weird 

demeanour, the writer endeavours to make the readers realize the complexity and 

ambiguity of gender, troubled, tempestuous relations between men and women that 

cannot be measured and controlled/regulated according to the patriarchal order of the 

conservative American South. Ballad of the Sad Café is undoubtedly Carson McCullers 

most innovative work in which the author shows most grotesquely and ironically the 

internal maze and alienation of women and men whose controversial individualities and 

nonconformity render them social pariahs. Furthermore, the protagonists’ isolation 

from one another, their internal agony, unreciprocated feelings and the impossibility to 

create happy, harmonious relations, betoken mirror separation, lack of communication, 

understanding and spiritual distance between men and women in the contemporary 

world. 

Carson McCullers’ ambivalence in presentation sexuality and gender relations is 

also visible/apparent in her other great novels, The Heart Is a Lonely Hunter and The 

Member of the Wedding. Here, the writer analyses more deeply her female protagonists, 

more specifically teenage girls who rebel against the strict patriarchal norms of the 
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towns of the American South, yet she makes some references to the background female 

characters, predominantly the Blacks. In this regard the critics such as Constante 

Gonzales Groba examine the problem of femininity in McCullers’ works in connection 

with racial issues. Groba investigates gender and racial relations in the categories of 

power and powerlessness, hegemony and subjugation, proving that Carson McCullers, 

similarly to another writer of the American South, Lillian Smith, by presenting 

unconventional, rebellious portraits of her heroines and by depicting ambivalent gender 

relations, opposes the insistence of her culture on racial purity as vehemently as its 

demands for rigid sexual definition and its suppression of any deviant form of sexuality. 

The critic adds that the protagonists in McCullers’ and Smith’s fiction are “victims  

of a dichotomic culture that resists the acknowledgement that black and white have 

always been as inextricably linked as male and female” (Groba, 2007, p. 119). 

However, on closer examination one may see that McCullers’ scrutiny and 

ambivalent treatment of sexuality and male-female relations go beyond racial issues. In 

the author’s outline accompanying the original manuscript of The Heart Is a Lonely 

Hunter, McCullers stated that: “The broad principal theme of this book is indicated in the 

dozen pages. This is the theme of man’s revolt against his own inner isolation and his 

urge to express himself as fully as possible…Human beings are innately cooperative, but 

an unnatural social tradition makes them behave in ways that are not in accord with 

their deepest nature” (McCullers, 2001, 61-62). Melissa Mets, in her paper “Freaks, the 

Grotesque, and Other Sideshow Attractions in the Fiction of Carson McCullers” remarks 

that it is this theme that one of the protagonists, Mick Kelly, struggles with as a female 

adolescent “coming into her own” – the conditions that society expects from her in terms 

of femininity and identity as a whole is “not in accord with her deepest nature” (Metz, 

2008). The critic adds that, similarly in The Member of the Wedding, within the character 

of Frankie Adams, McCullers portrays/delineates a closed, conservative Southern world 

where an adolescent speaks her anxiety and desolation over the course of several 

months: “It happened that green and crazy summer when Frankie was twelve years 

old… She belonged to no club and was a member of nothing in the world. Frankie had 

become an unjoined person who hang around in doorways, and she was afraid 

(McCullers, 1987, 257). Hence, Carson McCullers novels are made up of dejected 

dreamers, predominantly females, who ponder on the world, and search for ways out of 

the rooms that enclose their loneliness, these walls being a metaphor for and symbol of 

confinement within a set of conventions that negates individuality (Metz, 2008). 

As was previously pointed out, the writer’s fascination and preoccupation with 

solitariness and alienation encompasses the lives of freaks. In the two afore-said novels 

it manifests in the forms of female teenage girls attempting to ascertain their roles 

according to gender and identity. Both Mick and Frankie finally evoke adolescence as  

a frantic spasm of energy, yet their experiences additionally express the deeper meaning 

of identity. Furthermore, these adolescent girls are especially susceptible to an 

exploration of the grotesque since their bodies are in a state between childhood and 
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adulthood (Metz, 2008). Moreover, in the case of Mick and Frankie, frequently referred 

to as tomboys, their bodies are also between masculine and feminine gender 

identification. 

All things considered, Carson McCullers’ whose fiction abounds with highly 

complex, untypical, bizarre, frequently grotesque characters treats sexuality and gender 

relations with high ambivalence and ambiguity, emphasizing the tortuous, labyrinthine 

nature of human interactions, particularly gender interdependence. Behind the 

grotesque and freakish countenances lies an obsessive, desperate longing for human 

harmony, love, closeness, cooperation and togetherness. It is the human voice that 

appears in the majority of McCullers’ works and which prevails despite the trauma her 

male and female characters experience:  

 

The silence in the room was deep as the night itself. Biff stood transfixed, lost in his 

meditations. Then suddenly he felt a quickening in him. His heart turned and he leaned his 

back against the counter for support. For in a swift radiance of illumination he saw a 

glimpse of human struggle and of valor. Of the endless fruit passage of humanity through 

endless time. And of those who labor and of those who –one word- love. His soul expanded.  

(McCullers, 1940, 306) 
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Znaczenie kobiet w procesie wychowania społeczeństwa 
polskiego w warunkach niewoli narodowej w koncepcji Cecylii Plater-

Zyberkówny (1853-1920) 
 

        „Ludzkie charaktery 

        Istne to chimery, 

        Jeden – pajęczyna, 

        Drugi – ciężka glina, 

        Tu, piaseczek lotny, 

        Tu znów moczar błotny,  

        Tam opoka twarda,  

        Obok skała harda,  

        Lecz od czarnoziemia 

        Ludzkiego plemienia 

        Nadzieja i chluba 

        Lub też czasem – zguba”1. 

Wprowadzenie 

 

Cecylia Plater-Zyberkówna była wybitną działaczką społeczną, patriotką w trud-

nych latach niewoli narodowej, gdy kulturę polską ochraniano przed unicestwieniem, 

przekazując młodemu pokoleniu podczas tajnego nauczania oraz w procesie 

wychowania domowego. Należy podkreślić, że Zyberkówna zajęła się praktycznym 

wykształceniem kobiet, aby przygotować je do pracy po powstaniu styczniowym 1863 

roku, gdy miały miejsce masowe aresztowania mężczyzn. W tym celu założyła szkołę 

rękodzielniczą dla dziewcząt, w której nauczano haftu, malowania na porcelanie, 

drzewie, jedwabiu oraz rysunku, buchalterii i religii. Szkoła działała w latach 1883 – 

1908, przy czym od 1886 roku utworzono przy niej gimnazjum żeńskie, przygotowujące 

do zawodu wychowawczyni dzieci.  

W 1880 roku Cecylia Plater-Zyberkówna wstąpiła do nowicjatu ukrytego 

Zgromadzenia Sióstr Posłanniczek Najświętszego Serca Jezusowego, założonego przez 

Honorata Koźmińskiego w Warszawie. Natomiast w 1891 roku utworzyła żeńską szkołę 

gospodarstwa w Chyliczkach pod Piasecznem. Organizowała również kursy 

pedagogiczne, współuczestniczyła w założeniu domu Opieki nad Ubogą Dziatwą, 

                                                 
1 Cytat za: C. Plater-Zyberkówna, Na Przełomie. O młodzieży i do młodzieży. Wydanie II poprawione, Druk 
Piotra Laskauera i S-ki, Warszawa 1908, s. 30. 
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Warszawskiego Domu Sierot, Czytelni Katolickiej. W 1907 roku wraz z Kazimierą 

Proczkówną założyła Katolicki Związek Kobiet Polskich i uruchomiła przy nim Wyższe 

Kursy Naukowo-Pedagogiczne. Jest autorką wielu książek i broszur o tematyce 

wychowawczej, religijnej, społecznej, gospodarczej (por. Możdżeń, 2005, s. 400 – 401, 

por. Załuski, 1930, 11 – 17, por. Wolter, 2002, s. 34 - 35).  

W niniejszym artykule, którego celem jest wyjaśnienie znaczenia kobiet w proce-

sie wychowania społeczeństwa polskiego w warunkach niewoli narodowej, w koncepcji 

Cecylii Plater-Zyberkówny, zastosowano kryterium problemowe: kobieta w mał-

żeństwie, wychowanie dzieci w rodzinie, zapobieganie patologiom społecznym, wartość 

pracy w życiu społecznym. Podstawę źródłową stanowią dzieła autorskie Cecylii Plater-

Zyberkówny (źródła drukowane). Niektóre z nich opublikowano pod pseudonimami: 

Wrzos, Świerszcz, Bogusława oraz hasłami: „W imię postępu i prawdy”, „Z cyklu 

Odrodzenia” (por. Załuski, 1930, s. 7). 

 

1. Kobieta w małżeństwie 

 

„Najpospolitszym objawem upadku moralnego danego narodu jest – obniżenie  

w nim ideału życia rodzinnego, oraz sponiewieranie kobiety”1.  

Według Cecylii Plater-Zyberkówny rodzina stanowi fundament społeczeństwa, 

jest społeczeństwem w miniaturze „w którem wszystkie wieki i stany mają swoich 

przedstawicieli” (Plater-Zyberkówna, 1918, s. 422), a ludzie, którzy wstępują w związki 

małżeńskie, nierzadko nie ze szczęścia, co w poczuciu obowiązku, spełniają swoje 

powołanie. Chociaż wielkim jest powołanie do stanu małżeńskiego - jej zdaniem - 

większym, ważniejszym i trudniejszym jest powołanie do służby Bożej, zarówno 

zakonnej, kapłańskiej, jak i w dobrowolnym dziewictwie lub wdowieństwie (por. Plater-

Zyberkówna, 1903a, s. 9, 13, 16, por. Plater-Zyberkówna, 1897c, s. 88 – 89). W ujęciu 

Zyberkówny zakochanie, to stan przejściowy, bywa miłym surogatem miłości albo 

stanowi preludium do miłości. Natomiast miłość jest uczuciem trwałym.  

Zyberkówna określiła następujące warunki szczęścia w małżeństwie: 

roztropność w wyborze męża (powinien umieć utrzymać żonę i nie powinien być 

obcokrajowcem), zgodność i prawość charakterów, pracowitość (Plater-Zyberkówna, 

1918, s. 51, 119, 122). Według Zyberkówny miłość małżeńska jest najwyższym darem 

samego siebie „i duszy i ciała – to oddanie się całkowite i bez pamięci ukochanemu” 

(tamże, s. 103). Rozważając ten problem uogólniła: „w małżeństwie, choćby najlepiej 

dobranem, małżonkowie idą przecież do życia, które jak wiemy, nie dostarcza samych 

chwil promiennych” (tamże, s. 320). Wyodrębniła trzy stadia pożycia małżeńskiego: 

„epokę” samych zachwytów, następnie fazę znużenia i stadium pożycia dojrzałego, gdy 

małżonkowie „zdjąwszy okulary patrzą na siebie w całej prawdzie”(tamże, s. 214 – 216). 

                                                 
1 Tamże, s. 112. 
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Za zdrowy fundament małżeństwa uznała cnotę (prostotę, prawdę, serdeczność), czystą 

(rozumną) atmosferę ogniska domowego, radość i siłę duchową (por. Plater-

Zyberkówna, 1908a, s. 129, 159). 

Analizując problematykę osobowych funkcji małżeńskich Zyberkówna określiła 

obowiązki męża względem rodziny i społeczeństwa, do których zaliczyła przestrzeganie 

zasad moralnych, wierność, delikatność, wyrozumiałość, opiekę, oszczędność. Pisząc  

o obowiązkach żony względem męża zaznaczyła znaczenie uległości, nie sprzeciwiania 

się woli męża, wspierania go w kłopotach oraz wyrozumiałości dla jego wad (por. 

Plater-Zyberkówna, 1897c, s. 151 – 153).  

Według Cecylii Plater-Zyberkówny kobiecość jest właściwością, cechującą się 

zmysłem macierzyńskim, subtelnością uczucia, czułością serca, wrażliwością umysłu, 

bezgranicznym poświęceniem, „a nade wszystko kobieta jest wychowawczynią  

z powołania, powinna umieć patrzeć w serca młode” (Plater-Zyberkówna, 1925, s. 325). 

W koncepcji Cecylii Plater-Zyberkówny dzięki dojrzałej psychicznie kobiecie, która jest 

przygotowana do ról społecznych w małżeństwie (przede wszystkim żony i matki) może 

nastąpić odrodzenie moralne narodu polskiego „przez odrodzoną kobietę odrodzona 

rodzina, przez odrodzoną rodzinę odrodzone społeczeństwo” (Załuski, 1930, s. 19). 

Zwłaszcza, gdy kobieta jest „światłem i ogniskiem”, które ogrzewa i rozwesela - swoją 

dojrzałością intelektualną (wykształceniem), emocjonalną i społeczną kształtuje 

harmonijny klimat domu rodzinnego, jako najwartościowszej instytucji wychowania  

w niewoli narodowej.  

 

2. Wychowanie dzieci w rodzinie 

 

„Wszakże nie wszyscy mają szczęście mieć zacnych, rozumnych i wykształconych 

rodziców, zdolnych dorastającym synom pokierować…”1. 

Według Zyberkówny macierzyństwo jest służbą wojskową kobiety (por. Plater-

Zyberkówna, 1918, s. 333). Podkreśliła, że „mężczyzna najlepiej doskonałym nie jest – 

wszyscy o tym wiemy” (tamże, s. 233), ale smutnym jest dom rodzinny bez męża i ojca 

(por. tamże, s. 443). W koncepcji Plater-Zyberkówny kobieta jest wychowawczynią w 

rodzinie, a szczęście dziecka odmładza rodziców. Tym bardziej, gdy dzieci wykazują 

zamiłowanie do nauki, ekspresji twórczej oraz pozytywnego czynu. Zyberkówna była 

przeciwniczką postaw wychowawczych, wyrażających się nadmierną opiekuńczością 

wobec dziecka, ponieważ „dziecko miękko chowane zwłaszcza gdy ono nie posiada 

wybitnej indywidualności bywa bezideowe, samolubne” (Plater-Zyberkówna, 1908a,  

s. 27). Stwierdziła, że podstawą dobrego wychowania jest miłość, rozumienie i cenienie 

indywidualnych potrzeb dziecka (por. Plater-Zyberkówna 1903a, s. 147), nauczenie 

dziecka życia w społeczeństwie (por. Plater-Zyberkówna, 1898, s. 47).  

                                                 
1 Tamże, s. 28. 
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Dostrzegła znaczenie ideałów w procesie wychowania dzieci i młodzieży, 

podkreśliła, że ideał jest celem, natomiast idea stanowi drogę do celu (mety). W jej 

koncepcji ideał dobra jest obszerny (wielki) i trudno go urzeczywistnić w całości, ale 

idea dobra społecznego jest możliwa do zrealizowania. Zyberkówna zwróciła uwagę 

osobom wychowującym dzieci i młodzież (jak to ujęła - ludzi przyszłości), że 

„niejednakowy wszakże promień ideału przyświeca każdemu na tym świecie (…). Jeden 

odczuwa gorętszy poryw ku ideału dobra, inny do ideału piękna. Z nich to rekrutują się 

uczeni, działacze, filantropi, estetycy, belletrystycy, artyści (…), z nich rekrutują się 

święci” (tamże, s. 35 – 36). Określiła obowiązki matki: sumienne wychowanie dzieci, nie 

uleganie postawom zbytniej pobłażliwości, troska o dobre i zdrowe posiłki, nie 

zatrudnianie niemoralnej służby, skromny ubiór (por. Plater-Zyberkówna, 1897c,  

s. 155).  

 

3. Zapobieganie patologiom społecznym 

 

„Narzekamy na czasy obecne. Przerażają nas zbrodnicze napady, zabójstwa, 

zamachy, strejki, lokauty, bomby, terrory – i słusznie”1. 

„Dekadentyzm, o którym obecnie tak wiele się mówi i pisze, jako o smutnym objawie 

chylącej się ludzkości ku moralnemu upadkowi…”2. 

Zyberkówna rozważając problem patologii społecznych określiła 

uwarunkowania tego zjawiska społecznego, związanego z niewolą narodową, 

niepewnością o przyszłość, codziennym trudem walki o byt (por. Plater-Zyberkówna, 

1908a, s. 20), działalnością klik/koterii (por. Plater-Zyberkówna, 1908d, s. 14). 

Podkreśliła znaczenie harmonijnego i rozumnego procesu wychowania dzieci i mło-

dzieży, przede wszystkim w domu rodzinnym, na fundamencie wartości prawdy – dobra 

– piękna, celem zapobiegania patologiom społecznym, a „miłość prawdy i dobra głęboko 

w ich duszy zakorzeniona zwycięsko przez życie przeprowadzi” (tamże, s. 28). Jej 

zdaniem człowiek „sam w sobie” jest najniebezpieczniejszą pokusą, „nosi w sobie świat 

niebezpieczniejszy od zewnętrznego” (tamże, s. 47). Dlatego zalecała zło dobrem 

zwyciężać (por. Plater-Zyberkówna, 1902, s. 6), roztropnie uświadamiać dzieci i mło-

dzież o zagrożeniach, unikać pochopnego posądzania, podpatrywania, obłudy.  

Do patologii społecznych zaliczyła rozwody, które dezorganizują życie społeczne 

oraz pornografię, ponieważ odziera człowieka z duchowego rozwoju, wewnętrznej 

pracy nad sobą, stanowi apoteozę brudu moralnego. Podała sposoby zwalczania 

pornografii: uświadomienie społeczeństwa o zagrożeniach jakie niesie pornografia, 

podejmowanie prób dotarcia do autorów celem rozbudzenia ich sumienia, nacisk na 

prawodawstwo, promowanie ideału godności ludzkiej wśród młodzieży (por. Plater-

Zyberkówna, 1908c, s. 32–36).  

