
OSOBA I JEJ TOŻSAMOŚĆ 

 

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

 
Strona 1 

 



OSOBA I JEJ TOŻSAMOŚĆ 

 

 ISSN 2082-7067 4(16)2013 KWARTALNIK NAUKOWY  

 

 

 

 

 

 

 

 



OSOBA I JEJ TOŻSAMOŚĆ 

 

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

 
Strona 3 

 

 

Rada Naukowa: 

prof. dr hab. Franciszek Adamski (UJ), prof. UM, dr hab. Anna Doboszyńska (Uniwersytet 

Medyczny), prof. UJ, dr hab. Halina Grzmil-Tylutki (UJ), dr hab. Kazimierz Korab (Szkoła 

Wyższa im. Bogdana Jańskiego), ks. prof. UKSW, dr hab. Jan Krokos (UKSW), dr Maria 

Jankowska (APS), dr Józef Placha (UKSW), dr Oxana Remeniaka (Akademia Mohylańska 

w Kijowie, Ukraina), dr Mária Slivková (OZ Felix Familia, Słowacja)  

 

Zespół Redakcyjny: 

prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś (redaktor naczelny) 

dr Irena Grochowska (zastępca redaktora naczelnego)  

dr Paweł Kwas (sekretarz) 

 

Redaktorzy Tematyczni: 

prof. dr hab. Gabriela Bujalska-Grüm (UKSW), dr hab. Urszula Dudziak (KUL),  

prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz (PAN), Ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński (UKSW), 

ks. prof. Andrzej Offmański (Uniwersytet Szczeciński), prof. UW, dr hab. Krystyna 

Ostrowska (UW) 

 

Recenzenci: 

prof. UKSW, dr hab. Agnieszka Bender (UKSW), prof. dr hab. Leszek Grüm (UKSW),  

dr Agnieszka Hennel-Brzozowska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), mgr Aleksandra 

Kimball (Warner Brothers Studios, USA), dr hab. Teresa Krasowsa (UMCS), ks. prof.  

dr hab. Henryk Krzysteczko (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht 

(Uniwersytet Śląski), dr Jacek Pulikowski (UAM), ks. dr Stanisław Tokarski (UKSW),  

ks. prof. UwB, dr hab. Adam Skreczko (UwB),dr Witold Starnawski (UKSW),  

ks. dr Władysław Szewczyk (UKSW), dr Elżbieta Tracewicz (Life Adjustment Center, 

USA), dr Elżbieta Wójcik (Instytut Rötzera), mgr Aleksandra Wos-Mysliwiec (President 

of Policy Committee, USA), dr Małgorzata Wrześniak (UKSW)  

 

Redaktorzy językowi: 

dr Małgorzata Żurakowska 

mgr Małgorzata Walaszczyk 

 

Redaktor statystyczny: 

mgr Karol Kwas 

 

 



OSOBA I JEJ TOŻSAMOŚĆ 

 

 ISSN 2082-7067 4(16)2013 KWARTALNIK NAUKOWY  

 

SPIS TREŚCI: 

 

U podstaw tożsamości osobowej człowieka - ks. Tomasz Duma………...…………..     5 

Tożsamość osobowa człowieka w ujęciu pedagogiki chrześcijańskiej -  Józef 

Placha ………………………………………………………………………………………………… 

 

  23 

Paul Riceur: W poszukiwaniu tożsamości człowieka - ks. Piotr Karpiński …......   35 

Relacyjne znaczenie płci dla tożsamości człowieka z perspektywy 

personalityczno-teologicznej -  Ewa Szostok ………………………………………. 

 

  50 

Zagubiona osoba czy agresor? Bioetyka o tożsamości ciąży ektopowej - Paweł 

Jaranowski …………………………………………………………………………………….………. 

 

  60 

Ecological values in the lives of adults - Edyta Wolter ……………………………………   73 

Nieukształtowana tożsamość a niedostosowanie społeczne -  Marcin  

A. Stradowski ……………………………………………………………………………………… 

  

  79 

Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących z 

związkach homoseksualnych? Wnioski z nowego badania struktur 

rodzinnych - Mark Regnerus..……………………..………..………………………………… 

 

 

  91 

Dorosłe dzieci wychowywane przez homoseksualnych rodziców. Komentarz  

i refleksje na marginesie raportu Marka Regnerusa - Andrzej 

Margasiński ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

137 

Wychowanie w rodzinie czy przemoc? Przejawy toksycznej pedagogiki 

rodzinnej i jej skutki w aspekcie typów rodziny D. Fielda - Marta 

Komorowska-Pudło ………………………………………………………………………………... 

 

 

153 

Existential quest for identity and individuality in Katherine Anne Porter’s 

Ship of Fools - Joanna Stolarek ……………………….………………………………...……… 

 

192 

Abstracts.………………………………………………………………………………………………………… 200 

Zasady publikacji……………………………………………………………………………………………... 205 

Zasady recenzowania………………………………………………………………………………………. 206 

 



OSOBA I JEJ TOŻSAMOŚĆ 

 

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

 
Strona 5 

 

Ks. dr Tomasz Duma 

KUL 

Lublin 

 

U podstaw tożsamości osobowej człowieka 

 

Wstęp 

 

Tożsamość jest nieodłącznym elementem rozumienia osoby. W tradycji byt 

osobowy najczęściej postrzegano w kategoriach wykraczających poza wymiar 

empiryczny, takich jak duch, świadomość, rozumność, wolność czy miłość. Na tej 

płaszczyźnie usiłowano odkrywać ostateczne podstawy jego tożsamości, wskazując na 

indywidualność, substancjalność oraz naturę rozumną1. Niemal całe dzieje refleksji 

antropologicznej potwierdzają, że bez jasnego określenia podstaw tożsamości oraz jej 

specyficznych cech w zasadzie nie da się sformułować spójnej koncepcji człowieka 

jako bytu osobowego. Z tego też względu wiele współczesnych filozoficznych ujęć bytu 

ludzkiego odchodzi od problematyki osoby. Opierając się na aktualnych badaniach 

naukowych, nie sposób odnaleźć w człowieku takich czynników, które pozwoliłyby 

uzasadnić jego tożsamość w wymiarze innym niż cielesny. Tymczasem tożsamość  

o charakterze cielesnym podpada pod te same znamiona, jakie charakteryzują świat 

przyrody, warunkując określoną hierarchię bytów pod względem gatunkowym czy 

rodzajowym. Jako przykład takiego ujęcia wymienić można współczesny materializm 

(zwany także fizykalizmem) behawiorystyczny czy funkcjonalistyczny, w myśl którego 

przypisywanie człowiekowi innych własności niż fizyczne jest błędem kategorialnym. 