                                                 
1 C. Plater-Zyberkówna, Ideał a młodzież, Wydawnictwo z cyklu: Odrodzenia, Warszawa 1908, s. 13. 
2 C. Plater-Zyberkówna, Kilka myśli o pesymizmie, Druk P. Laskauer i W. Babicki, Warszawa 1898, s. 55. 
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Za patologię uznała również zjawisko społeczne: plotkowania, lenistwa, 

chciwości, zazdrości ludzkiej, próżnej ciekawości, składania fałszywego świadectwa 

przeciwko bliźniemu (oszczerstwo), zdradzania tajemnic, słuchania obmowy, fałszywą 

(pozorną) pobożność (por. Plater-Zyberkówna, 1897c, s. 161–355, por. Plater-

Zyberkówna, 1908e, s. 7, por. Plater-Zyberkówna, 1903b, s. 7) oraz uczenie dzieci 

próżności, kokieterii, obłudy przez te matki, które mówią „pochlebnie słowa tym, 

których dopiero co same głośno obgadywały” (Plater-Zyberkówna, 1903a, s. 49). 

Wyjaśniła, że aby zapobiegać patologiom społecznym należy działać, budować, 

obmyślać, ratować, zamiast narzekać, krytykować, przeczyć i umykać (por. Plater-

Zyberkówna, 1908a, s. 95). Zalecała „pracę wewnętrzną udoskonalania się” (Plater-

Zyberkówna, 1897a, s. 10), przede wszystkim matek, od których najbardziej zależy 

proces wychowania dzieci w okresie niewoli narodowej. Zyberkówna podkreśliła, że 

zamiłowanie prawdy, które matka powinna „wszczepiać i kształcić w sercu dziecka” 

(Plater-Zyberkówna, 1903a, s. 157) ma walor wychowawczy, zapobiega patologiom 

społecznym.  

 

4. Wartość pracy kobiet w życiu społecznym 

 

„Pracą zdobywamy, utrzymujemy i plon zbieramy”1. 

„Z pracującym szatan się nudzi, więc zazwyczaj zostawia go w spokoju”2. 

Cecylia Plater-Zyberkówna zalecała szacunek dla pracy ludzkiej – domowej, 

urzędniczej, społecznej. Określiła obowiązki pani domu: pracowitość, dokładność, 

sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków. Zwróciła również uwagę na 

konieczność cenienia pracy pracowników najemnych (służących): systematyczne 

wypłacanie im należności, brak wyzysku oraz opiekę i pomoc religijną, zdrowotną wraz 

z radą i pocieszeniem w trudnych sytuacjach (por. Plater-Zyberkówna 1897c, s. 154, 

156). Pracę społeczną kobiet określiła „organizacją dobrych uczynków”, ponieważ jest to 

praca honorowa, bez wynagrodzenia. Potępiała kobiecą „gospodarkę” próżnowania i 

zaniedbania obowiązków rodzinnych i społecznych.  

Stwierdziła, że kobieta ma prawo uczestniczyć w życiu społecznym, również  

w zakresie przedsiębiorczości i pracy społecznej (por. Plater-Zyberkówna, 1925, s. 27). 

Tym bardziej, że dzięki wymianie usług, „ciągłej zamianie dóbr (…) leży szczyt harmonii 

i szczęścia” (Plater-Zyberkówna, 1905, s. 14), kształtuje się poczucie obowiązku (por. 

Plater-Zyberkówna, 1913, s. 12). Określiła w tym zakresie ogólne normy postępowania: 

nie należy zrażać się w sytuacji, gdy nie ma odpowiednich współpracowników, zmieniać 

ich lekkomyślnie, jak również wymagać od nich doskonałości. Zyberkówna zalecała 

odpowiedzialność, przewidywanie skutków swoich działań, dobrą organizację i podział 

pracy, wytrwałość w podążaniu do celu. Radziła, aby nie zniechęcać się 

                                                 
1 C. Plater-Zyberkówna, Kilka myśli o pesymizmie, Druk P. Laskauer i W. Babicki, Warszawa 1898, s. 24. 
2 C. Plater-Zyberkówna, Czy ja potrzebuję pracować?, W Drukarni Stanisława Niemiry Synów, Warszawa 
1897, s. 30. 
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nawarstwiającymi się trudnościami, lecz je rozwiązywać, pokonując trudności (por. 

Plater-Zyberkówna, 1905, s. 89–91).  

Określiła korzyści płynące z pracy, która jest wartością: uszlachetnienie i uszczę-

śliwienie osobowości, zapobieganie patologiom społecznym, walor kształcąco-

wychowawczy, egzemplifikacja postawy religijnej i patriotycznej (por. Plater-

Zyberkówna 1897b, s. 20 – 49). Zyberkówna zachęcała polskie kobiety do pracy 

społecznej, zalecała im, aby wychowywały dzieci do postaw cenienia, a nawet kochania 

pracy (por. tamże, s. 110). Zwłaszcza zawodu nauczycielskiego, ponieważ - jak to ujęła - 

jest to „kariera chlebodajna i nie uwłaczająca godności” (Plater-Zyberkówna, 1903a,  

s. 57), bardzo potrzebna społeczeństwu polskiemu, żyjącemu w niewoli narodowej. 

 

Zakończenie 

 

Na podstawie zaprezentowanej analizy źródeł drukowanych, stanowiącej 

przesłankę do wnioskowania, można uogólnić, że w koncepcji Cecylii Plater-

Zyberkówny wykreowanej w okresie niewoli narodowej, kobiety pełniły przede 

wszystkim funkcję dydaktyczno-wychowawczą, jako matki – nauczycielki narodu 

polskiego. Ich zadaniem było pielęgnowanie i wprowadzanie dzieci w kulturę polską, 

ochranianie tożsamości narodowej Polaków, ich języka, religii oraz przygotowanie 

młodego pokolenia do kompetencji kulturowych i społecznych, a także zło dobrem 

przezwyciężanie i w ten sposób zapobieganie patologiom społecznym. W koncepcji 

Cecylii Plater-Zyberkówny należało młodą dziewczynę - kobietę wychować do ról 

społecznych w małżeństwie, przede wszystkim żony i matki, ukształtować jej postawę 

odpowiedzialności za prawidłowy rozwój swojej rodziny i w konsekwencji 

społeczeństwa polskiego, żyjącego w trudnych uwarunkowaniach polityczno-

gospodarczych niewoli narodowej, gdy kultura polska stawiała dzielnie opór w walce 

o przetrwanie.  
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Czy kobiety naprawdę są bardziej inteligentne emocjonalnie  
niż mężczyźni? 

O różnicach międzypłciowych w zakresie zdolności 
emocjonalnych 

 

 

Wprowadzenie 

 

W powszechnej opinii kobiety są bardziej emocjonalne niż mężczyźni – nie tylko 

częściej i intensywniej przeżywają emocje, ale są również bardziej wrażliwe na emocje 

innych ludzi, zaś ich ekspresja emocjonalna jest  bogatsza i bardziej czytelna dla 

otoczenia (por. Robinson i Johnson, 1997; Shaffer, 2000). Także coraz liczniejsze 

badania naukowe dowodzą, że kobiety i mężczyźni rzeczywiście różnią się pod 

względem pewnych właściwości emocjonalnych, przy czym owe różnice  wstępują już  

w najwcześniejszych fazach życia (por. Cervantes i Callanan, 1998; Brannon, 2002; 

Brody i Hall, 2005; Fisher, 1993; Grossman i Wood, 1993; Plant i in., 2000; Ruble, 1983; 

Weinberg i in., 1999).  Z tego względu kobietom często niejako automatycznie 

przypisuje się wyższą inteligencję emocjonalną. Czy jednak tak jest naprawdę? Czy 

rzeczywiście kobiety cechują się wyższym poziomem inteligencji emocjonalnej? Wbrew 

pozorom odpowiedź na to pytanie wcale nie jest tak prosta jak to się zrazu wydaje. 

Wyniki badań empirycznych w tym zakresie nie są jednoznaczne. Zanim jednak zostaną 

one prześledzone w dalszej części artykułu, należy zastanowić się czym tak naprawdę 

jest inteligencja emocjonalna.  

Termin „inteligencja emocjonalna” pojawił się w literaturze naukowej 

stosunkowo niedawno. Użyli go po raz pierwszy Salovey i Mayer w swym artykule 

opublikownaym w 1990 roku w piśmie Imagination, Cognition, and Personality. Od tego 

czasu konstrukt robi niesamowitą karierę, stając się „gwiazdą” lawionowo wręcz 

rosnącej liczby wszelkiego rodzaju publikacji popularnonaukowych oraz przedmiotem 

badań empirycznych i zaciekłej polemiki naukowej. Niestety ogromna popularność 

inteligencji emocjonalnej nie idzie w parze z uściśleniem znaczenia tego pojęcia.   

W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele, nieraz nawzajem się wykluczających 
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definicji.  Wszelkie rozważania nad konstruktem odbywają się w nurcie tzw. modeli 

mieszanych (ang. mixed models), bądź też modeli zdolnościowych (ang. ability models).  

W ujęciu modeli mieszanych inteligencja emocjonalna jest rozumiana jako 

konglomerat zdolności emocjonalnych, kompetencji społecznych, cech osobowości,  

a nawet właściwości motywacyjnych jednostki. Na przykład Goleman (1997) 

definiuje konstrukt jako samokontrolę, zapał, wytrwałość i zdolność motywacji, zaś w 

swej późniejszej pracy (1999) pisze o jej pięciu zasadniczych obszarach, wśród 

których wymienia: rozumienie emocji, rozpoznawania cudzych emocji, zarządzanie 

emocjami, motywowanie siebie oraz podtrzymywanie relacji interpersonalnych.   

Drugim ogólnie znanym modelem mieszanym jest koncepcja Bar-Ona, który 

inteligencję emocjonalną rozumie jako „szereg pozapoznawczych zdolności, 

kompetencji i umiejętności, które umożliwiają jednostce efektywne radzenie sobie  

z wymaganiami i naciskami środowiskowymi” (Bar-On, 1997, s.3). W wyniku 

psychologicznej analizy literatury dotyczącej cech, które występują u osób 

odnoszących sukcesy, badacz wyróżnił pięć obszarów funkcjonowania, stanowiących 

jego zdaniem komponenty inteligencji emocjonalnej i posiadających znaczenie dla 

osiągnięcia powodzenia. Wśród nich wymienił takie grupy, jak: umiejętności intra- i 

interpersonalne, zdolności przystosowawcze, radzenie sobie ze stresem oraz ogólny 

nastrój (Bar-On, 1997). Na przykładzie wspomnianych dwóch modeli, widać 

wyraźnie, że definiowana w ich ramach inteligencja emocjonalna znacznie wykracza 

poza pojęcie zdolności. Pojawia się więc pytanie, czy w takim ujęciu sam termin 

„inteligencja” jest w ogóle uprawniony? Nadmienić należy również, że modele 

mieszane oparte są na wątłych podstawach empirycznych i zdaniem wielu badaczy 

nie spełniają kryteriów modeli naukowych (por. Mayer, Salovey i Caruso, 2000; 

Neubauer i Freudenthaler, 2005). 

Podobnego rodzaju zarzutów nie wysuwa się pod adresem modeli 

zdolnościowych. Najważniejszym z nich jest model Saloveya i Mayera (1990), w 

ktorym inteligencja emocjonalna rozumiana jest jako zespół zdolności 

emocjonalnych. W swych pierwszych pracach badacze traktowali konstrukt jako 

podzakres inteligencji społecznej i uznawali, że zawiera on: zdolność do 

rozpoznawania oraz kierowania własnymi i cudzymi emocjami, znajomość różnych 

stanów emocjonalnych i wykorzystywanie tej umiejętności w kierowaniu własnymi 

działaniami i motywami oraz zdolność do nawiązywania i podtrzymywania 

kontaktów z innymi (Salovey i Mayer, 1990). Poziom wymienionych zdolności 

uwarunkowany jest procesami psychicznymi związanymi z przetwarzaniem 

informacji emocjonalnych. Intensywne studia badaczy nad konstruktem 

doprowadziły do modyfikacji modelu. Przede wszystkim oddzielili oni inteligencję 

emocjonalną od inteligencji społecznej. Ponadto rozszerzyli i uzupełnili swój model 

uznając, że inteligencja emocjonalna obejmuje: zdolność do trafnej percepcji, oceny i 

ekspresji emocji, zdolność do asymilowania emocji w procesy poznawcze, zdolność 
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do rozumienia i analizowania emocji oraz wykorzystywania wiedzy emocjonalnej,  

a także zdolność do regulacji emocji i kontroli emocjonalnej (Mayer, Caruso i Salovey, 

2000).  

W Polsce analizą struktury inteligencji emocjonalnej zajmuje się Matczak 

(2005, 2006, 2008; zob. też Jaworowska i Matczak, 2001). Badaczka wykazała 

istnienie w dwóch czynników inteligencji emocjonalnej – poznawczego  

i działaniowego. Czynnik poznawczy związany jest ze zdolnością rozpoznawania  

i rozumienia emocji. Odpowiada on więc pierwszemu i trzeciemu komponentowi 

inteligencji emocjonalnej w modelu zdolnościowym. Z kolei czynnik działaniowy 

dotyczy zdolności wykorzystywania i regulowania emocji. Można go więc odnieść do 

drugiej i czwartej grupy zdolności wyróżnionych przez Mayera i Saloveya. Matczak 

dokonała również innego podziału inteligencji emocjonalnej. W swoich pracach 

opisuje  ona: 1) inteligencję emocjonalną doświadczeniową, która obejmuje  zdolność 

otwierania się na emocje i „podążania za ich głosem”, czyli zauważania ich, 

akceptowania, kierowania się niesionymi przez nie informacjami, zgodnego z nimi 

postępowania (jest to 1 i 2 komponent modelu Saloveya i Mayera), oraz 2) 

inteligencję emocjonalną strategiczną, czyli   zdolność do intelektualnej obróbki 

informacji emocjonalnych, ich poznawczej kontroli i regulowania (jest to 3 i 4 

komponent modelu Saloveya i Mayera). W swych pracach badaczka pisze również 

o inteligencji emocjonalnej interpersonalnej odnoszącej się do emocji innych ludzi 

oraz intrapersonalnej – dotyczącej radzenia sobie z własnymi emocjami (Matczak, 

2006). 

Należy stwierdzić, że model zdolnościowy silnie akcentuje sprawnościowy 

charakter inteligencji emocjonalnej. W tym ujęciu inteligencja emocjonalna dotyczy 

indywidualnej zdolności myślenia o emocjach oraz przetwarzania informacji 

emocjonalnych w celu wspomagania i usprawniania procesów poznawczych. Jako 

jedyny w całości operuje on w regionie definiowanym przez emocje i poznanie, podczas 

gdy modele mieszane określają mianem inteligencji emocjonalnej szereg dyspozycji 

osobowościowych i motywacyjnych (Brackett i in,. 2006; Brackett i Salovey, 2008; 

Mayer, Salovey i Caruso, 2000; zob. też Maruszewski, 2008). Definiowana w jego ramach 

inteligencja emocjonalna jest „faktycznie inteligencją jak inne inteligencje” (Mayer, 

Salovey i Caruso, 2000, s. 400), ponieważ spełnia takie kryteria, jak: 1) możliwość 

operacjonalizacji komponentów jako zdolności, 2) spełnienie kryteriów korelacyjnych 

(umiarkowane korelowanie ze standardową inteligencją, a zarazem pewna od niej 

niezależność) oraz 3) wzrost jej poziomu wraz z wiekiem (Mayer, 2001; Mayer, Caruso  

i Salovey, 2000; Mayer, Salovey, Caruso i Sitarenios, 2001).  

Z opisanych powyżej względów, zawarte w dalszej części rozważania o różnicach 

międzypłciowych, dotyczyć będą inteligencji emocjonalnej definiowanej jako zbiór 

zdolności emocjonalnych.  
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1. Przegląd badań dotyczących różnic międzypłciowych w zakresie 

ogólnego poziomu inteligencji emocjonalnej 

 

Badania naukowe, w których dokonuje się całościowego pomiaru inteligencji 

emocjonalnej, w przeważającej części potwierdzają obiegową opinię o przewadze kobiet 

nad mężczyznami w zakresie zdolności emocjonalnych. W większości publikowanaych 

danych empirycznych, kobiety rzeczywiście uzyskują wyższe ogólne wskaźniki 

inteligencji emocjonalnej niż mężczyźni (por. Austin, 2005; Brackett i Mayer, 2004, 

Ciarrochi, Chan i Bajgar, 2001; Ciarrochi, Chan i Caputi, 2000; Day i Carroll, 2004; 

Kafetsios, 2004; Jaworowska i Matczak, 2001; Matczak i Jaworowska, 2006; Matczak, 

Piekarska i Studniarek, 2005; Mayer, Caruso i Salovey, 1999; Mayer i Geher, 1996; 

Schutte i in., 1998).  