W ten sposób problem właściwości bytu ludzkiego wykraczających poza świat 

materialny sprowadzono na płaszczyznę języka, uważając je – jak w przypadku 

behawioryzmu – za językowy wyraz dyspozycji ludzkiego ciała do określonego 

zachowania się, lub – jak chce funkcjonalizm – za uprzedmiotowione znaczenia słów 

(Ferber, 2008, s. 112-118). Jedynym polem racjonalnego poznania bytu ludzkiego są 

bowiem nauki przyrodnicze, dzięki którym możemy odkrywać procesy zachodzące w 

ludzkim ciele, poszukując wyjaśnienia rozmaitych działań bytu ludzkiego, które 

dotychczas wydawały się transcendować cielesność. Według wspomnianych 

interpretacji ludzka świadomość, rozumność czy wolność stanowią jedynie pewne 

przeżycia psychiczne, uwarunkowane procesami fizjologicznymi. W ramach tak 

pojętej antropologii nie da się sformułować teorii bytu osobowego, chyba że będzie to 

                                                 
1 Wyrażała to słynna definicja osoby Boecjusza: „individua substantia rationalis naturae”, która przez 
wieki służyła za klucz do interpretacji człowieka jako bytu osobowego (Boecjusz, 1968, rozdz. III). 
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jakiegoś rodzaju personalizm selektywny, redukujący byt osobowy do określonych 

właściwości biologicznych, psychicznych lub społeczno-kulturowych. Konsekwencje 

te poniekąd nie zaskakują, ponieważ analiza czysto empirycznego wymiaru ludzkiego 

bytu nie może prowadzić do innych wniosków, jeśli pozbawiona jest jakichkolwiek 

odniesień do refleksji wykraczającej poza to, co empiryczne, która od czasów 

starożytnej filozofii greckiej uważana była za domenę metafizyki. Celem 

prezentowanego artykułu jest ukazanie metafizycznych podstaw tożsamości bytu 

ludzkiego, które zarazem pozwolą wydobyć jego specyfikę, wyrażającą się w tym, co 

podpada pod ogólne miano „bycia człowiekiem”. Wymaga to przyjrzenia się samemu 

faktowi tożsamości, czyli temu, jak i poprzez co ujawnia się tożsamość bytu ludzkiego, 

oraz wskazania odpowiednich uzasadnień dla analizowanego faktu, koniecznych do 

tego, aby fakt ten nie był sprzeczny, irracjonalny czy w ogóle zanegowany2.  

 

1. Fakt tożsamości bytu ludzkiego 

 

Dokonując swego rodzaju opisu faktu, w jakim przejawia się tożsamość 

osobowa człowieka, należy wyjść od najbardziej elementarnego doświadczenia, które 

towarzyszy codziennemu życiu ludzkiemu, jakim jest „bycie człowiekiem”. 

Specyficzność tego doświadczenia wyraża się między innymi w świadomości „bycia 

podmiotem” posiadanych przez siebie właściwości czy atrybutów, jak i spełnianych 

działań. Doświadczenie to jest najbardziej wewnętrzne i bezpośrednie. Człowiek 

doświadcza siebie jako tego, kto istnieje w określonym indywidualnie nacechowanym 

ciele, w konkretnych uwarunkowaniach społecznych oraz czasowo-przestrzennych, 

kto wyłania z siebie działania o charakterze poznawczym, kto zdolny jest do 

podejmowania decyzji, do odbierania wrażeń zmysłowych, w kim dokonują się pewne 

procesy fizjologiczno-organiczne. Mimo że posiadane własności oraz spełniane akty 

wpisują się w naszą świadomość, to nie zawsze identyfikujemy ich obecność jako w 

pełni od nas zależną. Z tego względu K. Wojtyła rozróżniał dwa typy czynności 

zachodzących w człowieku: działanie spełniane w sposób świadomy i wolny, którego 

autorem jest on sam (actus humanus), oraz działanie dokonujące się niezależnie od 

świadomości, którego człowiek czuje się wprawdzie podmiotem, ale nie tyle w sensie 

ich suwerennego autora, ile przestrzeni, w której „coś się dzieje” (actus hominis) 

                                                 
2 Ten typ wyjaśniania jest charakterystyczny dla poznania metafizycznego. Wychodzi ono od 
bezpośrednio i w oczywisty sposób danych faktów bytowych, dla których poszukuje następnie racji 
uniesprzeczniających, będących de facto czynnikami bytowymi uzasadniającymi istnienie i naturę 
faktu, a nie jedynie zabiegami czysto logicznym. Mimo że racje te odkrywane są jedynie w poznaniu 
pośrednim (redukcyjnym, nie wprost), to jednak muszą one istnieć koniecznie, gdyż że ich 
zanegowanie prowadziłoby do zakwestionowania samego faktu, co byłoby oczywistym absurdem 
godzącym zarówno w zdrowy rozsądek, jak i w logiczność ludzkiego poznania (w zasadę 
niesprzeczności) (Krąpiec, 1994, s. 250-251; Kamiński, 1994, s. 385-387). 



OSOBA I JEJ TOŻSAMOŚĆ 

 

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

 
Strona 7 

(Wojtyła, 1994, s. 111-112). Bliższa analiza wspomnianego doświadczenia ujawnia, że 

nie ma w człowieku uświadomionych własności czy działań, których nie 

identyfikowałby on jako „moje” (Dec, 2011, s. 53). Świadomość ta dotyczy szczególnie 

działań, które człowiek wyłania z siebie w sposób rozumny na mocy własnego aktu 

decyzyjnego. Już św. Tomasz z Akwinu odnotował, że doświadczenie tego rodzaju 

działań wskazuje na tożsamość ludzkiego „ja”, jaźni człowieka, która jest obecna we 

wszystkich świadomie spełnianych aktach, niezależnie od tego, czy są to akty natury 

czysto rozumowej, czy zmysłowej – „tenże sam człowiek jest kimś tożsamym, który 

dostrzega, że zarazem intelektualnie rozumie i zmysłowo czuje” (1889, p. I, q. 76,  

a. 1). Tożsamość własnej jaźni, a wskutek tego podmiotu, ujawnia się nie tylko 

poprzez immanencję we wszystkich aktach wyłanianych przez „ja”, ale także  

w transcendencji wobec tego typu aktów, gdyż żaden taki akt nie wyczerpuje „ja”  

w całości, tzn. w żaden sposób nie może być całkowicie utożsamiony z „ja”, które 

zawsze jawi się jako coś „więcej” – raczej jako źródło i przyczyna aktu, niż sam akt.  

 Z jednej strony zatem „ja” jest obecne w każdym świadomym działaniu, którego jest 

autorem, z drugiej zaś, odróżnia się od samego działania, które postrzega jako „moje” 

i nigdy nie wyczerpuje się w jakimkolwiek działaniu, gdyż jest czymś więcej od 

samego działania (Krąpiec, 2005, s. 11-12).  

Także doświadczenie człowieka „od zewnątrz” potwierdza jego podmiotową 

tożsamość, która wyraża się przede wszystkim w tym, że człowiek postrzega siebie 

jako byt, który nie podlega całkowitej determinacji ze strony świata przyrody. 

Uwidacznia się to we wszelkich formach poznania intelektualnego, w międzyludzkiej 

komunikacji, religii, sztuce, technice, organizacji życia społecznego czy w jakim-

kolwiek innym przejawie kultury. Człowiek dostrzega w sobie zdolność nie tylko do 

przetwarzania natury, ale i do panowania nad nią. Dokonuje się to za sprawą rozwoju 

kultury, która znów odsyła do swojego jedynego źródła i podmiotu, jakim ostatecznie 

jest sam człowiek. Także rozwój kultury ma na celu głównie człowieka, który dzięki 

kulturze doskonali najpierw samego siebie, a następnie świat natury. Istotnym 

elementem ludzkiej twórczości, jak i w ogóle wszelkiego działania jest także zdolność 

do podejmowania decyzji, bez których nie mogłoby zaistnieć jakiekolwiek świadome  

i wolne działanie. To wszystko wskazuje na istotne zapodmiotowanie kultury w bycie 

ludzkim, który jest niekwestionowanym autorem tego wszystkiego, co w ciągu 

niezliczonych tysiącleci pojawiło się na ziemi za jego sprawą. Całokształt kultury, 