Należy podkreślić, że owe różnice występują niezależnie od tego czy pomiar 

dokonywany jest przy użyciu testów wykonaniowych, czy też kwestionariuszy 

samoopisowych. Na przykład Charbonneau i Nicol (2002) badając młodzież w wieku 13 

do 18 lat, stwierdziły zależność pomiędzy płcią a wynikami uzyskiwanymi w samo-

opisowym kwestionariuszu autorstwa Schutte i współpracowników. Jak się okazało, 

dziewczęta uzyskiwały w nim wyższe wyniki niż chłopcy. Podobne dane uzyskała 

w swych badaniach sama Schutte i jej zespół (1998). Także w badaniach polskich przy 

użyciu inwentarza DINEMO stwierdzono istotne statystycznie różnice międzypłciowe  

w wyniku ogólnym. Kobiety ze wszystkich trzech badanych grup wiekowych (uczniowie 

gimnazjum, uczniowie szkoły średniej i dorośli) uzyskiwały w nich wyższe wyniki 

ogólne niż mężczyźni. Należy dodać, że kobiety charakteryzowały się również wyższymi 

wynikami w skali inteligencji interpersonalnej. Jednak jeśli chodzi o inteligencję 

emocjonalną intrapersonalną ich przewaga zaznaczyła się jedynie w grupie osób 

dorosłych (Matczak i Jaworowska, 2006). 

Płeć różnicuje także wyniki ogólne inteligencji emocjonalnej mierzonej przy 

użyciu testów. Różnice takie opisują na przykład Mayer, Caruso i Salovey (2000; zob. też 

Meyer i Geher, 1996). W przeprowadzonych przez nich badaniach przy użyciu testu 

MEIS kobiety uzyskiwały o około 0,5 odchylenia standardowego wyższe wyniki niż 

mężczyźni. Tym samym narzędziem posługiwali się również Ciarrochi, Chan i Caputi 

(2000), którzy  także stwierdzili wyższy ogólny wskaźnik inteligencji emocjonalnej  

u kobiet niż u mężczyzn.  

W literaturze przedmiotu znaleźć można jednak również dane empiryczne, które 

nie ujawniają różnic międzypłciowych w zakresie ogólnego wskaźnika inteligencji 

emocjonalnej lub też, w których owe różnice występują znacznie mniej konsekwentnie. 

Przykładem są tu choćby często cytowane studia Bar-Ona (1997) lub polskie badania 

przy użyciu kwestionariusza PKIE (Jaworowska i  Matczak, 2005). W obu przypadkach 

nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w wyniku ogólnym uzyskiwanym przez 
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kobiety i mężczyzn, a zarazem występowanie takich różnic w odniesieniu do 

poszczególnych skalach kwestionariuszy. Dodatkowo, owe różnice we wskaźnikach 

różnych komponentów inteligencji emocjonalnej nie zawsze były na korzyść kobiet.  

Innym przykładem niezgodnych z powszechnymi oczekiwaniami wyników, są 

prace Guastello i Guastello (2003), którzy badali między innymi inteligencję 

emocjonalną studentów college’ów oraz ich rodziców. Analiza uzyskanych danych 

wykazała, że różnice międzypłciowe w zakresie inteligencji emocjonalnej występują 

tylko w przypadku starszego pokolenia (rodziców). Matki uzyskiwały w 

kwestionariuszu Schutte i współpracowników wyniki wyższe o 0,44 odchylenia 

standardowego niż ojcowie. Podobnej zależności nie ujawniono jednak w grupie 

studentów. 

Ciekawe dane opisują Petrides i Furnham (2000). Dokonana przez nich analiza 

wyników uzyskiwanych w kwestionariuszu Schutte i współpracowników nie wykazała 

różnic w zakresie inteligencji emocjonalnej pomiędzy kobietami i mężczyznami. Różnice 

ujawniły się jednak w odniesieniu do zdolności społecznych. Ponadto okazało się, że 

mężczyźni mają tendencję do wyższego oceniania swej inteligencji emocjonalnej niż 

kobiety, pomimo braku obiektywnych przesłanek ku temu.  

Na zakończenie tej części rozważań, należy stwierdzić, ze w literaturze 

przedmiotu trudno znaleźć badania, które pokazywałyby przewagę mężczyzn nad 

kobietami w zakresie ogólnego poziomu inteligencji emocjonalnej. Jednocześnie  

u mężczyzn częstsze jest występowanie aleksytywmii, która stanowi niejako przeciwny 

biegun inteligencji emocjonalnej. Jak wykazują badania mężczyźni mają znacznie 

większe predyspozycje do zaburzeń tego typu niż kobiety, co  Maruszewski i Ścigała 

(1998) tłumaczą z jednej strony wzmacnianą kulturowo tendencją mężczyzn do 

koncentracji na zadaniach i osiąganiu sukcesów przy jednoczesnym pomijaniu sfery 

emocjonalnej, z drugiej zaś - podłożem neurobiologicznym, a głównie silniejszą 

lateralizacją męskiego mózgu, co w konsekwencji prowadzi do pewnej niewrażliwości 

na bodźce emocjonalne. 

 

2. Różnice międzypłciowe w zakresie poszczególnych komponentów 

inteligencji emocjonalnej  

 

Jak już wspomniano wcześniej, jeśli wziąć pod uwagę inteligencję emocjonalną 

jako pewną całość, wyniki badań w większości zdają się potwierdzać przewagę kobiet 

nad mężczyznami w jej zakresie. Jednakże należy podkreślić, że inteligencja 

emocjonalna nie jest konstruktem jednorodnym lecz bardzo złożonym, w skład którego 

wchodzi wiele różnego rodzaju zdolności. W przypadku, gdy rozpatruje się poszczególne 

komponenty inteligencji emocjonalnej z osobna, przewaga kobiet nad mężczyznami nie 
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tylko nie jest już tak jednoznaczna, ale są nawet zdolności emocjonalne, którymi 

mężczyźni dysponują w większym stopniu.  

Najczęściej stwierdzane różnice międzypłciowe dotyczą zdolności spostrzegania  

i rozpoznawania emocji. Kobiety są ogólnie bardziej czułe na sygnały niewerbalne i na 

ich podstawie łatwiej i trafniej rozpoznają emocje (Brody i Hall, 2005; Fabes i Martin, 

1991; Hall i Matsumoto, 2004; Leathers, 1992). Szczególnie dotyczy to odczytywania 

emocji na podstawie ekspresji mimicznej (Leathers, 1992; Matczak, Piekarska i Stud-

niarek, 2005; Piotrowska, 1997). Różnice międzypłciowe w tym zakresie ujawniają się 

już w wieku około 3 lat i są wspólne dla różnych kultur (Elfenbein, Marsh i Ambady, 

2002). Na podstawie niektórych badań, można jednak stwierdzić, że przewaga kobiet 

dotyczy jedynie rozpoznawania emocji pozytywnych (Kirouac i Dore, 1985; za: Matczak, 

Piekarska i Studniarek, 2005), zdarza się natomiast, że emocje negatywne, na przykład 

gniew, lepiej odczytują mężczyźni (Elfenbein, Marsh i Ambady, 2002). 

Różnice międzypłciowe w zakresie zdolności rozpoznawania emocji na korzyść 

kobiet są konsekwentnie potwierdzane w różnych badaniach odnoszących się do 

różnych grup wiekowych i prowadzonych przy użyciu różnych narzędzi pomiarowych. 

Kobiety uzyskiwały na przykład wyższe wyniki w tych skalach testu MEIS, które mierzą 

zdolność percepcji emocji (Ciarrochi, Chan i Caputi, 2000; Ciarrochi, Chan i Bajgar, 

2001). Tematyką tą zajmowali się również polscy badacze. W badaniach polskich 

prowadzonych przez Piotrowską (1997) wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 

ujawniono różnice międzypłciowe na korzyść dziewcząt w zakresie percepcji emocji. 

Badania przy użyciu testu SIE-T ujawniły istotnie wyższe wyniki kobiet zarówno  

w grupie badanych uczniów gimnazjum, uczniów szkół średnich, jak i studentów. 

Jedynie w przypadku osób dorosłych nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic 

międzypłciowych (Matczak, Piekarska i Studniarek, 2005). Wystąpiły one natomiast w 

badaniach Wytykowskiej i Petridesa (2007) przy użyciu polskiej wersji kwestionariusza 

TEIQue Petridesa i Furnhama. 

Innym komponenetem inteligencji emocjonalnej jest zdolność wyrażania emocji. 

Według stereotypów funkcjonujących w większości kręgów kulturowych, kobiety są 

płcią, która emocje wyraża częściej i silniej. Stereotyp ten znajduje potwierdzenie w 

danych empirycznych, które ujawniają różnice międzypłciowe zarówno w niewerbalnej 

(Buck, 1986; Leathers, 1992), jak i werbalnej  (Brody i Hall, 2005; Shields, 2004)  

ekspresji emocjonalnej.  Dowiedziono, że kobiety  nie tylko szybciej i trafniej niż 

mężczyźni odczytują komunikaty niewerbalne, o czy mowa była wcześniej, ale same 

również wysyłają bardziej czytelne dla innych komunikaty emocjonalne (Argyle, 1988; 

Aronson, Wilson i Akert, 1997; Polce-Lynch, 1998; Rosenthal i DePaulo, 1979). Ponadto 

ich ekspresja emocjonalna jest znacznie intensywniejsza i bogatsza (Brody i Hall, 2005; 

Fabes i Martin, 1991; Kring i Gordon, 1998; Wytykowska i Petrides, 2007). Jest to 

zresztą zgodne z samooceną kobiet w zakresie ich zachowań emocjonalnych. Badania 

prowadzone w różnych krajach, wykazują, że kobiety w porównaniu z mężczyznami 
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spostrzegają siebie jako ujawniające emocje częściej i z większą otwartością 

(Pennebaker i in., 1996).  

Różnice międzypłciowe, i to już od okresu wczesnego dzieciństwa, zaznaczają się 

również w werbalnej ekspresji emocjonalnej. Na przykład badania Cervantes i Callanan 

(1998) prowadzone w grupie dwuletnich dzieci dowodzą, że dziewczynki używają 

znacznie więcej słów związanych z ujawnianiem emocji niż chłopcy. Dane dotyczące 

osób dorosłych także pokazują, że kobiety w porównaniu z mężczyznami używają 

bardziej zróżnicowanego słownictwa do opisywania własnych i cudzych stanów 

emocjonalnych (Bajgar i in., 2005; Barrett i in., 2000; Ciarrochi i in., 2002; Szczygieł, 

2007; Szczygieł i Kiełkiewicz, 2005; Szczygieł i Kolańczyk, 2000). Przy czym różnice te 

są istotne nawet gdy kontrolowany jest poziom zdolności werbalnych.   

Na uwagę zasługuje fakt, że choć wiele danych empirycznych dowodzi różnic 

międzypłciowych w zakresie wyrażania emocji, badania dotyczące różnic w samym 

przeżywaniu emocji nie są już tak jednoznaczne (por. Brody, 1985; Brody i Hall, 2005). 

Na przykład Simon i Nath (2004) nie stwierdziły aby częstotliwość przeżywania emocji 

różniła się u kobiet i u mężczyzn. Okazało się jednak, że mężczyźni częściej przeżywają 

emocje pozytywne, takie jak przyjemność i ekscytacja, zaś kobiety - emocje negatywne, 

na przykład smutek i niepokój. Co ciekawe, choć nie stwierdzono różnic w zakresie 

częstotliwości przeżywania złości, kobiety deklarowały, że przeżywają ją w sposób 

intensywniejszy i bardziej długotrwały niż mężczyźni. Takie zjawisko odnosi się również 

do innych emocji. Różne badania ujawniają, że kobiety przypisują sobie większą 

częstotliwość i siłę doświadczeń emocjonalnych (Fujita i in, 1991; Grossman i Wood, 

1993). Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę  rzeczywistą częstotliwość przeżyć 

emocjonalnych, dane empiryczne na ogół nie  potwierdzają by była ona większa u kobiet 

niż u mężczyzn. W badaniach, w których uczestnicy mieli na przykład zapisywać 

chwilowe stany emocjonalne lub prowadzić specjalne dzienniki dotyczące doświadczeń 

emocjonalnych, różnice międzypłciowe w częstotliwości oraz intensywności emocji nie 

były istotne statystycznie (Feldman-Barrett, 1997; Feldamn-Barrett i in., 1998; 

Labouvie-Vief i in., 2003; Oatley i Duncan, 1994). Przypisywanie sobie przez kobiety 

większej liczby przeżyć emocjonalnych może być związane ze społeczno-kulturowym 

przekonaniem o różnicach międzypłciowych w emocjonalności – być może badane 

osoby odpowiadając na pytania o czestotliwość doświadczeń emocjonalnych, starały się 

zaprezentować zgodnie ze sterotypami płci („powściągliwy mężczyzna”, „emocjonalna 

kobieta”) (Shields, 2004, Szczygieł, 2007; Simon i Nath, 2004).  

Podsumowując wyniki obu przytoczonych powyżej badań, można stwierdzić, że 

kobiety różnią się od mężczyzn nie tyle częstotliwością przeżywanych emocji, lecz raczej 

sposobem ich doświadczania, radzenia sobie z nimi, a przede wszystkim ich wyrażania 

(por. Fischer, 2000; Kring i Gordon, 1998).  



 ISSN 2082-7067 4(12)2012 KWARTALNIK NAUKOWY  

Kolejnym komponentem inteligencji emocjonalnej, w którym dość 

konsekwentnie stwierdza się różnice międzypłciowe na korzyść kobiet, jest empatia 

(por. Jaworowska i Matczak, 2005).  W badaniach polskich przy użyciu adaptacji skali 

TEIQue oraz kwestionariusza PKIE uzyskały one wyższe wyniki w skalach empatii niż 

mężczyźni, przy czym w przypadku drugiego z wymienionych narzędzi, płeć 

różnicowała wyniki  zarówno w grupie uczniów, jak i osób dorosłych (Jaworowska  

i Matczak, 2005; Wytykowska i Petrides, 2007). W teście TRE mierzącym wiedzę 

emocjonalną i zdolność rozumienia emocji, kobiety także uzyskiwały wyższe niż 

mężczyźni wyniki. Taka prawidłowość wystąpiła zarówno w całej próbie 

normalizacyjnej, jak i we wszystkich badanych grupach wiekowych oddzielnie (15-18 

lat, 19-25 lat,  26 lat i więcej).  Należy jednak zaznaczyć, że stwierdzane różnice nie były 

duże, a przy tym zmniejszały się wraz z wiekiem badanych (różnice w grupie osób w 

wieku powyżej 25 lat były najsłabsze i znajdowały się zaledwie na poziomie tendencji) 

(Matczak i Piekarska, 2011, zob. też Matczak i Piekarska, 2007). Próbując wyjaśnić 

otrzymane wyniki, Matczak i Piekarska (2011) postawiły bardzo ciekawa hipotezę. Otóż 

zdaniem badaczek stwierdzane w badaniach zmniejszanie się różnic międzypłciowych w 

kolejnych grupach wiekowych, może być związane z wolniejszym tempem rozwoju 

inteligencji emocjonalnej u mężczyzn, którym wraz z upływem lat udaje się stopniowo 

nadrobić opóźnienia. Hipoteza ta wymaga jednak zweryfikowania.  

Należy zaznaczyć, że w literaturze przedmiotu można znaleźć także inne badania, 

w których stwierdzono różnice na korzyść kobiet w rozumieniu emocji (zob. np. 

Ciarrochi, Chan i Caputi, 2000). Na ich podstawie można stwierdzić, ze kobiety na ogół 

lepiej rozumieją sytuacje emocjogenne oraz emocje innych ludzi. Jeśli jednak chodzi o 

analizę i rozumienie własnych przeżyć emocjonalnych, wyniki nie są już tak 

jednoznaczne. W literaturze przedmiotu można znaleźć prace ujawniające przewagę 

mężczyzn w tym zakresie. Na przykład w badaniach przy użyciu kwestionariusza PKIE, 

w  skali rozumienia i uświadamiania sobie własnych emocji  mężczyźni uzyskiwali 

lepsze wyniki niż kobiety, choć gwoli ścisłości należy dodać, że ich przewaga zaznaczyła 

się  jedynie w grupie gimnazjalistów (Jaworowska i Matczak, 2005).  

Kontrola i regulacja emocjonalna traktowane są przez badaczy jako jedne  

z głównych komponentów inteligencji emocjonalnej (por. Matczak, 2006; Salovey, 2001; 

Salovey, Hsee, Mayer, 1993, Salovey, Sluyter, 1999). Wydaje się, że w zakresie tych 

zdolności występują podobne różnice międzypłciowe, jak w przypadku rozumienia 

emocji. W świetle badań uzasadnione wydaje się bowiem twierdzenie, że kobiety lepiej 

radzą sobie z kontrolą i regulacją emocji innych ludzi, zaś mężczyźni – własnych.  

W badaniach Ciarrochiego, Chan i Bajgar (2001), kobiety przewyższały mężczyzn  

w skalach mierzących regulowanie cudzych emocji oraz wykorzystywanie emocji. Co 

ciekawe zaś, nie uzyskały one znacząco wyższych wyników w regulowaniu własnych 

emocji. Z kolei w badaniach Jaworowskiej i Matczak (2005) przy użyciu kwestionariusza 

PKIE oraz Wytykowskiej i Petridesa (2007) przy użyciu polskiej adaptacji skali TEIQue, 
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to mężczyźni uzyskiwali wyższe niż kobiety wyniki w skalach kontroli własnych emocji  

i  regulacji emocjonalnej.  

Badania pokazują także, iż mężczyźni i kobiety przyjmują inne strategie radzenia 

sobie z trudnymi emocjonalnie sytuacjami. Mężczyźni na ogół unikają koncentracji 

uwagi na negatywnych przeżyciach emocjonalnych, zaś kobiety mają skłonność do 

szczegółowego analizowania ich przyczyn (Niedenthal i in., 2006; por. też Nolen-

Hoeksem, 1987). Ponadto, mężczyźni częściej próbują poradzić sobie z emocjami 

negatywnymi  sięgając po alkohol lub tabletki uspokajające, z kolei kobiety częściej 

rozmawiają o negatywnych przeżyciach z innymi oraz modlą się do Boga (Simon i Nath, 

2004). Podobnie Thoits (1989) dowiodła, że w sytuacji stresowej kobiety częściej niż 

mężczyźni otwarcie wyrażają swoje emocje i radzą sobie z nimi poprzez poszukiwanie 

wsparcia społecznego. Uzyskane dane zdają się potwierdzać obserwacje poczynione 

przez innych badaczy, według których kobiety radzą sobie z negatywnymi emocjami  

w sposób werbalny, mężczyźni zaś – behawioralny (Frost i Averill, 1982; Kring, 2000).  

Pomimo swej powszechności, poglądy o przewadze kobiet w zakresie 

zdolności emocjonalnych  nie znajdują pełnego potwierdzenia empirycznego. 

Przytoczone powyżej wyniki badań zdają się raczej potwierdzać tezę Golemana 

(1999) o zróżnicowaniu mocniejszych i słabszych stron inteligencji emocjonalnej  

u mężczyzn i kobiet. Kobiety lepiej odczytują sygnały emocjonalne, lepiej radzą sobie 

również z wyrażaniem własnych emocji oraz rozumieniem i regulowaniem emocji 

innych ludzi. Z kolei mężczyźni mają na ogół wyższe zdolności rozumienia i kontroli 

własnych emocji. Odnosząc wspomniane różnice do opisanego na początku artykułu 

podziału na poznawczą  i działaniową inteligencję emocjonalną, można stwierdzić, że 

u mężczyzn lepiej rozwinięty jest jej poznawczy komponent, zaś u kobiet – 

działaniowy. Biorąc pod uwagę inne dokonane przez Matczak rozróżnienie, 

inteligencja emocjonalna doświadczeniowa i interpersonalna jest wyższa u kobiet, zaś 

strategiczna i intrapersonalna u mężczyzn (Matczak, 2006; Jaworowska i Matczak, 

2005).  

 

3. Źródła różnic międzypłciowych w zakresie inteligencji emocjonalnej 

 

Wyjaśnienia różnic międzypłciowych w zakresie inteligencji emocjonalnej można 

doszukiwać się na kilku płaszczyznach.  

Jako jedno z pierwszych, zazwyczaj nasuwa się wyjaśnienie biologiczne. 

Odmienność w budowie mózgów kobiet i mężczyzn (np. bardziej rozbudowane ciało 

modzelowate u kobiet) jest niezaprzeczalnym faktem i trudno dyskutować ze 

stwierdzeniem, że przekłada się ona na różnice w funkcjonowaniu emocjonalnym obu 

płci. Problematyka ta została opisana dość wyczerpująco w literaturze przedmiotu (zob. 

np. por. Eagly i Wood, 1999; Maruszewski i Ścigała, 1998, Wronka, 2008).  
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Innego możliwego wyjaśnienia można dopatrywać się na gruncie teorii ewolucji  

i etologii. Kobiety ze względu na to, że są płcią słabszą i w znacznej mierze zależną od 

mężczyzn, aby przetrwać musiały w toku ewolucji wykształcić szczególną wrażliwość na 

emocje i biegłość w tym zakresie. Nie bez znaczenia są również ich zadatki wrodzone 

przystosowujące je do pełnienia funkcji macierzyńskich (Archer, 1996; Dawkins, 1976; 

DeKay i Buss, 1992; Eibl-Eibesfeld, 1989). 

Najciekawsze wydaje się jednak spojrzenie na zagadnienie różnic 

międzypłciowych w zakresie inteligencji emocjonalnej z perspektywy społeczno-

kulturowej. Każda z płci pełni odmienne, głęboko osadzone w tradycji i kulturze role 

społeczne. Kobiety pełnią role opiekuńcze wobec dzieci, osób chorych i starszych,  

w związku z tym muszą koncentrować się bardziej niż mężczyźni na przeżyciach 

emocjonalnych innych ludzi. Kulturowe stereotypy ról płciowych sprawiają, że proces 

socjalizacji przebiega odmiennie u każdej z płci, a co za tym idzie dziewczęta i chłopcy 

gromadzą specyficzne doświadczenia. Ogólnie rzecz biorąc w toku socjalizacji kobiety są 

motywowane przez otoczenie społeczne do rozwijania opiekuńczości, altruizmu  

i wrażliwości interpersonalnej, w tym koncentracji na emocjach.  W konsekwencji 

kobiety bardziej skupiają się na ekspresji emocjonalnej i mają więcej doświadczeń  

w odczytywaniu komunikatów emocjonalnych. Z kolei od mężczyzn wymaga się 

koncentracji na zadaniach i osiąganiu sukcesów przy jednoczesnej kontroli sfery 

emocjonalnej, bez której realizacja celów byłaby utrudniona (Denham, 1998; Eagly  

i Wood, 1999; LaFrance i Banaji, 1992; Malatesta i in., 1989; Malatesta- Magai i in., 1994; 

Matczak, 2005; Saarni, 1999).  

Jako przykład odmienności oddziaływań wychowawczych w zależności od płci 

dziecka, przytoczyć można chociażby badania nad stosowanym przez dorosłych stylem 

narracyjnym. W literaturze przedmiotu mówi się o dwóch stylach narracyjnych 

używanych przez rodziców wobec ich dzieci – opracowującym i pragmatycznym 

(Nelson, 1993). Styl opracowujący charakteryzuje się tym, że doświadczenia włączane 

są w szerszy kontekst sytuacji i wydarzeń życiowych, a rodzice używając go stosują 

liczne wskazówki i podpowiedzi w formie pytań, dzięki czemu umożliwiają dziecku 

zrozumienie całego kontekstu. W stylu pragmatycznym nie ma odniesień do szerszego 

kontekstu, mniej jest też informacji i wskazówek. Badania pokazują, że styl 

pragmatyczny częściej stosowany jest w rozmowach z chłopcami, zaś styl opracowujący  

– z dziewczynkami (Reese i Fivush, 1993). W innych studiach wykazano, że matki 

ujawniają szerszy repertuar emocji w kontaktach z córkami niż z synami (Malatesta i in., 

1994), częściej też rozmawiają z nimi o emocjach (Dunn i in.,  1987) oraz bardziej 

koncentrują się na interpersonalnym kontekście emocji (Kuebli i Fivush, 1992). Tego 

typu postępowanie w kontaktach z dziećmi w sposób oczywisty przekłada się na ich 

późniejsze funkcjonowanie emocjonalne.  

W rozważaniach nad czynnikami decydującymi o różnicach międzypłciowych w 

zakresie inteligencji emocjonalnej, ważnym zagadnieniem jest również tradycyjnie 

niższa pozycja społeczna kobiet, co sprawia, że muszą one zabiegać o względy innych, 
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starać się zrozumieć ich zachowania i śledzić ich wyrazy aprtobaty lub dezaprobaty 

(por. Matczak, Piekarska i Studniarek, 2005; Snodgrass, 1992), gdyż dzięki temu mogą 

wywierać na otoczenie zamierzony wpływ (LaFrance i Hecht, 1999). Może się to 

przyczyniać na przykład do  rozwoju zdolności odczytywania emocji innych ludzi i ich 

rozumienia. Należy jednak podkreslić, że wyniki badań dotyczących niezwiązanych  

z płcią rodzajów podległości nie potwierdzają tezy o związku pomiędzy niższą pozycją 

społeczną kobiet a poziomem ich zdolności emocjonalnych. Wykazano bowiem, że osoby 

podporządkowane często gorzej radzą sobie na przykład z rozpoznawaniem emocji niż 

osoby dominujące (Elfenbein, Marsh i Ambady, 2002). Wspomniane zagadnienie 

niewątpliwie wymaga więc dalszej eksploracji.  

Wydaje się, że najprawdopodobniejszym wyjaśnieniem różnic międzypłciowych 

w zakresie inteligencji emocjonalnej jest kombinacja czynników biologicznych, 

ewolucyjnych i społeczno-kulturowych. Takie stanowisko pojawia się zresztą w lite-

raturze przedmiotu  (por. Barrett i in., 2000). 

Na zakończenie warto przytoczyć bardzo ciekawą hipotezę dotyczącą różnic  

w wynikach uzyskiwanych przez kobiety i mężczyzn w testach inteligencji emocjonalnej. 

Otóż, zgodnie z nią mężczyźni mają mniejszą motywację do zwracania uwagi na emocje,  

nie zaś mniejsze zdolności w tym zakresie (Klein i Hodges, 2001; Szczygieł, 2007; por. 

też Ickes, Gesn i Graham, 2000). Tego rodzaju twierdzenie nie jest zupełnie pozbawione 

podstaw empirycznych. W serii eksperymentów  przeprowadzonych przez Klein i Hod-

ges (2001) badani mieli rozpoznawać emocje innych ludzi. W grupie eksperymentalnej 

byli  oni dodatkowo nagradzani pieniędzmi za każdą poprawną odpowiedź. W grupie 

kontrolnej nie było tego rodzaju czynnika motywacyjnego. Zgodnie z przewidywaniami, 

że grupa eksperymentalna wykonała zadnie lepiej niż grupa kontrolna. Najciekawsze 

jest jednak to, że o ile w grupie kontrolnej wystąpiły różnice międzypłciowe na korzyść 

kobiet w poziomie wykonania zadań, o tyle w grupie eksperymentalnej takich różnic już 

nie stwierdzono. Podobne wyniki uzyskała w jednym ze swych eksperymentów 

Szczygieł (2002a; za: Szczygieł, 2007) – mężczyźni z grupy eksperymentalnej, w której 

była dodatkowa motywacja (badanych poinformowano, że osoby lepiej radzące sobie  

z zadaniami są bardziej atrakcyjne dla płci przeciwnej) lepiej poradzili sobie z zadaniami 

niż ci z grupy kontrolnej, w której nie było dodatkowego czynnika motywacyjnego,  a co 

więcej – równie dobrze jak kobiety z grupy eksperymentalnej. Na podstawie takich 

wyników można wysnuć wniosek, że odpowiednio zmotywowani mężczyźni radzą sobie 

z zadaniami emocjonalnymi równie dobrze jak kobiety.  

Opierając się na zaprezentowanych wynikach badań, nie sposób jednoznacznie 

odpowiedzieć na zawarte w tytule artykułu pytanie o to, czy kobiety naprawdę są 

bardziej inteligentne emocjonalnie od mężczyzn. Wprawdzie ich ogólny poziom 

inteligencji emocjonalnej jest najczęściej nieco wyższy niż u płci przeciwnej, lecz jeśli 

chodzi o poszczególne zdolności emocjonalne, nie zawsze mają przewagę. W świetle 

danych empirycznych można stwierdzić, że ekspresja emocjonalna kobiet jest 
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intensywniejsza i bardziej czytelna dla otoczenia. Sprawniej radzą sobie też one  

z emocjami innych ludzi - lepiej je odczytują, rozumieją i regulują. Prawdopodobnie 

wyższe zdolności kobiet w tym zakresie są po części determinowane ich wyposażeniem 

biologicznym, zaś przede wszystkim specyficznym dla ich płci procesem socjalizacji,  

w którym otoczenie kładzie duży nacisk na uwrażliwienie ich na innych ludzi i rozwi-

nięcie w nich nastawienia prospołecznego. Z kolei mężczyźni lepiej radzą sobie z włas-

nymi emocjami. Badania dowodzą, że mają oni nad kobietami przewagę w rozumieniu 

własnych doświadczeń emocjonalnych, a przede wszystkim w sprawowaniu nad nimi 

kontroli poznawczej. Tego typu zdolności pomagają mężczyznom w wypełnianiu 

stereotypowych ról społecznych związanych z realizacją zadań, dlatego też ich rozwój 

jest stymulowany przez odpowiednie oddziaływania środowiska wychowawczego.  

Na uwagę zasługuję również fakt, że na gruncie empirycznym na ogół nie 

stwierdza się by płeć  różnicowała częstotliwość przeżyć emocjonalnych. Tym, co różni 

kobiety i mężczyzn jest raczej intensywność doświadczanych emocji, ich rozumienie 

oraz sposób ich wyrażania i regulacji. Wbrew obiegowej opinii, nie można stwierdzić, że 

inteligencja emocjonalna to domena kobiet. Emocje są wpisane w naturę człowieka 

niezależnie od jego płci, zaś mocniejsze i słabsze strony w zakresie zdolności 

emocjonalnych są zróżnicowane u kobiet i mężczyzn 
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Czy kobiety są bardziej empatyczne i mniej asertywne 
niż mężczyźni? 

Badania małżonków 
 

Od wielu lat naukowcy podejmują problem dotyczący analizy czynników 

warunkujących wysoką jakość związku małżeńskiego. Z wielu badań wynika, że ważną 

rolę w tym zakresie odgrywa nie tylko wzajemna miłość, szacunek, wierność, 

podobieństwo pod względem przekonań i praktyk religijnych oraz najwyżej cenionych 

wartości, zdolność rozwiązywania konfliktów, ale także zdolność rozumienia i okazy-

wania uczuć, empatia, poczucie bliskości współmałżonka, poczucie więzi ze 

współmałżonkiem, wzajemna otwartość (por. np. Ryś, 1999). 

W analizie uwarunkowań jakości związku małżeńskiego zwraca się uwagę na 

psychiczne róznice pomiedzy kobietami i mężczyznami, których znajomość jest ważna 

dla tworzenia dobrych relacji interpersonalnych. 

Warto podkreślić, że w wielu sytuacjach społecznych mężczyźni i kobiety 

zachowują się inaczej. Argyle (2002) podaje przykłady różnic w funkcjonowaniu kobiet  

i mężczyzn w sytuacjach społecznych, omawiając je w kontekście procesu komunikacji, 

preferencji dotyczących funkcjonowania w bliskich relacjach interpersonalnych, a także 

potrzeb, których zaspokojenie umożliwia interakcję z innymi ludźmi. Przykładowo - 

kobiety, w porównaniu z mężczyznami, mają większe potrzeby afiliacyjne, spędzają więc 

więcej czasu w towarzystwie innych, chętniej nawiązują przyjaźnie o bardziej intymnym 

charakterze, bardziej dbają o więzi społeczne i dobre stosunki z innymi, preferują 

życzliwą atmosferę w relacjach interpersonalnych. Kobiety są także bardziej 

wspierające, częściej udzielają pozytywnych wzmocnień, częściej uśmiechają się, czy też 

częściej skracają dystans, np. przez kontakt dotykowy (tamże).  

Mężczyźni wydają się bardziej niezależni niż kobiety, ich przyjaźnie opierają się 

na współzawodnictwie i dominacji. Rywalizują ze sobą, aby znaleźć się wyżej w 

hierarchii grupy, a pozycje przywódcy zdobywają często dzięki sprawności fizycznej  

i kompetencjom (tamże). W relacjach społecznych przejawiają więcej pewności siebie, a 

nawet agresji (Deaux, 1994). O ile kobiety częściej ze sobą rozmawiają, o tyle mężczyźni 

spędzają więcej czasu na wspólnym wykonywaniu różnych czynności (uprawianiu 

sportu, oglądaniu meczów itp.) (tamże). 
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Znaczne różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami uwidaczniają się w komu-

nikacji. Dotyczą one zakresu poruszanych tematów oraz sposobu prowadzenia rozmów. 

Kobiety mówią więcej niż mężczyźni, częściej też używają wyszukanego słownictwa.  

W swoich wypowiedziach są bardziej ekspresyjne i emocjonalne. Wypowiedzi mężczyzn 

są najczęściej bezpośrednie i mają charakter komunikatów informacyjnych (Deaux, 

Lewis 1984; Argyle, 2002).  

Badania, których wyniki zostaną przedstawione w ramach niniejszego artykułu, 

dotyczą różnic pomiędzy kobietami-żonami a ich mężami w zakresie empatii i aser-

tywności. Stąd też przed zaprezentowaniem wyników, przedstawione zostanie 

rozumienie tych pojęć w psychologii oraz przeanalizowane ich znaczenie w relacjach 

interpersonalnych.  

 

1. Rozumienie empatii i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych 

 

1.1. Ujmowanie empatii 

 

Rozumienie empatii zmieniało się wraz z rozwojem nauki i sposobem 

ujmowania zjawisk1. 

Empatii rozpatrywana jest często w trzech nurtach: poznawczym, emocjo-

nalnym, poznawczo-emocjonalnym (za: Cichy, 1986, s. 294).  

Poznawczy nurt rozumienia empatii zakładał, że osoba empatyzująca przyjmuje 

punkt widzenia innych, poprzez zrozumienie myśli, motywów, planów i sposobów ich 

działania2 (za: Davis, 2001). Zdobycie umiejętności identyfikacji z innymi jest 

warunkiem do zaistnienia empatii, która jest świadomym procesem oceny i porównania 

treści psychicznych doznań innego człowieka i własnych (Cichy 1986, s. 299).  

                                                 
1 Po raz pierwszy pojęcia empatia użył Robert Vischer w 1873 roku w kontekście psychologii estetyki oraz 
percepcji dzieł sztuki. Vischer uważał, iż twórca dzieła może projektować swoje doznania na obiekt 
doznań estetycznych.  