wyrażającej się między innymi w takich dziedzinach jak moralność, religia, sztuka czy 

nauka, odsyła do swego źródła, którym jest byt ludzki i złożone w nim dyspozycje, 

wskazujące na konieczność istnienia czegoś, co jest zdolne wyłonić taki fenomen jak 

kultura (tamże, s. 8-9). 
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Wspomniano wyżej, iż poczucie bycia podmiotem najpierw wyraża się  

w świadomości własnego istnienia, ściśle powiązanego z ciałem nacechowanym 

określonymi atrybutami oraz znajdującego swoje „przedłużenie” w spełnianych 

działaniach, pośród których na czoło wysuwają się czynności nieposiadające swego 

odpowiednika w pozostałym świecie przyrody. Świadomość istnienia posiada prymat 

względem świadomości bycia kimś treściowo określonym, jak też wobec świadomości 

„bycia w świecie”. Jaźń jest nam dana wyłącznie od strony egzystencjalnej, gdyż 

oddziela się ona od tego, co jest w niej zapodmiotowane („moje”), jak i od 

wszystkiego, do czego w jakiś sposób się odnosi (Krąpiec, 1991, s. 411). Mimo to 

człowiek nie postrzega siebie jedynie jako „byt w sobie”, odznaczający się 

samodzielnym, niepodzielnym, substancjalnym istnieniem, lecz także jako „byt dla 

siebie”, charakteryzujący się samowiedzą, dzięki której świadomość odzwierciedla 

relację tego, co „moje” do „ja” (tamże, s. 120). K. Wojtyła twierdzi, że samowiedza jest 

doświadczeniem, w którym „chodzi o zrozumienie siebie samego, o rodzaj 

poznawczego przeniknięcia tego przedmiotu, którym jestem sam dla siebie”, [...] 

„przeniknięcie takie wprowadza swoistą ciągłość pomiędzy najróżnorodniejszymi 

momentami czy stanami bytowania własnego „ja”, dosięgając do ich pierwotnej 

jedności poprzez zakorzenienie w tymże „ja”„ (Wojtyła, 1994, s. 84-85). Dzięki 

samowiedzy człowiek jest bytem samoświadomym, poznającym i rozumiejącym swoje 

„bycie w świecie”, świadomym swojej dziejowości zarówno w wymiarze społecznym, 

jak i indywidualnym, mającym poczucie ściśle określonych powinności wobec siebie 

samego, innych osób oraz całego środowiska, w którym żyje.  

Świadomość bycia podmiotem, świadomość istnienia własnej jaźni, 

immanentnej wobec tego, co „moje”, a jednocześnie nieutożsamiającej się z tym, lecz 

zawsze zarazem transcendentnej, wreszcie samowiedza wskazują na konieczność 

istnienia jednej bytowej podstawy, która ostatecznie funduje istnienie człowieka. 

Zakwestionowanie jednego „czynnika” determinującego istnienie bytu ludzkiego 

prowadziłoby do wielu niepokonalnych trudności w rozumieniu człowieka. Odkrycie 

podstawy istnienia bytu ludzkiego jawi się tym samym jako najważniejsze zadanie 

metafizyki człowieka, ponieważ dopiero dzięki tego rodzaju wyjaśnieniom stanie się 

jasne na czym polega istnienie człowieka, czym tak naprawdę ono jest, jaka jest jego 

specyfika, co je warunkuje w bycie ludzkim oraz jaka jest jego ostateczna przyczyna. 

Rozwiązanie tych problemów pozwoli odpowiedzieć na pytanie o fundament 

tożsamości osobowej człowieka, która w pierwszym rzędzie przejawia się w aspekcie 

istnienia. 

Bycie podmiotem, świadomość własnej jaźni nie ogranicza się – jak wyżej 

wspomniano – do świadomości istnienia, lecz rozciąga się na działania, poprzez które 

realizuje się byt ludzki. Myśl tę trafnie wyrażała scholastyczna zasada: „operatio 
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sequitur esse”, podkreślająca ścisły związek między sposobem istnienia bytu, a jego 

działaniem3. Inaczej mówiąc, to, co istotnie determinuje nasze istnienie, jest zarazem 

czynnikiem rozstrzygającym o naszym działaniu. Ostatecznie bowiem „ja” wyraża się, 

a w pewnym sensie także konstytuuje poprzez swoje działania, które są niczym innym 

jak „przedłużeniem” bytu. Z tego względu dla odkrycia podstaw tożsamości bytu 

ludzkiego nie jest bez znaczenia to, jakie działania tego rodzaju byt realizuje, i które  

z nich są działaniami typowo ludzkimi. Analiza takich działań jest jedyną drogą, 

pozwalającą dotrzeć do tego, co kryje się we wnętrzu człowieka i co tak naprawdę 

determinuje jego istotę (naturę) (Krąpiec, 2005, s. 19). Działania wskazują bowiem na 

swoje źródło, które z kolei musi być determinowane przez określone czynniki 

wewnątrzbytowe, decydujące o specyfice bytu.  

Działania właściwe człowiekowi określa się zazwyczaj mianem rozumnych, 

dostrzegając przede wszystkim ich racjonalny, świadomy i wolny charakter. Do 

najważniejszych tego rodzaju działań należą akty poznania intelektualnego, akty 

pożądawczo-dążeniowe oraz akty decyzyjne, bez których nie mogłoby zaistnieć 

działanie ludzkie jako takie. Charakterystyczne jest to, że wymienionych aktów nie 

można wyizolować, ponieważ warunkują one każde specyficznie ludzkie działanie, 

fundując jego racjonalność. Komplementarność owych aktów wskazuje na pewną 

jedność bytową człowieka, której nie sposób zakwestionować, jeśli chce się zachować 

jedność działania (Maryniarczyk, 2003, s. 117-118). Dokładna analiza działań 

właściwych człowiekowi pozwala odkryć zarówno ostateczny czynnik stojący u ich 

podstaw, jak i sposób, w jaki ów czynnik organizuje „w jedno” byt ludzki, zarówno  

w aspekcie istnienia, jak i działania. Czym zatem musi odznaczać się człowiek, skoro 

zdolny jest wyłaniać z siebie działania oparte na intelektualnym poznaniu, 

zdeterminowane przez określony cel oraz będące następstwem wolnego aktu 

decyzyjnego?  

Już sama specyfika wymienionych działań wskazuje na pewne właściwości, 

jakimi musi charakteryzować się człowiek, skoro jest ich podmiotem. Nie trzeba 

nawet odwoływać się do szczegółowych analiz owych działań, aby stwierdzić pewne 

właściwości, które składają się na ich faktyczność, tzn. takie właściwości, bez których 

zaistnienie działań byłoby samo w sobie sprzeczne, irracjonalne bądź absurdalne. Za 

kryterium wyodrębnienia elementarnej struktury działania ludzkiego wystarczy – jak 

odnotuje Wojtyła – oczywistość doświadczenia faktu „człowiek działa”, który to fakt 

ujawnia podstawowe właściwości danego działania, wskazując zarazem na jego 

podmiot i sprawcę (1994, s. 58-59). Jeśli chodzi o poznanie intelektualne, to 

                                                 
3 “Operatio enim rei demonstrat substantiam et esse ipsius: quia unumquodque operatur secundum 
quod est ens, et propria operatio rei sequitur propriam ipsius naturam” (S. Thomae Aquinatis, 1961, 
 p.  II, c. 79, n. 4). 
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niewątpliwym faktem jest jego procesualny charakter, wyrażający się m.in. w tym, że 

poznanie ma swój początek, określony przebieg oraz pewien kres, którym jest jakaś 

forma zinterioryzowania poznawanego przedmiotu przez władze poznawcze. 