Do psychologii pojęcie empatii (gr. Empates - dominujący, wzruszony) wprowadzone zostało przez 
Titchenera w 1909 roku jako tłumaczenie niemieckiego „Einfülung”  oznaczającego  wczucie się. Nato-
miast Lipps (1905) nadał temu pojęciu inne znaczenie (za: Kliś, 1998, s. 17). Według Lippsa istnieją trzy 
płaszczyzny poznania, tj. obserwacja zmysłowa, obserwacja wewnętrzna oraz wczucie się, które zawiera 
w sobie dwie poprzednie płaszczyzny. Obserwujący może wczuć się w stan emocjonalny obserwowanego, 
jeśli wcześniej określi obserwowane gesty. Określenie gestów drugiego człowieka jest jednak możliwe po 
wcześniejszym przeżyciu takiej samej lub podobnej sytuacji. W wyniku tego u obserwatora powstają 
analogiczne, choć słabsze reakcje (za: Davis, 2001). Jednostka manifestuje na zewnątrz własne uczucia, 
wyobraźnię i wolę, a to odczytane jest przez społeczność zewnętrzną. Powiązanie możliwe jest dzięki 
„Einfülung” (za: Rembowski, 1989, s. 25). Lipps wyróżnił empatię pozytywną oraz empatię negatywną. 
Empatia pozytywna charakteryzuje się dużym podobieństwem między stanem psychicznym empatyzera  
i obiektu, co zazwyczaj objawia się bardziej skutecznym działaniem prospołecznym. Empatia ta jest 
przejawem altruizmu. Empatia negatywna polega na występowaniu odmiennych stanów prospołecznych 
empatyzera wobec przedmiotu, wywołuje przykre stany dla podmiotu i nie daje mu wewnętrznego 
zadowolenia (za: Gulin, 1997, s. 36). 

2 Jednym z pierwszych przedstawicieli w latach dwudziestych XX wieku, traktujących empatię jako 
zjawisko poznawcze był Kohler (1929). Utrzymywał on, że empatia jest bardziej zrozumieniem aniżeli 
dzieleniem afektu (za: Davis, 1998, s. 16). 
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Dymond ujmowała empatię jako wyobrażeniowe „wejście” w inną osobę, 

zdolność odtworzenia wzorców reagowania innych ludzi (za: Eliasz, 1980, s. 474). 

Empatia świadczy o umiejętności spojrzenia na sytuację z perspektywy innej osoby. 

Jednocześnie posiadanie zdolności przyjmowania perspektywy innych daje możliwość 

korygowania własnego punktu widzenia (Cichy, 1986, s. 299). 

W późniejszych koncepcjach empatię zaczęto traktować jako „zarażanie się 

emocjami innych”. Np. Aronfreed podkreślał, iż empatyzowanie nie wymaga wiernego 

odbicia emocji osoby obserwowanej u osoby empatyzującej, ale ważne jest to, by uczucia 

modela i obserwatora były do siebie w jakijś mierze podobne (za: Jagielska-

Zieleniewska, 1978, s. 496).  

Węgliński (1983, s. 13) empatię ujmuje jako zdolność psychiczną motywującą 

jednostkę do szukania bliskości z innymi przez syntonię emocjonalną (sympatyzowanie 

z innymi w zakresie przeżyć przyjemnych i przykrych) oraz wczuwanie się w stany 

psychiczne i przeżycia innych ludzi, rozumienie drugiego człowieka tak, jak gdyby się 

było nim samym.  

Rembowski (1989, s. 57) empatię dzielił na dwie grupy: grupę uczuciową 

(afektywną), którą określał jako zdolność do uczestniczenia w cudzych emocjach, bycie 

wrażliwym na uczucia innych ludzi oraz grupę poznawczą (kognitywną), którą 

stanowiła umiejętność uznania punktu widzenia innych osób. 

Kalliopuska (1994, s. 58n) wyróżniła cztery komponenty empatii: afektywne, 

motywacyjne, poznawcze oraz kinestetyczne. Osoba nawiązująca kontakt empatyczny 

„zamyka granice własnego ja”, by móc przejść do kolejnego etapu poznawczego, 

polegającego na zdystansowaniu się od osoby obserwowanej i interpretacji informacji 

dotyczących świata drugiej osoby. Proces empatyczny zachodzi wówczas, kiedy osoba 

obserwująca jest w stanie udzielić informacji zwrotnych osobie obserwowanej.  

Feshbach w empatii wyróżnił trzy komponenty: zdolność do spostrzegania, 

nazwania i określenia emocji doznawanych i wyrażanych przez drugą osobę, zdolność 

do przyjęcia perspektywy widzenia drugiej osoby oraz wystąpienie odpowiedniej 

reakcji emocjonalnej. O współuczestnictwie empatycznym można mówić wtedy, jeśli te 

elementy wystąpią w jednym akcie (za: Bonino, 1996, s. 13). 

 

1.2. Znaczenie empatii w bliskich relacjach interpersonalnych 

 

Empatia warunkuje ona jakość relacji interpersonalnych. Jak wykazują wyniki 

badań empatia pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalno-społeczny, warunkuje 

powstanie zachowań altruistycznych. Dzięki empatii wzrasta tendencja do współpracy  

i hamowane są przejawy agresji. Empatia warunkuje konstruktywne rozwiązywanie 

konfliktów, ułatwia przekazywanie informacji międzyludzkich, a także związana jest z 

poczuciem odpowiedzialności za siebie i innych. Badania Hoffmana wykazały 
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pozytywny związek pomiędzy empatią, a przestrzeganiem zasad moralnych i rozu-

mowaniem dotyczącym tych zasad (za: Kliś, 1998, s. 22).  

Empatia pełni ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu małżeństw. Badania 

Braun-Gałkowskiej (1997) wykazały, iż szczęściu współmałżonków sprzyjają 

refleksyjność, dojrzałość, krytycyzm, aktywność oraz zainteresowanie innymi nasycone 

empatią. Te osoby, które nastawione są na siebie, nie są w stanie przyjąć strategii 

współpracy, co odbija się na jakości więzi małżeńskiej (Sitarczyk, Waniewski, 2002,  

s. 25). Z wysokim poziomem empatii koreluje mniejsza skłonność do wywoływania 

konfliktów i tendencja do ich rozwiązywania w szybszy i harmonijny sposób (Davis, 

2001, s. 222). Badania przeprowadzone przez Janicką (1994) wykazały zależności 

pomiędzy otwartością i empatią. Sama otwartość nie stanowi wystarczającego warunku 

pozytywnej więzi między małżonkami. Natomiast duże znaczenia ma otwartość 

umożliwiająca lepsze poznanie drugiego człowieka i siebie samego w połączeniu z umie-

jętnościami empatycznymi. W takiej sytuacji sprzyja ona pozytywnym i zdrowym 

interakcjom w małżeństwie Zbyt duża otwartość pozbawiona empatii sprzyjać może 

konfliktom, zaś ograniczenie otwartości służyć może izolacji. Tak więc empatia stanowi 

niezbędny element w prawidłowo funkcjonujących interakcjach małżeńskich. 

 

2. Problematyka asertywności 

 

2.1. Ujmowanie asertywności i jej komponenty 

 

W trakcie prac nad asertywnością powstały różne definicje tego pojęcia3. M. Król-

Fijewska (2003) określa zachowanie asertywne jako bezpośrednie, uczciwe i stanowcze 

wyrażanie wobec innej osoby swoich uczuć, postaw, opinii lub pragnień, w sposób 

respektujący uczucia, postawy, opinie, prawa i pragnienia drugiej osoby. 

Tak więc asertywność oznacza obronę swoich praw, przekonań, wartości i uczuć, 

bez poczucia winy i lęku, w sposób nieraniący innych, zgodnie z akceptowanymi 

społecznie normami.  

Postawy asertywne odgrywają ważną rolę w tworzeniu prawidłowych relacji 

interpersonalnych. Jednak w prowadzonych często kursach i treningach asertywności, 

asertywność staje się celem samam w sobie, a wtedy istnieje duże niebezpieczeństwo 

                                                 
3 Za inicjatora tematyki asertywności uznaje się Saltera. Asertywność rozumiał on jako cechę osobowości 
związaną z przewagą procesów hamowania spontanicznego wyrażania emocji. Przejawów asertywności 
według niego można było dopatrywać się w zachowaniach zewnętrznych, takich jak wokalizacja, postawa 
ciała, eksponowanie „ja” (za: Sęk, 1988, s. 790). Cattel uważał, że asertywność jest cechą dziedziczoną, 
która przy odpowiedniej stymulacji zewnętrznej może się rozwijać. Uważał on, że w miarę upływu lat 
ludzie stają się coraz bardziej asertywni (za: tamże, s. 790n).  
Najbardziej rozpowszechnionym podejściem do asertywności było podejście behawioralne. Klasycznym 
przykładem rozumienia asertywności w ujęciu behawioralnym jest ujęcie Richa i Schroedera. Za 
asertywność przyjmowali oni złożoną umiejętność poszukiwania, utrzymywania oraz powiększania 
wzmocnień pozytywnych w relacjach interpersonalnych, poprzez wyrażanie własnych uczuć, pragnień i 
wymagań (za: Poprawa, 1998, s. 219). 
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kształtowania postaw aspołecznych, egoistycznych. Tak więc prawidłowo rozumiana 

asertywność leży u podłoża relacji interpersonalnych, a postawy altruistyczne w takiej 

sytuacji wyrastają z wyboru istotnych wartości, a nie np.  z braku odwagi odmawiania, 

czy z chęci budowania poczucia własnej wartości na poświęcaniu się dla innych. 

Według Poprawy (1997, s. 332) obrona własnego interesu jest możliwa przy 

założeniu, że wszyscy są sobie równi, każdy posiada prawo do istnienia i korzystania ze 

swoich praw bez poczucia winy, lęku czy bezsilności.  

Asertywność to „zachowanie, które wyraża własne prawa człowieka bez 

naruszania i deprecjonowania praw innych ludzi, sprzyja osiąganiu celów (realizacji 

własnych interesów) i wolne jest od niepokoju” (Sęk, 1988, s. 794). 

Na zachowania asertywne składają się trzy komponenty: 1) adekwatna wiedza 

dotycząca sposobów autoekspresji, możliwych do zastosowania w danym kontekście 

sytuacyjno-społeczno-kulturowym, 2) zespół umiejętności stanowiących kompetencje 

społeczne człowieka, 3) gotowość poznawczo- afektywna (Poprawa, 2001, s. 114n).  

Pierwszą grupę w zespole umiejętności stanowią umiejętności ekspresyjne. 

Zalicza się do nich komunikaty niewerbalne (postawa ciała, kontakt wzrokowy, ton 

głosu, siła, modulacja i płynność mówienia, wyraz twarzy, gesty oraz koordynacja 

wszystkich tych elementów). Niewerbalne elementy powinny współbrzmieć z przeka-

zem werbalnym i być odpowiednio zastosowane w zależności od kontekstu 

sytuacyjnego. Druga grupa umiejętności zawiera podstawowe umiejętności 

komunikacyjne, (np. mówienie we własnym imieniu, mówienie „nie”, uważne słuchanie, 

koncentracja na własnych przekonaniach, a nie na interpretacji postaw, zachowań 

drugiego człowieka, właściwe  wyrażanie siebie, a także zdolność do przyjmowania 

krytyki ze strony innych) (Poprawa, 2000, s. 115). Trzecia grupa kompetencji 

społecznych (zadaniowa) ukierunkowana jest na realizację wytyczonego celu, 

pokonanie trudności, jakie mogą pojawiać się na drodze do jego osiągnięcia (Poprawa, 

2001, s. 115). 

Istotnym komponentem dyspozycji osobowościowych w asertywności jest 

gotowość poznawczo-afektywna. Warunkują ją przekonania osobiste (przekonania 

dotyczące własnej osoby oraz innych ludzi), a także przekonania normatywne. 

Przekonania dotyczące własnej osoby zbudowane są z praw osobistych (np. prawa 

wypływające z natury człowieka, prawa wynikające z uregulowań społecznych, 

związane z indywidualnym stylem życia i preferowanymi wartościami), własnych cech  

i własnych wartości (np. jestem dobry, jestem inteligentny), własnej skuteczności 

radzenia sobie (np. przekonanie, że jestem w stanie sobie z tym poradzić) (tamże,  

s. 115n). 

W skład struktury przekonań i nastawień osobistych wchodzą przekonania 

normatywne, czyli indywidualne przekonania na temat wartości, norm, zasad, 

zwyczajów regulujących życie (Poprawa, 2000, s. 116).  
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2.2. Różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami w zakresie asertywności 

 

Z dotychczasowych badań wynika, że kobiety i mężczyźni różnią się w zakresie 

asertywności. Badania przeprowadzone przez Matczak (2001) wykazały, iż kobiety 

posiadają bardziej rozwinięte kompetencje społeczne warunkujące efektywność 

radzenia sobie w sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego, mężczyźni zaś są 

bardziej asertywni niż kobiety. 

Mężczyźni wykazują większą asertywność w kontaktach zawodowych i w sytu-

acjach ekspozycji społecznych, potrafią efektywniej niż kobiety zastosować umiejętności 

asertywne w sytuacjach wymagających publicznego przeciwstawienia się osobie o sil-

niejszej pozycji. Kobiety zaś posiadają większą asertywność w relacjach osobistych. 

Kobiety dysponują większymi zdolnościami w zakresie kompetencji ekspresyjnych, 

zwłaszcza związanymi z wyrażaniem emocji, jak i w zakresie kompetencji 

komunikacyjnych, zaś mężczyźni w zakresie zadaniowych. Kobietom łatwiej przychodzi 

koncentracja na osobie, podczas gdy mężczyźni są bardziej twórczy, rozwiązują zadania 

na materiale abstrakcyjnym (Dziurowicz-Kozłowska, 2002, s. 59n).  

Według Ehrhardt (1998, s. 9 i 22) do niedawna od kobiet oczekiwało się 

zachowań uległych. Uważano, że kobiety powinny być miłe, układne, skromne i wielko-

duszne, swoje obowiązki wykonywać bez sprzeciwu i skarg, rezygnować z agresji, by nie 

stracić sympatii innych ludzi i takim oczekiwaniom otoczenia dotychczas usiłowały one 

sprostać. Natomiast S. Phelps i N. Austin (2002, s. 65), wśród czynników wpływających 

na mniej asertywne zachowania kobiet niż mężczyzn wyróżniają: bariery poznawcze, 

uzależnienia emocjonalne oraz bariery społeczne. 

Stereotypowe ujęcie mężczyzny wiąże męskość z byciem najlepszym, silnym, 

aktywnym, dominującym, nastawionym na osiągnięcie sukcesu i rywalizację, opiekunem 

rodziny (Alberti, Emmons, 2002, s. 22). 

 

3. Empatia i asertywność żon w porównaniu z wynikami ich mężów –  

                  przeprowadzone badania 

 

3.1. Problematyka badawcza, badane osoby 

 

Podstawowym celem przeprowadzonych badań było uzyskanie odpowiedzi na 

pytanie: czy kobiety-żony cechuje wyższy poziom empatii w porównaniu z ich mężami 

oraz czy charakteryzuje je niższy poziom asertywności niż mężczyzn? 

Badania zostały przeprowadzone pod moim kierunkiem przez grupę studentów 

stancjonarych i niestacjonarnych w ramach Katedry Psychologii Rodziny Instytutu 

Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 300 

małżeństw dobranych losowo przebadano następującymi metodami: Kwestionariuszem 

Rozumienia Empatycznego, A. Węglińskiego; Mapą Asertywności, M. Król Fijewskiej. 
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Tabela 1. Wiek badanych par małżeńskich 

Z uzyskanych danych wynika, że spośród badanych żon większość mieściła się  

w przedziale wieku 41-45 lat (33,2%). Natomiast spośród badanych mężczyzn 

większość mężów mieściła się w przedziale wieku 41-45 lat (35,5%). 

 

Tabela 2. Miejsce zamieszkania badanych par małżeńskich 

Miejsce zamieszkania par 
małżeńskich 

Liczba % 

Wieś 57 19,0 
Małe miasto 55 18,3 
Średnie miasto 70 23,4 
Duże miasto 118 39,3 
Razem 300 100,0 

Najwięcej z przebadanych par małżeńskich mieszka w dużych miastach (39,3%). 

Najmniej przebadanych małżeństw pochodziło z małych miast liczących do 10 000 

mieszkańców (18,3%).  

 

Tabela 3. Sytuacja materialna badanych par małżeńskich 

Sytuacja materialna  
badanych par małżeńskich 

Liczba % 

Bardzo dobra 9 3,0 
Dobra 130 43,2 
Średnia 146 48,8 
Zła 15 5,0 
Bardzo zła 0 0,0 
Razem 300 100,00% 

 

Najwięcej par małżeńskich określiło swoją sytuację materialną jako dobrą 

(43,2%) lub jako średnią (48,85). 

Wiek osób 
badanych 

Kobiety Mężczyźni 

Liczba osób % Liczba osób % 

21-25 1 0,3 1 0,3 
26-30 4 1,3 2 0,7 
31-35 9 3,0 4 1,3 
36-40 75 25,3 42 14,3 
41-45 100 33,2 107 35,5 
46-50 89 29,6 95 31,6 
51 - 22 7,3 49 16,3 
Razem 300 100,0 300 100,0 
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Tabela 4. Lata małżeństwa badanych par 

Lata małżeństwa Liczba % 

< 10 8 2,7 
10 - 14 6 2,0 
15 - 19 99 32,9 
20 - 24 115 38,5 
25 - 29 60 19,9 
30 - 34 11 3,7 
>35  1 0,3 

Razem 300 100,0 

 

Najliczniejszą grupą przebadanych par małżeńskich stanowiły pary ze stażem 

małżeńskim mieszczącym się w przedziale od 20-24 lat (38,5%) i 15-19 lat (32,9). 

 

3.2. Zastosowane metody 

 

Grupę małżeństw przebadano Kwestionariuszem Rozumienia Empatycznego 

oraz Mapą Asertywności.  

 

A) Kwestionariusz Rozumienia Empatycznego 

Kwestionariusz Rozumienia Empatycznego skonstruowany został przez Andrzeja 

Węglińskiego (1983). Do jego powstania posłużyły dzienniki młodzieży, z których 

zostały zaczerpnięte niektóre zdania w formie dosłownej, inne zaś przekształcone 

zostały na zdania twierdzące. Po ocenie sędziów kompetentnych wyodrębniono 50 zdań 

twierdzących, a do ostatecznej wersji inwentarza przyjęto ogółem 33 twierdzenia. 

Rzetelność testu wyniosła rtt = 0,90, czyli była wysoka, trafność testu rxy = 0,60. Normy 

zostały opracowane dla młodzieży w przedziale wieku od 14 do 19 lat według skali 

stenowej (tamże, s. 17-19). 

 

B) Mapa Asertywności 

Mapa Asertywności skonstruowana została przez Marię Król-Fijewską, w celu 

sprawdzenia, w jakich sytuacjach korzysta się z zachowań asertywnych, a które sfery 

wymagają przepracowania. Mapa Asertywności składa się z 42 pytań. Pytania w tym 

teście sklasyfikowano w dziesięciu wymiarach: obrona swoich praw w sytuacjach 

społecznych; kontakty osobiste; inicjatywa i kontakty towarzyskie; wyrażanie i przyjmo-

wanie krytyk i pochwał; wyrażanie próśb i potrzeb; wyrażanie uczuć; wyrażanie opinii; 

występy publiczne; kontakt z autorytetem; naruszenie cudzego terytorium.  
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3.3. Uzyskane wyniki badań 

 

Uzyskane wyniki dotyczące porównań stopnia empatii kobiet i mężczyzn 

wskazują, że kobiety są istotnie bardziej empatyczne.  

 

Tabela 5. Porównanie stopnia empatii kobiet i mężczyzn 

 

Badana zmienna 

Kobiety Mężczyźni  

U 

 

p 
M sd M sd 

Empatia 67,83 10,22 61,03 11,52 28929 0,001*** 

 

Uzyskane wyniki dotyczące porównań stopnia empatii kobiet i mężczyzn 

wskazują, że kobiety są istotnie bardziej empatyczne. Z tabeli tej  wynika, że 

występuje różnica istotna statystycznie w stopniu empatii kobiet i mężczyzn. 

 

Uzyskane wyniki ilustruje wykres nr 1. 

Wykres 1. Średnie dla wyników uzyskanych przez kobiety i mężczyzn w zakresie empatii 
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W kolejnej tabeli przedstawiono wartości statystyk opisowych uzyskane dla 

asertywności kobiet i mężczyzn.  
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Tabela 6. Porównanie asertywności kobiet i mężczyzn 

 

Obszar asertywności 

Kobiety Mężczyźni p 

M sd M sd 

Obrona swoich praw w 
sytuacjach społecznych 

7,6 2,2 6,9 2,2 0,015* 

Kontakty osobiste 7,5 1,3 7,1 1,6 0,010* 

Inicjatywa i kontakty 
towarzyskie 

7,3 1,3 7,2 1,1 0,909 

Wyrażanie i 
przyjmowanie krytyki  
i pochwał 

7,2 0,9 7,3 0,8 0,534 

Wyrażanie próśb i 
potrzeb 

7,2 0,6 7,2 0,7 0,977 

Wyrażanie uczuć 7,1 1,6 7,5 1,4 0,008** 

Wyrażanie opinii 7,1 1,1 6,8 1,0 0,060 t 

Występy publiczne 7,3 0,9 6,7 0,8 0,001*** 

Kontakt z autorytetem 7,4 0,6 7,1 0,6 0,058 t 

Naruszenie cudzego 
terytorium 

7,3 1,5 7,4 1,4 0,133 

*** p<0,001;  ** p<0,01; * p<0,05; t p<0,10; 

 

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że występują różnice istotne 

statystycznie w zakresie obszaru obrona swoich praw w sytuacjach społecznych  

u kobiet i mężczyzn. Dane te wskazują, że w tym zakresie kobiety są bardziej 

asertywne od mężczyźn. Podobnie w zakresie kontaktów osobistych, występów 

publicznych - kobiety okazały się bardziej asertywne niż mężczyźni. Nie stwierdzono 

natomiast różnicy istotnej statystycznie w obszarze inicjatywa i kontakty towarzyskie, 

jak również w obszarach: wyrażanie i przyjmowanie krytyki i pochwał, wyrażanie 

próśb i potrzeb, naruszanie cudzego terytorium. Jeśli chodzi o wyrażanie uczuć, to 

okazało się, że mężczyźni są bardziej asertywni w tym zakresie niż kobiety. Z badań 

wynika, ze występuje tendencja do większej asertywności w sferze wyrażania opinii 

oraz w sferze kontaktu z autorytetem u kobiet w porównaniu z mężczyznami. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania dotyczące empatii i asertywności kobiet i mężczyzn 

wykazały, że w zakresie empatii występuje istotna statystycznie różnica -  kobiety 

cechuje wyższy poziom empatii niż mężczyzn.  Analizując uzyskane wyniki można sięgać 

zarówno do koncepcji poszukujących zróżnicowań pomiędzy kobietami i mężczyznami 
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w charakterystycznych anatomicznych cechach budowy mózgu, jak i w odmiennych 

sposobach wychowywania dziewczynek i chłopców.  

Natomiast dotychczasowe badania wskazywały na większą asertywność 

mężczyzn niż kobiet. Przeprowadzone badania nie potwierdziły tego, a raczej wskazały, 

iż  wyniki w zakresie asertywności są o wiele bardziej zróżnicowane.  

Okazało się, że badane kobiety w obszarze obrona swoich praw w sytuacjach 

społecznych są bardziej asertywne od mężczyzn. Podobnie w zakresie kontaktów 

osobistych, występów publicznych kobiety okazały się bardziej asertywne niż mężczyźni. 

Badania nie wykazały różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w zakresie inicjatyw  

i kontaktów towarzyskich, jak również w obszarze wyrażania i przyjmowania krytyki  

i pochwał, wyrażania próśb i potrzeb, naruszania cudzego terytorium, natomiast u kobiet 

stwierdzono występowanie tendencji do większej asertywności w sferze wyrażania 

opinii oraz w sferze kontaktu z autorytetem niż u mężczyzn.  

Warto zwrócić uwagę także na  wynik dotyczący wyrażania uczuć, w których to 

zachowaniach mężczyźni uzyskali wyższe wyniki. Prawdopodobnie jest tak, że kobiety  

w sferze uczuć o wiele bardziej liczą na domyślność otoczenia, nie wyrażają wprost 

swoich oczekiwań, mężczyźni zaś są bardziej bezpośredni w wyrażaniu przeżywanych 

uczuć, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.   

Przeprowadzone badania wykazały, że kobiety i mężczyźni różnią się w zakresie 

asertywności. Podsumowując te wyniki pewnie warto byłoby sięgnąć do procesów 

przemian społecznych - w zmieniającej się rzeczywistości zmieniają się także postawy, 

wzorce, oczekiwania, które w wielu aspektach nie różnicują już osób w zależności od 

płci. Niejednokrotnie także stawiane są wyższe wymagania wobec kobiet (godzenia roli 

matki i roli pracownika). Z badań przeprowadzonych wynika, że w wielu aspektach 

kobiety okazały się bardziej asertywne od mężczyzn.  

Badania dotyczące empatii, asertywności, otwartości we wzajemnych relacjach 

warto kontynuować – nie tylko szukając wzajemnych zależności między tymi 

zmiennymi, ale próbując określić ich znaczenie w budowaniu relacji interpersonalnych, 

zwłaszcza relacji w najbardziej intymnych związkach. 
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Płeć psychologiczna sportowców w świetle  
wyników badań własnych 

 

Wprowadzenie 

 

Poczucie bycia kobietą lub mężczyzną, czyli identyfikacja płciowa, stanowi 

najważniejszy element tożsamości płciowej. Behawioralny wymiar tej zmiennej określa 

stopień, w jakim jednostka wykazuje zainteresowania oraz podejmuje zachowania 

typowe dla płci własnej lub przeciwnej. Z kolei wymiar emocjonalny identyfikacji 

płciowej wyraża stosunek do ról płciowych. Określenia „kobiecość” i „męskość” w 

potocznym rozumieniu to zbiór cech i zachowań związanych z płcią, zgodnych ze 

stereotypami panującymi w danej kulturze. Helena Grochola-Szczepanek zauważa, że 

pojęcia te opisują cechy związane z płcią takie, jak: anatomia, atrybuty osobowościowe, 

podział obowiązków oraz role społeczne kobiet i mężczyzn. Według badaczki, ludzie 

opisując świat, przyjęli pewne ogólne, uproszczone założenia na temat kobiecości  

i męskości. Płeć jest definiowana za pomocą stereotypów. Potocznie uznaje się, że męski 

mężczyzna nie posiada cech kobiecych, a kobieca kobieta nie posiada cech męskich. 

Można przypuszczać, że są to typy idealne, konstrukcje teoretyczne, które w życiu 

społecznym raczej nie występują w swej „czystej” postaci. Człowiek od dawien dawna 

znajduje się pod presją społeczeństwa, w którym żyje, aby ciągle uczestniczyć 

w procesie potwierdzania własnej płci, stale musi udowadniać, że jest albo kobiecy, albo 

męski (Grochola-Szczepanek, 2008, s. 63). Według Sherry Ortner powszechnie uważa 

się, że mężczyzna wytwarza przedmioty względnie trwałe, wieczne i transcendentne,  

z kolei kobieta daje życie innym; kobiety postrzega się jako ucieleśnienie natury, 

mężczyzn zaś - jako symbole kultury. Ponadto według autorki kobiety traktuje się 

zazwyczaj jako osoby zajmujące się wyłącznie domem i wychowaniem dzieci, a tym 

samym powoduje to wykluczenie ich z produkcji i ze sfery publicznej. To z kolei 

prowadzi do podporządkowania kobiet męskiej dominacji w życiu społecznym (Ortner, 

1982; za: Hołówka, 1982, s. 120). Dychotomię tę przedstawiono w tabeli 1.  



 128 

Tabela 1. Dychotomia kobiecości i męskości wg S. Ortner 

KOBIETA MĘŻCZYZNA 

sfera prywatna sfera publiczna 

reprodukcja produkcja 

natura kultura 

zdominowana dominujący 

Źródło: Ortner S. B. (1982). Czy kobieta ma się tak do mężczyzny jak natura do kultury?,  
(w:) T. Hołówka (Red.), Nikt nie rodzi się kobietą, (s.112-140), Warszawa: Czytelnik, s. 120. 

Według Sandry Bem (1994, s. 435) powyższa dychotomia jest znacznym 

uproszczeniem w podejściu do kobiecości i męskości, gdyż pomija ona tak zwaną płeć 

psychologiczną, czyli gotowość do posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do 

siebie i świata. Elżbieta Stojanowska (2008, s. 135-136) definiuje płeć psychologiczną 

jako koncepcję własnej tożsamości płciowej w sferze psychicznej, jako proces 

samoidentyfikacji z cechami psychicznymi uważanymi w danej kulturze za typowe dla 

określonej płci biologicznej. Bem uważa, że analizując płeć psychologiczną danej osoby, 

należy traktować kobiecość i męskość jedynie jako dwa krańce kontinuum, przy czym 

opis tego kontinuum nie byłby możliwy bez wprowadzenia pojęcia androgynii. Bem 

opracowała w 1971 roku Listę Określeń Związanych z Rolami Płciowymi (Bem Sex Role 

Inventory – BSRI), która ukazuje, że kobiecość i męskość dotyczą stereotypowych 

definicji zakorzenionych w kulturze, z kolei androgynia powszechnie uważana za 

integrację męskości i kobiecości, stanowi raczej wyraz pomijania definicji kulturowych 

męskości i kobiecości (za: Głażewska, 2001, s. 22; por. Mandal, 2003). Lista Określeń 

Związanych z Rolami Płciowymi jest pisemnym autotestem, którego celem jest 

odróżnienie jednostek androgynicznych od rodzajowo konwencjonalnych. Badany, na 

skali siedmiopunktowej (od 1 – nieprawdziwe do 7 – zawsze prawdziwe) ocenia siebie 

za pomocą sześćdziesięciu cech. Wykaz cech przedstawiono w tabeli 2. 

 

Tabela 2a. Cechy męskie, kobiece i neutralne według Listy Określeń Związanych 
z Rolami Płciowymi autorstwa Sandry Bem (BSRI) 

Cechy męskie Cechy kobiece Cechy neutralne 
49. działanie 
przywódcze  11.czułość 

51.łatwość 
przystosowania 

46. agresywność  5.pogoda ducha 36.zarozumiałość 

58. ambicja  50.dziecinność 9.sumienność 

22. analityczność  32.współczucie 60.konwencjonalność 

13. asertywność  
53.nieużywanie szorstkiego 
języka 45. przyjazne nastawienie 

10. atletyczność  
35.chęć łagodzenia raniących 
czuć 15. szczęście 

55. współzawodnictwo  20.kobiecość 48.nieudolność 
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Tabela 3b. Cechy męskie, kobiece i neutralne według Listy Określeń Związanych 
z Rolami Płciowymi autorstwa Sandry Bem (BSRI) 

Cechy męskie Cechy kobiece Cechy neutralne 

4. obrona własnych poglądów 14. schlebianie  3.chęć pomocy 

37. dominacja  59.łagodność 24.zazdrość 

19. skuteczność  47.naiwność 
39. miłe 
usposobienie 

25. skłonności przywódcze  56.miłość do dzieci 6.markotność 

7. ufność we własne siły  17.lojalność 21.solidność 

52. indywidualizm  
26.wrażliwość na potrzeby 
innych 30. tajemniczość 

31. łatwość w podejmowaniu decyzji 8. nieśmiałość  33. szczerość 

40. męskość  38.łagodny język 42.powaga 

1. niezależność  23.sympatyczność  57.taktowność 

34. samowystarczalność  44.delikatność  12.teatralność 

16. silna osobowość  29.wyrozumiałość  
27.prawdomównoś
ć 

43. chęć zajmowania stanowiska w 
sprawie 41.ciepło  

18.nieprzewidywal
ność 

28. skłonność do podejmowania 
ryzyka 2. ustępliwość  

54.niesystematyczn
ość 

Źródło: Głażewska E., Androgynia – model człowieka XXI wieku, Annales UMCS. Sectio I. 
Philosophia-Sociologia, 2001, XXVI, s. 21-29, s. 22.  

 

Numery obok każdej z powyższych cech odpowiadają faktycznemu miejscu 

zajmowanemu przez każde z tych określeń na liście. Każdy z badanych określa się na 

siedmiopunktowej skali, gdzie: (1) oznacza nigdy lub prawie nigdy nieprawda; (2) 

zazwyczaj nieprawda; (3) czasami, ale niezbyt często prawda; (4) sporadycznie prawda; 

(5) często prawda; (6) zazwyczaj prawda; (7) zawsze lub prawie zawsze prawda 

(Głażewska, 2001, s. 22). Wymienionej wyżej cechy mają formę rzeczowników, 

ponieważ ich forma przymiotnikowa sugerowałoby płeć biologiczną. Dwadzieścia 

rzeczowników opisuje cechy uznawane w naszej kulturze za typowo męskie  

(np. ambicja, niezależność), dwadzieścia kolejnych rzeczowników dotyczy cech typowo 

kobiecych (np. czułość, wyrozumiałość), zaś pozostałe dwadzieścia - cech neutralnych 

(np. prawdomówność, niesystematyczność). W teście tym cechy męskie i kobiece to 

dwie odrębne, zdefiniowane kulturowo skale: męskości i kobiecości, a nie jako 

przeciwległe bieguny tej samej skali. Autorka podkreśla, że męskość i kobiecość 

powinny być traktowane jako wymiary i nie należy ich postrzegać w kategoriach braku 

kobiecości czy braku męskości (Głażewska, 2001, s. 23). 

Bem (1994) na podstawie natężenia u danej osoby cech uznawanych za kobiece  

i męskie, zaproponowała następujący podział osób pod względem typu płci 

psychologicznej:  



 130 

1) Osoby określone seksualnie (kobiece kobiety i męscy mężczyźni); 

2) Osoby androgyniczne (kobiety i mężczyźni posiadający cechy kobiece i męskie); 

3) Osoby nieokreślone seksualnie (kobiety i mężczyźni, którym brakuje wyraźnie 

ukształtowanych cech kobiecych i męskich); 

4) Osoby określone seksualnie w sposób krzyżowy (męskie kobiety i kobiecy 

mężczyźni). 

Pomimo, że płeć psychologiczna, zachowania oraz postawy wobec ról płciowych 

są ze sobą dodatnio skorelowane, jest to zaledwie niewielka korelacja. Oznacza to 

bardzo skomplikowane zależności między psychiczną identyfikacją jednostki, jej 

zewnętrznymi zachowaniami i emocjonalnymi postawami wobec ról płciowych. Badania 

wykazały, że jednostki znacznie częściej zauważają u siebie cechy nietypowe dla własnej 

płci niż podejmują zachowania typowe dla płci przeciwnej.  