Niezależnie od tego, jak interpretuje się i wyjaśnia poszczególne fazy poznania 

intelektualnego, niewątpliwe jest to, że przebiega ono od stanu czystej dyspozycji 

poznawczej podmiotu i zmierza do zaktualizowania w postaci przyswojenia sobie 

przez podmiot określonych treści poznawczych. Taki stan rzeczy wskazuje na 

konieczność istnienia w podmiocie pewnych „możności” poznawczych, które 

„domagają się” zrealizowania (tamże, s. 134). Możności te nie są jednak czymś 

dowolnym  czy przypadkowym, lecz są ściśle określonymi dyspozycjami do 

konkretnego działania, przysługującymi każdemu człowiekowi. Z tego względu 

poznanie ludzkie możne być racjonalnie wyjaśniane, ponieważ w bycie ludzkim 

istnieją ku temu obiektywne (resp. naturalne)  podstawy (wspólne wszystkim 

ludziom).  

Inną dyspozycją zapodmiotowaną w bycie ludzkim jest zdolność do spełniania 

aktów decyzyjnych, na mocy których człowiek staje się suwerennym autorem swoich 

czynów. Pomijając szczegółową strukturę aktu decyzyjnego, także w tym przypadku 

mamy do czynienia z określonymi dyspozycjami, będącymi wyrazem pewnych 

„możności” tkwiących w naturze bytu ludzkiego, dzięki którym możliwe jest 

zaistnienie autonomicznego działania, czyli takiego, które człowiek nakazuje sobie 

sam. Także tutaj widoczny jest wspólny wszystkim ludziom „mechanizm” wolnego 

wyboru, który realizuje się w ściśle określony sposób, wskazując na konieczne 

istnienie odpowiednich dyspozycji bytowych (Dec, 2012, s. 52). Nie inaczej jest  

z pozostałymi działaniami ludzkimi, zwłaszcza tymi, które wyróżniają człowieka ze 

świata przyrody. Począwszy od czynności pożądawczo-dążeniowych, po akty religijne, 

które również domagają się istnienia w człowieku odpowiednich dyspozycji, 

umożliwiających wyłanianie tego rodzaju działań. I te dyspozycje nie są czymś 

przypadkowym, lecz istotnie determinują one charakter bytu ludzkiego.  

Istnienie rozmaitych „możności” potwierdza ważną własność człowieka, którą 

M.A. Krąpiec określa mianem „spotencjalizowania” (2004, s. 24). Chodzi o wrodzone 

dyspozycje, które wyznaczają sposób realizowania się bytu ludzkiego. Potencjalność 

polega na tym, że dyspozycje „z natury” domagają się zaktualizowania, choć nie 

znaczy to oczywiście, iż muszą one zostać zrealizowane. Zwłaszcza w przypadku 

czynności „wyższych” zaktualizowanie potencjalności wymaga wielu innych 

czynników, które są niezbędne do tego, aby mogło rozwinąć się to, co zalążkowo 

zawarte jest we wstępnych fazach realizowania się bytu ludzkiego. Niemniej ważne 

jest to, że potencjalności te wyznaczają określony kierunek aktualizacji. W tym 
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miejscu dochodzimy do innego istotnego uwarunkowania działań właściwych 

człowiekowi, jakim jest celowość.  

Ukierunkowanie na określony cel widoczne jest w każdym świadomym i wol-

nym działaniu. Cel ten najpierw musi być oczywiście rozpoznany rozumem, aby mógł 

stać się przedmiotem dążenia, skłaniającym człowieka do decyzji o podjęciu działania 

(tamże, s. 28). Potwierdza to wspomnianą wcześniej komplementarność ludzkich 

czynności, wyrażającą się we współdziałaniu ich bezpośrednich źródeł, które tak czy 

inaczej ostatecznie zapodmiotowane są w jednym bycie ludzkim. Celowość nie tyle 

oznacza zawężenie sposobu realizowania się określonych działań, ile raczej 

przyporządkowanie do pewnego stanu finalnego, którym jest pełna aktualizacja.  

W przypadku poznania będzie to osiągnięcie odpowiedniego poznawczego aktu,  

w decyzji – stanu rzeczywistej autonomii sprawstwa czynu, w pożądaniu czy dążeniu 

– określonego dobra.  

Odnotowanie celowego charakteru potencjalności bytu ludzkiego wskazuje na 

jeszcze jedną ważną ich cechę. Chodzi o determinację samej istoty człowieka, która 

skądinąd wydaje się temu zaprzeczać, ponieważ jawi się raczej jako coś już 

określonego, a nie będącego dopiero w trakcie determinacji. Jednak potencjalność 

przynależąca do istoty człowieka nie podważa w żaden sposób przysługujących tej 

istocie koniecznych właściwości, lecz wskazuje wyłącznie na fakt, iż człowiek nie 

powstaje „gotowy”, lecz będąc sobą od początku swojego istnienia nieustannie rozwija 

się, zmierzając do osiągnięcia pełni. W trakcie tego rozwoju nie zmienia się więc istota 

człowieka, mimo iż on sam nieustannie doskonali się, osiągając jakiś stopień 

zrealizowania na różnych płaszczyznach (Owens, 1963). Wspomniane potencjalności 

wyznaczają owe płaszczyzny realizowania się, które także określają to, co jest  

w człowieku istotne, czyli bez czego człowiek nie mógłby tak naprawdę istnieć. 

Powstaje zatem pytanie o podstawę bytową, która determinuje działanie, warunkując 

potencjalności cechujące człowieka oraz wyznaczając kierunek ich realizowania się, 

czyli ich przyporządkowanie do ściśle określonego celu.   

Analogicznie do konieczności wskazania jednego źródła istnienia bytu, 

warunkującego jego świadomość, jaźń oraz podmiotowość, wydaje się, że także 

właściwe człowiekowi działania domagają się istnienia „jednego” źródła, gdyż tylko 

taka interpretacja pozwoli zachować zapodmiotowanie owych działań w jednym bycie 

ludzkim, jak też ich istotne właściwości, a zwłaszcza komplementarność. 

Zakwestionowanie takiego źródła nie tylko uniemożliwi zrozumienie ludzkiego 

działania, ale także zakwestionuje jedność bytową człowieka, której istotnym 

przejawem jest właśnie działanie. Przy różnych źródłach trudno byłoby wskazać 

elementy wiążące różne działania ludzkie, a jeśli nawet  udało by się znaleźć jakiś 

łącznik, to byłby to związek raczej powierzchowny, nie sięgający do istoty samych 
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działań, nie mówiąc już o istocie człowieka (Krąpiec, 1991, s. 127). U podstaw 

tożsamości ludzkiego działania musi zatem stać jeden czynnik, który sprawia (od 

strony podmiotu), że dane działanie wyłania się, następnie określa jego formę (czym 

jest), ukierunkowanie na cel, a ostatecznie jest „miejscem”, gdzie owo działanie 

zachodzi. Odkrycie takiego czynnika pozwala wyjaśnić problem ludzkiego 

dynamizmu, będący ważnym obszarem realizowania się tożsamości osobowej 

człowieka. A zatem zarówno bezpośrednio doświadczana świadomość, jaźń czy 

podmiotowość, jak i potencjalność oraz celowy charakter bytu ludzkiego domagają się 

wyjaśnienia. Z perspektywy metafizyki wyjaśnienie takie będzie wolne od trudności 

jedynie wtedy, kiedy wskaże się ostateczny czynnik uzasadniający powyższe 

własności, który ich realne istnienie uczyni zrozumiałym (Dec, 2012, s. 53-54).  