 

1. Stan badań na temat związków między płcią psychologiczną 

                          a aktywnością sportową wśród kobiet 

 

Liczne badania wykazały, że wśród kobiet, które uprawiają sporty powszechnie 

uważane za męskie częściej niż wśród kobiet nie uprawiających żadnego sportu 

występują kobiety o płci psychologicznej androgynicznej i kobiety męskie (Harris, 

Jennings, 1977; Chalipa i in. 1980; Uguccioni, Ballantyne, 1980, za: Mikołajczyk, 1996,  

s. 342). Anna Pacut (2006) wykazała z kolei, że wśród kobiet uprawiających piłkę nożną 

najwięcej jest kobiet androgynicznych, zaś wśród kobiet uprawiających pływanie 

synchroniczne i gimnastykę najwięcej jest kobiet kobiecych i nieco mniej - kobiet 

androgynicznych. W grupie wszystkich badanych kobiet przeważały osoby 

androgyniczne. Badania, które przeprowadzili Andrzej Soroka i Józef Bergier (2011) 

wykazały, że wśród kobiet uprawiających piłkę nożną 70% stanowią osoby 

androgyniczne. Badania Joanny Burdzickiej-Wołowik (2012) ujawniły, że wśród kobiet 

uprawiających uznawane za męskie dyscypliny sportowe takie, jak: judo, boks i zapasy, 

przeważają kobiety męskie, natomiast wśród kobiet uprawiających takie sporty, jak: 

gimnastyka, pływanie i koszykówka, przeważają kobiety androgyniczne. Z kolei inne 

badania nie potwierdziły wyników o przeważających wśród sportsmenek osób o płci 

androgynicznej (Szmajke, Adamczuk, 1993). Większość badań dotyczących płci 

psychologicznej sportsmenek wykazała, że wśród sportsmenek uprawiających sporty 

uznawane za męskie, przeważają kobiety określone seksualnie w sposób krzyżowy 

(kobiety męskie) oraz kobiety androgyniczne (kobiety posiadające zarówno cechy 

kobiece, jak i cechy męskie). Z kolei wśród sportsmenek uprawiających dyscypliny 

sportowe nie uznawane za typowo męskie lub kobiece, przeważają kobiety o płci 

psychologicznej określonej seksualnie (kobiece kobiety) oraz kobiety androgyniczne.  

O ile zatem płeć psychologiczna androgyniczna występuje u sportsmenek uprawiających 

dyscypliny sportu uznawane za męskie, ale i te, uznawane za kobiece, o tyle kobiece 
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kobiety wybierają dyscypliny sportu uznawane za kobiece, a męskie kobiety – te 

dyscypliny, uważane za męskie.  

Opisywane w niniejszym artykule badania stanowią kontynuację tego nurtu 

badań, z ta różnicą, że badania przeprowadzono zarówno na grupie kobiet, jak i na 

grupie mężczyzn (badania nad płcią psychologiczną według wiedzy autorek 

przeprowadzano głównie na grupach kobiet) oraz autorki wzięły pod uwagę dwie 

dyscypliny sportowe – badaną już wielokrotnie piłkę nożną oraz nie ujmowane 

dotychczas w badaniach nad płcią psychologiczną (według wiedzy autorek) - 

łyżwiarstwo figurowe. Piłka nożna jest sportem uznawanym za typowo męski,  

a łyżwiarstwo figurowe - za sport typowo kobiecy. Poniżej przedstawiono krótką 

charakterystykę tych dyscyplin sportowych. 

 

2. Omówienie dwóch ujętych w badaniach dyscyplin sportu 

 

Sport, głównie sport wyczynowy jest uznawany za domenę męską. Co prawda 

kobiety, także stopniowo uzyskały aprobatę społeczną dla uprawniania, niektórych 

dyscyplin. Początkowo był to krykiet, tenis, pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka i szer-

mierka, dziś aprobata rozszerzyła się także na piłkę nożną, zapasy czy też boks, czyli na 

sporty uznawane za typowo męskie (Mikołajczyk, 1996, s. 342). 

 

2.1. Piłka nożna 

 

Piłka nożna od 1900 r. jest dyscypliną olimpijską. W meczach piłkarskich 

rywalizują ze sobą dwie drużyny, których celem jest umieszczenie piłki w bramce 

drużyny przeciwnej. Mecz wygrywa drużyna, która w regulaminowym czasie gry, to jest 

dwa razy po 45 minut, zdobędzie więcej bramek. Mecze rozgrywane są na prostokątnym 

boisku. Drużyna piłkarska składa się z 11 zawodników. Wyróżniamy wśród nich 

bramkarza oraz graczy z pola, czyli obrońców, pomocników i napastników.   

Gra piłkarska polega na utrzymywaniu piłki, na podaniach do swojej drużyny 

piłki nogą lub głową, w taki sposób, by nie weszła w posiadanie przez drużynę 

przeciwną, a następnie na kopnięciu jej do bramki przeciwnika. Zawodnicy, którzy 

akurat nie są w posiadaniu piłki, powinni poruszać się po boisku w sposób utrudniający 

podania między graczami z drużyny przeciwnej. Gdy piłka opuści boisko lub grę 

przerwie sędzia, zegar nie jest zatrzymywany, czas spotkania płynie dalej. W zależności 

od powodu, dla którego piłka znalazła się poza boiskiem, wprowadzana jest do gry 

według ściśle określonych przepisów gry. W Polsce piłka nożna rozwinęła się na 

przełomie wieków XIX i XX. Pierwszym klubem, który powstał był Czarni Lwów, który 

powstał w 1903 roku. W trzy lata później powstały dwa zespoły z Krakowa: Wisła i 

Cracovia. W roku 1919 powstał Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN), a dwa lata później 

Polska została pełnoprawnym członkiem Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej 
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(FIFA) i rozegrała pierwszy międzypaństwowy mecz z reprezentacją Węgier  

w Budapeszcie. Piłka nożna kobiet jest w Polsce dużo mniej popularna, niż jej męska 

odmiana. Obecnie, kobiece drużyny klubowe rywalizują w Ekstralidze, I lidze (2 grupy), 

II lidze (8 grup) oraz w Pucharze Polski, a uczestniczy w nich prawie 90 klubów. W 

Polsce kobiety zaczęły grać w piłkę nożną na początku XX wieku. Były to gry typowo 

towarzyskie i nieoficjalne, w postaci pojedynczych meczy, w formie niezorganizowanych 

rozgrywek. W Poznaniu w 1921 roku utworzono pierwszy w historii kobiecy zespół 

piłkarski. Natomiast pierwsze zorganizowane formy kobiecej piłki nożnej rozpoczęły 

działalność w 1974 roku. Od 2009 roku istnieje Liga Mistrzów Kobiet (UEFA WOMEN'S 

CHAMPIONS LEAGUE)1. 

 

2.2. Łyżwiarstwo figurowe 

 

Łyżwiarstwo figurowe to zimowa, olimpijska dyscyplina sportu polegająca na 

jeździe na łyżwach oraz wykonywaniu dodatkowych elementów: skoków, piruetów, 

kroków, spiral oraz podnoszeń. Często łączy się je w sekwencje i kombinacje. Jazda 

figurowa podobna jest do gimnastyki artystycznej, więc wymagane są również zdolności 

taneczne, doskonała giętkość i elastyczność ciała i duża koordynacja ruchów. Z tego 

względu wielu łyżwiarzy figurowych dodatkowo trenuje gimnastykę i elementy baletu. 

Zawody rozgrywane są indywidualnie, w parach i zespołach określanych jako formacje. 

Obecnie na zawodach rozgrywane są następujące konkurencje: jazda indywidualna 

kobiet i mężczyzn, pary sportowe, pary taneczne, łyżwiarstwo synchroniczne. 

Łyżwiarstwo figurowe zostało uznane jako sport zawodniczy w końcu XIX w. W 1850 po 

raz pierwszy zastosowane zostały łyżwy o stalowych ostrzach. W tym okresie po raz 

pierwszy w łyżwiarstwie tańce towarzyskie (np. walc). Początkowo łyżwiarstwo 

figurowe ograniczało się do mało skomplikowanych figur, później wprowadzono 

elementy baletu klasycznego lub autorskie figury mistrzów. W 1892 roku powstał 

Międzynarodowy Związek Łyżwiarski, którego prezesem przez ponad 20 lat był Ulrich 

Salchow – wynalazca najlepszych łyżew do jazdy figurowej i wielokrotny mistrz świata2.  

 

3. Badane zmienne i ich wskaźniki 

 

Zmienną niezależną w prezentowanych badaniach była płeć psychologiczna, 

której wskaźnikiem były wyniki uzyskiwane w skalach: męskości i kobiecości  

w Inwentarzu Płci Psychologicznej IPP A. Kuczyńskiej. Na podstawie wyników 

szacujących nasilenie cech kobiecych i męskich określano płeć psychologiczną badanych 

zgodnie z podaną powyżej klasyfikacją Bem (osoby określone seksualnie, osoby 

androgyniczne, osoby nieokreślone seksualnie oraz osoby krzyżowo określone 

                                                 
1
 por. strona internetowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/pilkanozna 

2 por. strona internetowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/lyzwiarstwo_figurowe 

http://pl.wikipedia.org/wiki/pilkanozna
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seksualnie). Zmienna zależna dotyczyła uprawianej przez badanych dyscypliny sportu  

i mogła przyjmować dwie wartości: uprawianie piłki nożnej oraz uprawianie 

łyżwiarstwa figurowego. Zmiennymi kontrolowanymi były: wiek i płeć badanych. 

 

3.1. Hipotezy badawcze  

 

W celu odpowiedzi na pytanie badawcze: Czy płeć psychologiczna może mieć 

znaczenie dla wyboru uprawianej dyscypliny sportowej? - sformułowano następujące 

hipotezy badawcze: 

H1. Osoby o tożsamości płciowej kobiecej, czyli kobiece kobiety (płeć 

psychologiczna określona seksualnie) i kobiecy mężczyźni (płeć psychologiczna 

krzyżowa) częściej wybierają dyscyplinę sportu uznawaną za kobiecą (łyżwiarstwo 

figurowe) niż dyscyplinę sportu uznawaną za męską (piłka nożna). 

H2. Osoby o tożsamości płciowej męskiej, czyli męscy mężczyźni (płeć 

psychologiczna określona seksualnie) i męskie kobiety (płeć psychologiczna krzyżowa) 

częściej wybierają dyscyplinę sportu uznawaną za męską (piłka nożna) niż dyscyplinę 

sportu uważaną za kobiecą (łyżwiarstwo figurowe). 

H3. Kobiety androgyniczne częściej wybierają dyscyplinę sportu uznawaną za 

męską (piłka nożna) niż dyscyplinę sportu uważaną za kobiecą (łyżwiarstwo figurowe). 

H4. Mężczyźni androgyniczni częściej wybierają częściej wybierają dyscyplinę 

sportu uznawaną za kobiecą (łyżwiarstwo figurowe) niż dyscyplinę sportu uznawaną za 

męską (piłka nożna). 

 

3.2. Metoda badań 

 

Badania były przeprowadzane za pomocą Inwentarza do oceny Płci 

Psychologicznej IPP autorstwa A. Kuczyńskiej. IPP - Inwentarz do Oceny Płci 

Psychologicznej jest to kwestionariusz samoopisowy. Służy on do określenia 

reprezentowanego przez badanego typu płci psychologicznej (Kuczyńska, 1992, s. 5). 

Inwentarz można stosować zarówno w badaniach grupowych, jak również w badaniach 

indywidualnych. Badani określają na 5-stopniowej skali, w jakim stopniu każda z 35 

cech ich charakteryzuje. Inwentarz zawiera 35 pozycji. W tym 15 pozycji odzwierciedla 

kulturowy stereotyp kobiecości i 15-kulturowy stereotyp męskości. Pozostałe 5 pozycji 

to pytania buforowe. IPP składa się z dwóch skal: K – skala Kobiecości, M – skala 

Męskości. Podczas interpretacji wyników bierze się pod uwagę wyniki uzyskane w obu 

skalach i na tej podstawie określa się typ płci psychologicznej badanego (Kuczyńska, 

1992, s.25-26). Osoby z poczuciem tożsamości męskiej są to osoby, uzyskujące wysokie 

natężenie cech męskich (są to męscy mężczyźni i męskie kobiety). Osoby mające 

wysokie natężenie cech kobiecych określa się jako osoby mające poczucie tożsamości 

kobiecej (są to kobiece kobiety i kobiecy mężczyźni). Osoby o wysokim natężeniu 
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zarówno o cech męskich jak i żeńskich klasyfikuje się jako osoby androgyniczne. Z kolei 

osoby o niskim natężeniu cech męskich i żeńskich klasyfikuje się jako osoby 

nieokreślone seksualnie (Kuczyńska, 1992, s. 5). 

  

3.3. Osoby badane 

 

Przebadanych zostało 80 sportowców, w tym 40 kobiet i 40 mężczyzn. Wśród 

kobiet, 20 osób stanowiły kobiety uprawiające piłkę nożną oraz 20 kobiet 

uprawiających łyżwiarstwo. Podobnie, wśród mężczyzn, 20 uprawiało piłkę nożną, zaś 

20 - łyżwiarstwo figurowe.  

 

3.4. Warunki i sposób przeprowadzania badań 

 

Badania były przeprowadzone w sierpniu 2011 roku. Odbyły się one na sali 

treningowej. Zawodnicy dobrowolnie wzięli udział w badaniu. Po przedstawieniu się  

i wyjaśnieniu celu badania, zawodnicy, którzy wykazali chęć wzięcia udziału w badaniu, 

po udzieleniu niezbędnych wskazówek i wyjaśnień wypełniały Inwentarz do Oceny Płci 

Psychologicznej A. Kuczyńskiej anonimowo. Badani wypełniali inwentarz samodzielnie. 

Badania zostały przeprowadzone zgodnie z instrukcją zawartą w podręczniku. Czas 

badania jednej osoby wynosił około 10 minut.  

 

4. Wyniki badań 
 

4.1. Płeć psychologiczna badanych sportowców 

Wyniki wstępnych analiz dotyczące płci psychologicznej badanych sportowców 

prezentują tabele: 3 i 4.  

 
Tabela 3. Płeć psychologiczna kobiet osób uprawiających piłkę nożną i łyżwiarstwo 

figurowe 

Zmienna Piłka nożna 
Łyżwiarstwo 

figurowe  

OA 15 (75%) 10 (50%) 

MM - - 

NS 2 (10%) 2 (10%) 

KM - - 

KK 2 (10%) 8 (40%) 

MK 1 (5%) - 

Ogółem 20 (100%) 20 (100%) 
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Legenda: MM-męscy mężczyźni, KM- kobiecy mężczyźni, KK - Kobiece kobiety,  
MK - męskie kobiety, NS- osoby nieokreślone seksualnie, OA- osoby androgyniczne 

 

Wstępne wyniki badań zaprezentowane w tabeli 3 wykazały, że wśród zawodniczek 

uprawiających piłkę nożną, najwięcej było kobiet androgynicznych, a najmniej 

zawodniczek określanych jako męskie kobiety. Z kolei wśród kobiet uprawiających 

łyżwiarstwo figurowe, najwięcej było kobiet określanych jako androgyniczne oraz 

kobiet określanych jako kobiece kobiety, natomiast w tej grupie nie odnotowano żadnej 

kobiety z męskim poczuciem tożsamości (to jest kobiety męskiej). 

 

Tabela 4. Tożsamość płciowa mężczyzn osób uprawiających piłkę nożną i łyżwiarstwo 
figurowe 

Zmienna Piłka nożna 
Łyżwiarstwo 

figurowe  

OA 1 (5%) 12 (60%) 

MM 19 (95%) 7 (35%) 

NS - 0 

KM - 1 (5%) 

KK - - 

MK - - 

Ogółem 20 (100%) 20 (100%) 

 

Wyniki badań, przedstawione w tabeli 4 wykazały, że w grupie piłkarzy 

przeważali mężczyźni z męskim poczuciem tożsamości (to jest męscy mężczyźni), 

natomiast w grupie łyżwiarzy figurowych - przeważali mężczyźni o androgynicznej płci 

psychologicznej.  

 

4.2. Płeć psychologiczna w rodzaj uprawianej dyscypliny 

                        sportowej  
 

Wyniki analiz statystycznych dotyczące związku między płcią psychologiczną a 

rodzajem uprawianej dyscypliny sportowej prezentuje tabela 5.  

 

Tabela 5. Związek między płcią psychologiczną a rodzajem uprawianej dyscypliny 
sportowej w grupie kobiet i w grupie mężczyzn - wyniki testu Chi-kwadrat 

Płeć Chi-Kwadrat df Istotność (dwustronna) 

Kobiety 5,6 3 n.i 
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Mężczyźni 15,85 2 0,000 

Legenda: n.i- nieistotne statystycznie, df- stopnie swobody. 

 

Wyniki testu Chi-kwadrat wykazały istotne statystycznie różnice między rozkładami 

wyników w zakresie płci psychologicznej tylko w grupie mężczyzn, co oznacza, że 

jedynie w odniesieniu do tej grupy można mówić o związku płci psychologicznej  

z rodzajem uprawianej dyscypliny sportowej: w grupie piłkarzy przeważali męscy 

mężczyźni, natomiast w grupie łyżwiarzy figurowych - przeważali mężczyźni 

androgyniczni. Te wyniki potwierdzają analizy porównujące natężenie kobiecości  

i męskości u badanych sportowców. Prezentują je tabele: 6 i 7.  

 

Tabela 6. Różnice w zakresie wyników uzyskanych na skalach kobiecości i męskości w 
grupie kobiet – wyniki analizy testem t-Studenta 

Zmienna 
Piłka nożna N=20 Łyżwiarstwo figurowe N=20 Test t-Studenta 

(df=38) M SD M SD 

Kobiecość  54,15 5,27 57,65 5,81  n.i 

Męskość  53,15 9,35 49,15 4,52 n.i 

Legenda: df- stopnie swobody; n.i.- różnice nieistotne statystycznie, skala K- skala 
kobiecość, skala M-skala męskość, M-średnia, SD-odchylenie standardowe 

 

Analizy statystyczne nie wykazały istotnych statystycznie między kobietami 

trenującymi piłkę nożną i łyżwiarkami pod względem natężenia kobiecości i/lub 

męskości.  