 

2. Uniesprzecznienie tożsamości bytu ludzkiego 

 

Do specyfiki poznania metafizycznego należy poszukiwanie ostatecznych racji 

dla wyjaśnianego faktu. Metoda wyjaśniania ma bardziej negatywny charakter, gdyż 

nie polega na bezpośrednim odkrywaniu koniecznych racji tłumaczących dany stan 

rzeczy, lecz na wskazywaniu owych racji pośrednio, jakby nie wprost, jako 

koniecznych dla uzasadnienia faktu, będącego przedmiotem bezpośredniego 

doświadczenia. Ostateczność takiego poznania odznacza się tym, iż bez wskazanych 

racji  wyjaśniany fakt pozostawałby niewytłumaczalny, irracjonalny, sam w sobie 

sprzeczny, czy nawet w ogóle zanegowany (Kamiński, 1994, s. 385). Z tego względu 

naczelnym celem wspomnianej metody jest uniesprzecznienie stwierdzanego w bez-

pośrednim doświadczeniu poznawanego faktu bytowego, co nie jest niczym innym, 

jak wskazaniem racji uzasadniającej ów fakt. Ten typ poznania jest wyłączną domeną 

metafizyki, ponieważ odkrywane racje bytowe o charakterze koniecznym i osta-

tecznym wykraczają poza świat zjawiskowy, wskutek czego nie mogą one być ujęte 

przez inne dziedziny poznania ludzkiego. Negatywność metody (nie wprost) wyraża 

się także w rozpatrywaniu konsekwencji zakwestionowania istnienia odkrywanych 

racji bytowych, czyli tego, co musiałoby się dziać z wyjaśnianym faktem w sytuacji, 

kiedy nieodłączne od niego właściwości nie znajdowałyby jako takiego uzasadniania 

(Krąpiec, 1985, s. 64-66). Mając na uwadze analizowaną problematykę, należy zatem 

w świetle zarysowanej metody metafizycznej postawić pytanie, co by się stało, 

gdybyśmy zakwestionowali determinowanie istnienia jednego podmiotu oraz jednej 

samoświadomej jaźni przez jeden czynnik wewnątrzbytowy? 

Najpierw pojawiłby się problem samego istnienia, czym ono jest, jaki ma 

charakter, co jest jego podstawą w bycie ludzkim, jaka jest jego ostateczna przyczyna? 

Brak jasnego określenia tego, czym jest czy na czym polega istnienie człowieka 
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prowadziłoby nieuchronnie do wyodrębniania „wielu” istnień w bycie ludzkim, 

których identyfikacja następowałaby wraz z odkrywaniem niesprowadzalnych do 

siebie czynności, jakie może spełniać człowiek. Skoro istnieją w nas czynności 

duchowe, zmysłowe czy organiczne, muszą w związku z tym istnieć także „ośrodki”, 

które te czynności determinują. W ten sposób powstaje kolejny problem, polegający 

na istnieniu w bycie ludzkim wielu podmiotów, determinujących rozmaite typy 

działań, do jakich zdolny jest człowiek.  

W starożytności problem ten rozwiązywano m.in. odwołując się do trzech 

głównych zasad bytu ludzkiego, odpowiedzialnych za czynności organiczne, zmysłowe 

i intelektualne (Platon, 1999b, 69 e – 70 e). Prowadziło to jednak do pewnego 

rozdarcia człowieka, które najwyraźniej ujawniło się w platonizmie i neoplatonizmie, 

gdzie podkreślano całkowitą opozycję między ciałem i duchem (Hirschberger, 1976, s. 

310-311). W średniowieczu, mimo wielkiego wpływu Biblii, w świetle której człowiek 

zasadniczo stanowi jedność bytową, interpretacje szły najczęściej w kierunku 

wyodrębniania wielu „warstw” bytu ludzkiego, czego wyrazem była słynna nauka  

o wielości form, której pełne konsekwencje przedstawił Duns Szkot (Copleston, 2000, 

s. 584-586). Czasy nowożytne nie przyniosły w tym względzie wielkiego przełomu, 

oprócz radykalniejszego postawienia opozycji między ciałem a duchem, wskutek 

czego ciało poddano radykalnemu „odduchowieniu”, czyniąc z niego maszynę, 

duchowi zaś pozostawiając jedynie funkcję „myślenia” (Cassirer, 2011, s. 62). W ten 

sposób uznano, iż człowiek istnieje dwojakim istnieniem, jednym właściwym ciału, 

drugim duchowi. Pierwsze upodabniało człowieka do zwierząt, drugie do aniołów. 

Wobec tego nie mogą dziwić późniejsze XVIII- i XIX-wieczne interpretacje, 

zmierzające albo do zaliczenia człowieka do świata zwierząt (materializm, 

ewolucjonizm), albo wyniesienia go nawet na poziom absolutnej jaźni bądź ducha 

(idealizm) (Hirschberger, 1973, s.151-179). Zdobyczne naukowe wieku XX, zwłaszcza 

w zakresie medycyny, neurologii, psychologii i psychiatrii przyniosły poważną 

reinterpretację także filozoficznego spojrzenia na człowieka. Okazało się bowiem, że 

również zjawiska psychiczne mogą znaleźć wyjaśnienie w funkcjach organicznych,  

w związku z czym cała uwaga skupiła się na badaniu dyspozycji tkwiących w ludzkim 

ciele. Skrajne wnioski z tego rodzaju analiz wyciągną strukturalizm, w myśl którego 

człowiek jest bytem złożonym z wielostopniowo uorganizowanej materii, która w 

zależności od poziomu złożoności zdolna jest do przyjmowania określonych form  

i spełniania danych funkcji (Krąpiec, 1991, s. 92-98). Wspomniane we wstępnie 

odmiany współczesnego materializmu są kontynuacją takiego sposobu wyjaśniania.  

Jednak każda próba tłumaczenia tożsamości podmiotowej człowieka w świetle 

tego podejścia wydaje się zawierać sprzeczność. Nie ma bowiem racjonalnych 

podstaw, aby powiązać składającą się na byt ludzki „wielość” bez przyjęcia zasady, 
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która z tej wielości utworzy jedność. Brak takiej zasady wyklucza możliwość uznania 

człowieka nawet za jeden byt, nie mówiąc już o byciu jednym podmiotem swoich 

działań (tamże, s. 133-134). Ponadto zakwestionowanie jednej świadomości 

skutkowałoby istnieniem wielu jaźni, co faktycznie może mieć miejsce, ale w pow-

szechnym przekonaniu (popartym badaniami medycznymi) uchodzi raczej za stan 

anomalny. Nieodparcie nasuwa się więc wniosek, że wszelkie próby wyjaśniania 

tożsamości bytu ludzkiego, wykraczającej poza sferę biologiczną, oparte na naukach 

przyrodniczych ostatecznie prowadzą do irracjonalizmu. Rozwiązania te przeczą 

zarówno realności posiadania świadomości indywidualnego istnienia, jak i ele-

mentarnemu doświadczeniu wewnętrznemu, które tę realność nie tylko potwierdza, 

ale i wskazuje na jej ostateczne źródło, jakim jest suwerennie istniejący podmiot, 

świadome siebie ludzkie „ja”. Jak zatem rozwiązać problem „jednego” ludzkiego 

istnienia oraz ściśle związanej z tym „jednej” jaźni, jednego „ja”? Pytanie to dotyczy 

ostatecznego czynnika, który funduje bytowość człowieka.  