 

Tabela 7. Różnice w zakresie wyników uzyskanych na skalach kobiecości i męskości w 
grupie mężczyzn - wyniki analizy testem t-Studenta 

Zmienna 
Piłka nożna N=20 

Łyżwiarstwo figurowe 

N=20 
Test t-

Studenta 

(df=38) M SD M SD 

Kobiecość 4,65 2,720 54,05 5,624  -4,582 (**) 

Męskość 60,15 2,059 56,50 7,222 n.i 

Legenda: * p≤0,05; ** p≤0,01; df- stopnie swobody; n.i.- różnice nieistotne statystycznie, 
skala K- skala kobiecość, skala M-skala męskość, M-średnia, SD-odchylenie standardowe 

 

Analizy wykazały, że istnieją statystycznie istotne różnice między mężczyznami - 

piłkarzami a mężczyznami uprawiającymi piłkę nożną pod względem natężenia 

kobiecości. Mężczyźni uprawiający łyżwiarstwo figurowe osiągnęli istotnie statystycznie 



PROBLEMATYKA KOBIECOŚCI 

 

 

wyższe wyniki w skali kobiecości w porównaniu z mężczyznami uprawiającymi piłkę 

nożną. Piłkarze i łyżwiarze nie różnili się natomiast pod względem natężenia męskości.  

 

Wnioski końcowe 

 

Celem badań podjętych w ramach niniejszej pracy było określenie czy istnieje 

związek między typem płci psychologicznej a uprawianiem określonej dyscypliny sportu 

uznawanej za typowo męska lub typowo kobieca, innymi słowy próbowano określić, czy 

płeć psychologiczna może przynajmniej w pewnym stopniu determinować wybór 

uprawianej dyscypliny sportowej. Autorki postawiły cztery hipotezy badawcze.  

Wyniki badań nie potwierdziły hipotezy H1, według której osoby o tożsamości 

płciowej kobiecej, czyli kobiece kobiety (płeć psychologiczna określona seksualnie)  

i kobiecy mężczyźni (płeć psychologiczna krzyżowa) częściej wybierają dyscyplinę 

sportu uznawaną za kobiecą (łyżwiarstwo figurowe) niż dyscyplinę sportu uznawaną za 

męską (piłka nożna). Warto natomiast odnotować, że wyniki badań eksplorujących 

natężenie kobiecości i męskości u badanych wykazały, że mężczyźni uprawiający 

łyżwiarstwo figurowe osiągnęli istotnie statystycznie wyższe wyniki w skali kobiecości 

kwestionariusza IPP w porównaniu z mężczyznami uprawiającymi piłkę nożną.  

Wyniki badań jedynie częściowo potwierdziły hipotezę H2, według której osoby  

o tożsamości płciowej męskiej, czyli męscy mężczyźni (płeć psychologiczna określona 

seksualnie) i męskie kobiety (płeć psychologiczna krzyżowa) częściej wybierają 

dyscyplinę sportu uznawaną za męską (piłka nożna) niż dyscyplinę sportu uważaną za 

kobiecą (łyżwiarstwo figurowe). Okazało się, że męscy mężczyźni częściej wybierają 

uprawianie piłki nożnej niż łyżwiarstwa figurowego. 

Hipotezy H3, według której kobiety androgyniczne częściej wybierają dyscyplinę 

sportu uznawaną za męską (piłka nożna) niż dyscyplinę sportu uważaną za kobiecą 

(łyżwiarstwo figurowe), nie udało się potwierdzić. 

Hipoteza H4, według której mężczyźni androgyniczni częściej wybierają częściej 

wybierają dyscyplinę sportu uznawaną za kobiecą (łyżwiarstwo figurowe) niż 

dyscyplinę sportu uznawaną za męską (piłka nożna) została potwierdzona: wśród 

łyżwiarzy figurowych zdecydowanie przeważali mężczyźni androgyniczni.  

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że mężczyźni uprawiający 

łyżwiarstwo figurowe, uznawane za bardziej kobiecy sport osiągają wyższe wyniki  

w skali kobiecości niż mężczyźni uprawiający piłkę nożną, jednakże to nie kobiecy 

mężczyźni wybierają przeważnie uprawianie tej „kobiecej” dyscypliny sportu,  

a mężczyźni androgyniczni. Należy w tym miejscu podkreślić, że androgynia oznacza 

nasilenie i cech określanych jako kobiece i cech określanych jako męskie. Z kolei piłka 

nożna okazuje się być dyscypliną sportu, którą wybierają zazwyczaj męscy mężczyźni. 

Co do kobiet - sportsmenek, wyniki badań nie pozwoliły na wysunięcie jednoznacznej 

konkluzji dotyczącej ich płci psychologicznej. Nie można mówić o większym natężeniu 
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kobiecości w przypadku łyżwiarek figurowych, ani o większym natężeniu męskości  

w przypadku kobiet uprawiających piłkę nożną, chociaż wydaje się, że zazwyczaj 

kobiety androgyniczne wybierają sport jako sposób samorealizacji. 

Reasumując, sport, niezależnie, czy bardziej męski czy kobiecy wydaje się 

interesować szczególnie kobiety androgyniczne oraz - gdy chodzi o sport uważany za 

kobiecy - mężczyzn androgynicznych. Z kolei dyscypliny sportu uważane za męskie 

interesują szczególnie mężczyzn o tożsamości płciowej męskiej.  

Należy podkreślić w tym miejscu, że psychologiczna androgynia w dobie 

obserwowanych obecnie przemian kulturowych, nierzadko wchodzących w konflikt  

z moralnością Chrześcijanina, może być traktowana z pewnym dystansem, a nawet 

niechęcią. Warto w tym miejscu podkreślić, że androgynia nie oznacza kłopotów  

z tożsamością seksualną (które to zjawiska również nie powinny nas gorszyć, a wręcz 

przeciwnie - zachęcać do udzielania pomocy), a posiadanie jednocześnie cech 

uważanych za kobiece i tych postrzeganych jako męskie. Andrygynia może być 

traktowana jako wyraz elastycznego spojrzenia na role społeczne tradycyjnie 

przypisywane kobietom i mężczyznom. Badania potwierdzają, że osoby androgyniczne 

wykazują się dużą elastycznością form reagowania i bogatszym repertuarem zachowań. 

Ujawniają zachowania, które w danym momencie wydają się być najbardziej skuteczne i 

charakteryzują się dużą płynnością zachowania i wrażliwością wobec zewnętrznych 

wymagań. Jednostki androgyniczne są emocjonalne, ale i odporne na stres, mają 

pozytywny obraz siebie, wyższą samoocenę i silniejszą osobowość, a co ważne  

w przypadku sportowców - są zdrowsze w porównaniu z osobami o innej płci 

psychologicznej (określonej seksualnie, nieokreślonej seksualnie oraz krzyżowo 

określonej seksualnie). Kobiety i mężczyźni o cechach psychologicznej androgynii 

wykazują ponadto wysoki poziom kompetencji w zadaniach zarówno typu 

instrumentalnego, jak i ekspresyjnego, natomiast kobiece kobiety wykazują pod tym 

względem zahamowania (Kluczyńska, 2001). Bem sugeruje, że osoby androgyniczne w 

porównaniu z osobami prezentującymi pozostałe typy płci psychologicznej mają 

większe możliwości konstruktywnego działania. Dlatego proponuje uznać 

psychologiczną androgynię za właściwy dla zdrowia psychicznego wzorzec płci 

psychologicznej (Bem, 1994). Wyniki badań Bem zachęcają zarówno kobiety, jak  

i mężczyzn do pielęgnowania w równej mierze tego, co jest w nich stereotypowo męskie 

i kobiece. Wydaje się, że kobiecość nie tylko nie ucierpi, ale wręcz zyska, gdy pozwolimy 

jej na doświadczanie męskości. Mężczyźni niekoniecznie muszą stracić na swojej 

męskości, gdy pozwolą sobie na cechy stereotypowo przypisane kobietom (Kluczyńska, 

2001).  

Wydaje się zatem, że androgynia pozwala na ekspresję własnej samorealizacji  

w przypadku osób wybierających uprawianie sportu jako zawód. Wyjątkiem są tutaj 

piłkarze (mężczyźni): być może ta dyscyplina sportu nadal jest traktowana jako stricte 

męska, a sytuacje sprzyjające rywalizacji i niestety agresji (obserwowane nie tylko 

wśród kibiców, ale i piłkarzy) mogą przyciągać osoby odczuwające deficyt męskości. 
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Dzieje się tak jednak prawdopodobnie wyłącznie w przypadku mężczyzn patrzących 

stereotypowo na płeć. Coraz częściej można usłyszeć o piłkarzach (na przykład Kuba 

Błaszczykowski czy Mariusz Lewandowski, jednocześnie bardzo zaangażowani 

religijnie), którzy patrzą z dużym dystansem na stereotypy i wydaje się, że coraz częściej 

będziemy w tej grupie zauważyć mężczyzn o płci psychologicznej androgynicznej. 
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Abstracts 

 

Agata Orzeł-Żukowska, Birth of femininity – the self-image of girls based on the 

drowing of man  

In her article the author presents her study in which she answers to a question: how do 

the aspects of femininity manifest in drawings of girls? The study, which was conducted 

in three age categories confirmed that strong elements of that emphasize sex appear in 

the drawings of girls with the development of age. The girls placed in their drawings 

attributes of femininity.  

 

Agata Powojewska, Can femininity be beautiful?  

It seems that the role that women have set for themselves, is to meet unreasonable 

standards of physical attractiveness, focus on their careers, the struggle for respect and 

social status. Studies of female press, depending on to which groups of women are 

addressed, classify women as infantile, sentimental, undergoing men, caring, 

economical, or as an independent, self-confident, they also definitely do not plan to meet 

in the role of a wife and mother. A feminist trend shows women as open to 

contraception and abortion, consciously giving up family life, or choosing single 

motherhood, fighting against the patriarchy. The image, the essence of femininity and 

dignity of women are distorted now, mostly by the artifacts promoted in the media. 

Delicacy, sensibility, subtlety, attention to personal appearance is regarded as a sign of 

pettiness and the weakness of women. Women try to run away from the essence of 

femininity and treat it as a set of faults, no benefits, they end up in the trap of feminism 

and strive to be on an equal footing with men. Thus they lose the essence of femininity.  

 

Dominika Steć, Spiritual motherhood as a vocation of  a woman. A study of the 

theological and moral aspects of motherhood 

A developed thesis is a reminder of the fundamental vocation of spiritual motherhood 

for women, which is a form of femininity formed through concrete life decisions. The 

structure of the work is as follows. The whole article is divided into four chapters. The 

first chapter was devoted to the nature of women described  from the biblical aspect. 

The biblical-theological concept of women has been extended to the characterization of 

shaping the image of women in the cultural dimension, shown in the historical and social 

background. Taking into account the religious aspect of education, the figure of Mary 

especially has been exposed as a model of motherhood. The paper also cites the biblical 

patterns of maternal behavior in both the Old and New Testament. We present the 

influence of the maternal attitude a woman brings to her involvement in the mission of 

the Mother Church. The third chapter depicts a  woman pursuing her spiritual 

motherhood relative to her biological child from the prenatal period, in the biological 

and spiritual dimension. We drew the attention to the importance of maternal 
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characteristics of women for the proper development of a man as the father of children. 

This dissertation also raises the problem of female infertility. We attempt to search for 

alternative solutions worthy of the vocation of women to spiritual motherhood. We 

came to the problem of contraception and abortion, examining their causes and effects. 

The work also looked at the problem of artificial procreation. We made an attempt to 

portray a woman as a spiritual mother to the background of her professional and social 

life. The fourth chapter was devoted to women who were consecrated, called to and 

those performing Spiritual Motherhood in convents, institutes and to lay people, serving 

as consecrated virgins. 

 

Maria Jankowska, Expectations of women in the confession  

In her article Maria Jankowska depicts considerations in which she shows that a woman 

as a being different from the man needs a different approach during confession. The 

author characterizes the mental, moral, spiritual and religious sensibility of women. She 

also shows the results of a short survey “What do I expect in confession”. The 

respondents expect that their women's conditions and expectations will be well 

understood in the confessional.  

 

Irena Grochowska , Contemplation of Woman intimacy  

In her article, the author points out that the beauty of a woman lies across all her 

existence and femininity is filled with mystery. However, the aesthetic values that are 

very important for a woman, often stand out in the foreground. The steps around the 

self-realization which are based on appearance are becoming bigger and bigger 

priorities and the main value in aspiration of women. The appreciation of the depth of 

women plays an important role also in exploring the feminine integrity, as well as the 

multi-dimensional aspect of human (female) sexuality.  

 

Marzena Zajączkowska ,The special features of a woman's psyche. Reflections on 

the biblical figures of Eve and Mary  

A woman is endowed by the Creator with sensibility to good, beauty and truth. She has 

to preserve the harmony of her mind in order to take full advantage of the features of 

her psyche. The main thing is to reach the order between reason, will and emotions. 

Very helpful for preparing and keeping the internal order and gentleness is the 

appropriate education of young women. It is important to help them to face difficult 

situations in a sustainable and peaceful way. The native language and foreign languages 

lessons, which are led consciously, can be especially useful in the process of education. 
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Weronika Juroszek, Sexuality and attachment , with “Christine Daughter of 

Lavrans” of S. Undset as an example  

The author brings forward the attachment theory. She shows the similarity of 

experience in the mother-child relationships and romantic relationships. She takes an 

example from the classics of world literature: “Christine Daughter of Lavrans” of S. 

Undset. She tries to trace the characteristics of attachment which occurs in the main 

character. The article also draws attention to the role of the  first sexual experience in 

the attachment to a partner, which was omitted in the Hazan and Shaver theory.  

 

Joanna Stolarek, Femininity and masculinity in Carson McCullers selected novels – 

isolation, alienation, existential quest for identity and human relations  

The aim of the article is to present problematic aspects of femininity and masculinity of 

the selected woks of the American writer Carson McCullers. The author focusses on 

McCullers’ three novels: The Ballad of the Sad Café, The Heart Is a Lonely Hunter and The 

Member of the Wedding. In these books the author analyses the problem of women’s and 

men’s isolation, seclusion, alienation and mental imprisonment in the context with social 

separation, sexual and racial prejudice in the Southern American states after World War 

II. The article depicts Carson McCullers’ fiction which, abounding with highly complex, 

bizarre and frequently grotesque characters, treats sexuality and gender relations with 

high ambivalence and ambiguity and thus emphasizes the tortuous, labyrinthine nature 

of human interactions, particularly gender interdependence. Nevertheless, behind the 

grotesque and freakish countenances in McCullers’ works the author of the article 

endeavours to stress the writer’s obsessive, desperate longing for human harmony, love, 

compassion and existential search for identity.  

 

Edyta Wolter, The importance of women in the education of Polish society in 

terms of national captivity in the concept of Cecilia Plater-Zyberkówna (1853-

1920)  

The author takes the problem of the importance of women in the education of Polish 

society in the concept of Cecilia Plater-Zyberkówna. The author emphasizes that Cecilia 

Plater-Zyberkówna took the problem of the practical education of women after the 

January Uprising of 1863. She emphasized the great importance of family in education. 

In her opinion women served primarily a didactic and educational role and were 

particularly responsible for the shape of the family.  

 

Katarzyna A. Knopp, Are women really more emotionally intelligent than men? 

Sex differences in the emotional abilities  

The article discusses the problem of differences between sexes in the field of emotional 

intelligence. It gives an overview of empirical studies on the overall level of emotional 

intelligence, as well as its individual components. On this basis it was concluded that 

women have actually higher levels of overall emotional intelligence, but their advantage 
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in the individual components of the construct is not so obvious. Sex differences depend 

on the component. For example, emotional control and regulation are often higher in 

men than in women. The article also attempts to explain the causes of sex differences in 

emotional intelligence.  

 

Maria Ryś, Are women more empathetic and less assertive than men? Study of 

spouses  

The author takes the problem of differences in empathy between women-wives and 

their husbands. In the theoretical basis of research she analyzes the concept of empathy 

and assertiveness, and their importance in interpersonal relations. At the beginning of 

the study she assumes that the studies will indicate a higher level of empathy for women 

and their less assertiveness. Based on the obtained results it can be concluded that the 

women have a higher level of empathy than men. However, the expectation that the 

studies will indicate a higher assertiveness of men have not been confirmed. In many 

aspects women were more assertive than men. The surprising fact concerns the 

expression of feelings, in this field - so far – there was granted the superiority of women. 

The study shows that in this field the men received not only the level of women, but they 

are significantly more assertive. Perhaps talking about feelings has ceased to be 

characteristic for women. It is worth making further studies in this field.  

 

Małgorzata Starzomska, Anna Kowalczyk , Psychological sex of athletes based on 

the results of one’s own research  

The authors present the  research on the relationship between psychological sex and 

sports activities. Most of the research on psychological sex of sportswomen showed that 

masculine and androgynous features are related to those who practised sports which 

were considered to be male sports (eg football). Further results showed statistically 

significant differences in psychological sex in men and because of this only in this group 

we can talk about the relationship between psychological sex and practised sport 

discipline. The football players were the mostly male group. The figure skaters group 

was dominated by androgynous men. 
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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. 
 

 
 

 
 
 

 