Metafizyka realistyczna, będąca współczesną kontynuacją myśli Arystotelesa  

i św. Tomasza z Akwinu, odwołuje się w tym miejscu do aktu istnienia, który jako 

czynnik doskonałościowy  w elementarnej strukturze bytu nie tylko sprawia, że dany 

byt istnieje, ale warunkuje także jego realne doskonałości, które bez realnego 

istnienia byłyby jedynie czymś wirtualnym4. Czym jednak jest ów akt istnienia  

w przypadku człowieka? W jaki sposób „urealnia” on i „udoskonala” byt ludzki? Czy 

jest to wyłącznie doskonałość wpisana w naturę materii, wskutek czego człowiek jest 

po prostu wytworem naturalnych przemian? A jeśli nie, to skąd ów akt istnienia 

pochodzi?  

Św. Tomasz z Akwinu, który po raz pierwszy w dziejach zwrócił uwagę na ten 

problem,  w przypadku człowieka wiązał ściśle akt istnienia z duszą, którą definiował 

na drodze czysto rozumowego poznania za Arystotelesem jako „pierwszy akt ciała 

mającego życie w możności” (1961, p. II, c. 54, n. 3), rozumiejąc jednak przez 

„pierwszy akt” co innego niż Stagiryta. O ile ten ostatni za akt w pierwszym rzędzie 

uważał formę, o tyle Akwinata istnienie. W konsekwencji, mimo że obaj definiowali 

duszę ludzką w tych samych terminach, to jednak było to zupełnie inne rozumienie 

duszy. Do ważnych rozstrzygnięć Arystotelesa, przedstawiających duszę jako naczelną 

formę bytową, dołączona została najważniejsza jej funkcja, jaką jest „udzielanie 

istnienia”5. Oznacza to, że całe istnienie bytu ludzkiego ma swoją podstawę w duszy, 

stąd nie ma racjonalnych podstaw, by mówić o oddzielnym istnieniu ciała-materii, czy 

o preegzystencji duszy (Gilson, 2006, s. 71).  

                                                 
4 „[…] esse est actualitas omnium actuum, et propter hoc est perfectio omnium perfectionum” (2010, 
q. 7, a. 2 ad 9).  
5 „Forma autem substantialis dat esse simpliciter” (S. Thomae Aquinatis, 1889, p. I, q. 76, a. 4, resp.). 
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Istnienie w przypadku człowieka nie może mieć podstawy w podmiocie 

psychofizycznym, gdyż wykluczałoby to transcendencję aktów poznania i woli. Nie 

byłaby wtedy możliwa także transcendencja „ja”, które nie wykraczałoby poza 

naturalne funkcje, warunkowane czynnościami fizjologicznymi. Tymczasem jaźń nie 

jest możliwa bez transcendencji, ponieważ nieodłącznym jej elementem jest 

oddzielanie się od poszczególnych aktów działania, a nawet i od ciała (Krąpiec, 1991, 

s. 412-413). Dlatego jaźń musi być zapodmiotowana bezpośrednio w duszy, co 

wskazuje z kolei na fakt, iż dusza musi istnieć w sobie i być podmiotem na sposób 

niezależny od ciała, ujawniając w ten sposób swoją substancjalną naturę. Działania 

ludzkie nieredukowalne do wymiaru cielesnego świadczą o duchowej naturze duszy, 

co znów domaga się wskazania jej niematerialnego źródła. Zdaniem Krąpca, 

najbardziej spójnym i racjonalnym rozwiązaniem jest odwołanie się do Bytu 

Absolutnego jako bezpośredniej przyczyny duszy ludzkiej, gdyż każde inne 

wyjaśnienie wikła się w nieprzezwyciężalne trudności. Na tej podstawie można 

stwierdzić, że człowiek posiada istnienie duchowe pochodzące od Absolutu, skutkiem 

czego zajmuje uprzywilejowaną pozycję w świecie natury. Tak pojęta dusza organizuje 

odpowiadające jej ciało (commensurata huic corpori) i będąc ostateczną zasadą 

fundującą bytowość człowieka, rozstrzyga o jego tożsamości bycia tym oto bytem 

(1961, p. II, c. 80, n. 9). W uzasadnieniu kolejnych aspektów tożsamości bytowej 

człowieka, takich jak świadomość jaźni czy podmiotowości, Akwinata podejmuje 

szczegółową analizę natury ludzkiej duszy wykazując, iż jako zasada istnienia bytu 

ludzkiego jest ona zarazem jego formą substancjalną. Podkreślając jedyność tego 

rodzaju formy, odnotowuje jej najważniejsze funkcje, do których należą różne aspekty 

konstytuowania bytu ludzkiego. Przyjrzenie się tym aspektom pozwoli pełniej ukazać 

to, w jaki sposób dusza uzasadnia tożsamość bytową człowieka. Czym zatem jest 

forma substancjalna bytu ludzkiego (Duma, 2012)? 

Na początku należy podkreślić, iż jest ona zasadą jedności bytu, która sprawia, 

że byt stanowi organiczną całość, nie będącą zwykłą sumą części, lecz substancjalną 

jednością, na mocy której istnieją poszczególne części6. Zasada ta wiąże cały byt od 

wewnątrz, gwarantując mu samodzielne istnienie. Jeśli zatem w bycie ludzkim mamy 

do czynienia z jedną zasadą organizująca oraz z wielorakimi elementami składającymi 

się na ludzkie ciało, to znaczy, że musi zachodzić pierwotne zjednoczenie między 

formą substancjalną a najbardziej elementarną postacią materii, która dzięki 

wspomnianej formie przyjmuje zupełnie nowy sposób istnienia. Św. Tomasz z Akwinu 

ten pierwotny związek fundujący byt ludzki określił mianem „unii substancjalnej” 

(unio substantialis), która będąc zjednoczeniem formy substancjalnej i materii 

                                                 
6 Dlatego Tomasz z Akwinu twierdził, że „pojęcie części sprzeciwia się pojęciu osoby” („ratio partis 
contrariatur rationi personae”, 1929, lib. III, dist. 5, q. 3, a. 2, resp.). 
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pierwszej decyduje o hylemorficznej strukturze bytu (1929, q. 5, a. 10, resp.). Z tak 

pojętego hylemorfizmu wynika ważny wniosek co do pierwszeństwa formy 

substancjalnej w organizowaniu nowego bytu ludzkiego. Nie da się racjonalnie 

uzasadnić łączenia się formy substancjalnej z już ukonstytuowanym ciałem, gdyż to 

właśnie wymieniona forma stoi u podstaw elementarnego uorganizowania bytu 

ludzkiego. Z tego względu wykluczona jest jakakolwiek sukcesywna animacja w wy-

jaśnianiu powstawania człowieka (Ślipko, 2009, s. 147). Głównym następstwem 

zakwestionowania zasady nadającej bytowi ludzkiemu jedność jest z jednej strony 

podważenie organicystycznej wizji bytu na rzeczy mechanicyzmu, który znosi nie 

tylko różnicę między człowiekiem i pozostałymi bytami, ale także między bytami 

ożywionymi i nieożywionymi, z drugiej zaś brak możliwości wskazania zasady 

determinującej istnienie bytu ludzkiego, wskutek czego istnienie człowieka 

sprowadzałoby się de facto do biologicznego życia, nie mówiąc już o konieczności 

zdania się na konwencjonalizm przy określaniu jego początku.  

Jako zasada jedności bytu, forma substancjalna musi całkowicie różnić się od 

pozostałych form, określających rozmaite własności zwłaszcza ludzkiego ciała.  

W jednym bycie substancjalnym nie może być więcej niż jedna forma substancjalna, 

ponieważ forma taka jest aktem determinującym substancję bytu, skutkiem czego 

przy wielości form substancjalnych byt musiałby mieć wiele substancji, co jest 

wykluczone, jeśli substancją ma być to, co istnieje w sobie i co jest podstawą 

tożsamości bytu (Swieżawski, 2000, s. 62-63). Zakwestionowanie jedności i realności 

formy substancjalnej byłoby równoznaczne z odmówieniem bytowi substancjalnemu 

tożsamości, skutkiem czego byt taki w swojej wewnętrznej strukturze byłby 

podzielony na wiele bytów, co czyniłoby go czymś względnym.  

W przywołanej wcześniej arystotelesowskiej definicji duszy wspomniano, iż 

jako „akt pierwszy” (entelecheia) urzeczywistnia ona ciało mające życie w możności. 

Jak wskazuje termin akt (łac. actus), określenie to odsyła do teorii aktu i możności, 

dzięki której można uchwycić to, jaką rolę spełnia pierwszy akt bytowy (Gilson, 2006, 

s. 82-85). Chodzi przede wszystkim o konstytuowanie bytu organicznego, co oznacza, 

że czynnik, który to sprawia decyduje o właściwych takiemu bytowi doskonałościach, 

poczynając od istnienia, kończąc na działaniach przypadłościowych. Tym samym 

forma substancjalna jawi się jako jedyne i ostateczne pryncypium wszelkich 

doskonałości człowieka. Mając zatem na uwadze rozmaite braki, jakimi 

charakteryzuje się człowiek, należy szukać ich uzasadnienia gdzie indziej, ale nie w 

duszy.   

Z tego, co powiedziano, można wnosić, że forma substancjalna jest również 

zasadą konstytuującą istotę bytu ludzkiego, czyli tym, co determinuje to, czym 

względnie kim jest człowiek jako taki. Forma ta decyduje bowiem o istotnych 
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właściwościach człowieka. W klasycznej metafizyce zasadę taką nazywano przyczyną 

formalną, która charakteryzuje się tym, iż wraz z przyczyną materialną wchodzi  

w wewnętrzną strukturę bytu, konstytuując jego istotę oraz substancjalność (Krąpiec, 

2007, s. 531-532). Inaczej mówiąc, jest to akt formy substancjalnej, który aktualizuje 

materię, nadając jej określoną postać. Ponieważ nic nie przechodzi z możności do 

aktu samo przez się, stąd przyczyna formalna zakłada przyczynę sprawczą 

(Arystoteles, 1990, 241 b 24). Z tego względu o tym, kim jest człowiek decyduje  

w istocie przyczyna sprawcza, którą jak wyżej powiedziano należy wiązać jedynie  

z Absolutem, ponieważ każda inna interpretacja nie obroni się przed irracjonalnością. 

Oznacza to, że bez odwołania się do Bytu Absolutnego człowiek pozostaje 

niewytłumaczalny (Krąpiec, 2005, s. 77). Natomiast samo zanegowanie formy 

substancjalnej w bycie ludzkim powodowałoby, że istota człowieka byłaby wyłącznie 

konstruktem poznającego intelektu, co w konsekwencji oznaczałoby naturalną 

nieokreśloność człowieka, otwierającą pole do interpretacji, w myśl których „człowiek 

nie jest niczym innym, jak tym, co z siebie uczyni”7.  

Z tej krótkiej analizy kluczowych właściwości formy substancjalnej (duszy) 

wynika, iż znajduje się ona nie tylko u podstaw tożsamości bytu ludzkiego 

wyznaczając jego fundamentalną strukturę, ale także rozstrzyga o tożsamości jego 

działań. To w niej, jako źródle bytowego dynamizmu, mają podstawę wszelkie 

działania, do jakich zdolny jest człowiek. Gdybyśmy odrzucili istnienie takiego źródła 

działań, to wyjaśnienia ludzkiego dynamizmu redukowałyby się do płaszczyzny czysto 

biologicznej, co jednak generowałoby liczne trudności w odniesieniu do tłumaczenia 

takich problemów jak ludzkie poznanie, myślenie, wolność, chcenie, miłość, 

odpowiedzialność, religijność, przeżycie piękna czy kontemplacja (Heindl, 2001,  

s. 385-423). O ile bowiem w przypadku samych czynności biologicznych sprawa 

wydaje się jeszcze dość jasna, ponieważ można uzasadnić, że zapodmiotowane są one 

wyłącznie w ciele, o tyle nieco inaczej jest z działaniami świadomymi, które 

wykraczają poza sferę organiczną, wskazując tym samym na konieczność istnienia 

innego źródła niż ciało. Ponadto, jak wyżej wspomniano, całe bogactwo działań 

świadomych (tworzenie pojęć, sądzenie, refleksja, język, decyzje itp.), jak też ich 

komplementarność, również odsyła do jednego podmiotu-źródła, co jest 

bezpośrednio dane zwłaszcza w doświadczeniu wewnętrznym. Dlatego wszelkie próby 

wyjaśniania tożsamości bytu ludzkiego o charakterze przyrodniczym nie tylko 

prowadzą do irracjonalizmu, ale i do całkowitego determinizmu, który sam w sobie 

jest nieuzasadnialny (Haeffner, 2006, s. 167). Rozwiązania te kwestionują zarówno 

                                                 
7 „Człowieka w pojęciu egzystencjalisty nie można zdefiniować dlatego, że jest on pierwotnie niczym. 
Będzie on czymś dopiero później,  i to będzie takim, jakim się sam uczyni. A więc nie ma natury 
ludzkiej, ponieważ nie ma Boga, który by ją w swoim umyśle począł”  (Sartre, 2001, s. 59). 
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realność wspomnianych dziedzin życia ludzkiego, jak i potwierdzające tę realność 

elementarne doświadczenie wewnętrzne każdego człowieka, który jest świadomym 

sprawcą czynności wykraczających poza jakikolwiek determinizm praw przyrody 

(Platon, 1999a, 98c – 99a).  

To, że człowiek zdolny jest wyłaniać z siebie akty poznania intelektualnego, 

akty pożądawczo-dążeniowe oraz akty decyzyjne zawdzięcza właściwej sobie formie 

substancjalnej, która – jak wyżej wspomniano – nie ma żadnego odpowiednika  

w pozostałym świecie przyrody (Krąpiec, 2005, s. 19-20). Forma ta decyduje  

o specyficznym działaniu ludzkim, które zawsze jest ścisłym następstwem sposobu 

istnienia bytu. Mimo że jest ona ostateczną zasadą działania, to jednak nie znaczy, że 

wszystkie działania muszą być w niej bezpośrednio zapodmiotowane, gdyż, jak 

wiadomo, czynności organiczne czy zmysłowe zachodzą przede wszystkim w ciele. Nie 

zmienia to faktu, że nie może być w bycie działań naturalnych, które wykraczałyby 

poza obszar wyznaczany przez formę, ponieważ to forma determinuje cały byt,  

a w związku z tym, także jego cielesność i związane z nią działania (Swieżawski, 2000, 

s. 63). W przypadku braku formy substancjalnej trudno byłoby rozróżnić rozmaite 

rodzaje działań w bycie, zwłaszcza naturalne i nienaturalne, konieczne i niekonieczne, 

organiczne i nieorganiczne, psychiczne i fizjologiczne, intelektualne i zmysłowe. 

W tradycji tę ostateczną podstawę działania bytu określano mianem natury 

bytu (gr. physis), poprzez którą od czasów Arystotelesa rozumiano to, co w bycie 

istotne i będące zarazem źródłem właściwych dla danego bytu działań (1990, 192 b). 

Natura zatem to koniecznie przysługujące bytowi uposażenie, dzięki któremu jest on 

zdolny do wyłaniania z siebie odpowiednich działań. W przypadku człowieka 

determinuje ona byt zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. 

Natura bytu ściśle związana jest z jego celowością. Wynika to z faktu, iż  

u podstaw jednego i drugiego stoi ta sama zasada, którą jest forma substancjalna. 

Determinując kres-cel realizowania się bytu ludzkiego, forma ta sprawia, że ma on 

jasno określony zakres swojego rozwoju. Dlatego kres-cel jest kluczowym elementem 

rozumienia natury człowieka. Jest to naczelny motyw, ze względu na który realizuje 

się cały ludzki dynamizm. Działania mają na celu zrealizowanie się natury bytu, który 

to stan można określić za Arystotelesem mianem najwyższego dobra (1996, 1097 b).  

Powyższe dociekania prowadzą do wniosku, że fakt istnienia, odbierania 

wrażeń zmysłowych, poznania umysłowego, wydawania sądów, podejmowania decyzji 

jest dziełem jednej i tej samej zasady, którą jest forma substancjalna, zwana również 

na terenie poznania filozoficznego duszą. Z tego względu, iż człowiek spełnia 

działania, które wykraczają ponad funkcje materii, dusza jawi się jako jedyny podmiot 

owych czynności niematerialnych, wskutek czego sama dusza musi być 

zinterpretowana jako niematerialna (Krąpiec, 1991, s. 146). Nie zmienia to faktu, iż 
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dusza zawsze przejawia swe istnienie i działanie poprzez ciało, które jednak zwłaszcza 

w odniesieniu do czynności niematerialnych pełni jedynie funkcję pewnego medium, 

a nie źródła czy podmiotu (Krąpiec, 1991, s. 20). Związek duszy z ciałem jest 

konieczny, gdyż oba te czynniki tworzą substancję ludzką, co znaczy, że ani sama 

dusza, ani samo ciało nie mogą być człowiekiem. Ponadto związek ten musi być 

bardzo ścisły, ponieważ działania właściwe człowiekowi ujawniają istnienie wyłącznie 

jednego podmiotu. Jednak to dusza, będąc w swym działaniu źródłem aktów 

materialnych i niematerialnych, wskazuje na swą wyjątkową naturę i specyficzne 

niematerialne pochodzenie. To za jej przyczyną, jak odnotuje Krąpiec, „dochodzi  

w człowieku do zsyntetyzowania materii i ducha, który działając jako jeden podmiot, 

ujawnia w swoim działaniu transcendencję nad materią, przyporządkowując ją 

transcendentnemu celowi wpisanemu w tę naturę” (Krąpiec, 2000, s. 139). Dzięki 

duszy człowiek stanowi zatem jeden byt, jedno compositum złożone z ducha i materii, 

które jest tożsame w swoim istnieniu, samoświadomej jaźni, podmiotowości, jak też w 

całym bogactwie działań, pośród których naczelne miejsce zajmują akty umysłowego 

poznania,  akty decyzyjne i akty dążeniowo-pożądawcze. Specyfika tych aktów 

ujawnia, iż u ich podstaw tkwi wyjątkowy byt, któremu jeszcze w średniowieczu 

nadano miano persona, zaczerpnięte od greckiego słowa prosopon, oznaczającego 

maskę wyrażającą istotę sztuki w teatrze greckim. Byt ten jest przede wszystkim 

podmiotem, z którego jak spod maski wyłaniają się świadome i wolne działania, 

poprzez które ujawnia się prawda o człowieku (Maryniarczyk, 2007, s. 108).  

 

Zakończenie 

 

Nieodłącznym element faktu „bycia człowiekiem”, danego zarówno w 

doświadczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym jest świadomość bycia podmiotem 

posiadanych własności  oraz spełnianych działań, jak też posiadania samoświadomej 

jaźni, oddzielającej się od wszystkiego, co podpada pod miano „moje”. Wyjaśnienie 

wspomnianego faktu domaga się wskazania uzasadnienia dla bezpośrednio 

doświadczanego jednego podmiotu i związanej z nim jaźni, która nie utożsamia się z 

tym, co „moje”.  Zakwestionowanie jednej zasady tłumaczącej powyższą jedność 

pozbawiałoby de facto byt ludzki tożsamości. Nie da się bowiem powiązać składającej 

się na byt ludzki „wielości” w jeden podmiot czy jedną jaźń, bez przyjęcia zasady 

jednoczącej. W świetle wyjaśnień metafizycznych ostatecznym czynnikiem nadającym 

bytowi jedność jest akt istnienia, który warunkuje nie tylko istnienie bytu, ale  

i wszelkie jego realne doskonałości. W bycie ludzkim podstawą aktu istnienia jest 

dusza, w której musi być bezpośrednio zapodmiotowane „ja”, gdyż w innym 

przypadku nie wykraczałoby ono poza naturalne (resp. fizjologiczne) funkcje. Dusza 
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jest zatem ostateczną zasadą fundującą bytowość człowieka, która rozstrzyga tym 

samym o jego tożsamości. Zakwestionowanie duszy prowadzi do rozbicia jedności 

psychofizycznej człowieka, a w konsekwencji do obalenia natury ludzkiej, jak  

i koncepcji osoby. Św. Tomasz z Akwinu wypracował jedyne w swoim rodzaju 

wyjaśnienie problemu jedności psychofizycznej bytu ludzkiego, odwołując się do 

duszy jako formy substancjalnej bytu ludzkiego. Koncepcja formy substancjalnej 

tłumaczy zarówno ścisły związek duszy z aktem istnienia, jak i jej rolę w strukturze 

bytowej człowieka. Forma substancjalna jest zasadą jedności bytu ludzkiego, która 

wiąże ten byt od wewnątrz, umożliwiając w jego ramach zaistnienie „unii 

substancjalnej” duszy i ciała, dzięki czemu powstaje wyjątkowy sposób istnienia 

człowieka, niesprowadzalny do procesów fizjologicznych. Jako „akt pierwszy” bytu 

jest ona jedynym i ostatecznym pryncypium wszelkich doskonałości człowieka, czyli 

zasadą konstytuującą jego istotę, jak i przyczyną formalną. Ponieważ wyłania z siebie 

niematerialne działania, nie może być sprowadzona do porządku materialnego, stąd 

wyjaśnienie jej genezy wymaga odwołania się do Absolutu, który tym samym staje się 

kluczem do zrozumienia człowieka. Wyznaczając elementarną strukturę człowieka, 

forma substancjalna stoi u podstaw tożsamości bytu ludzkiego. Forma ta rozstrzyga 

także o tożsamości działań ludzkich, gdyż jako ostateczne źródło dynamizmu 

decyduje o wszelkich czynnościach człowieka, które są konsekwencją sposobu jego 

istnienia.  Ona określa także kierunek owych działań, wyznaczając w ten sposób kres 

(cel) spełniania się bytu ludzkiego. Dzięki odkryciu formy substancjalnej dana w 

doświadczeniu jedność jego istnienia, jaźni, świadomości, podmiotu czy działania 

znajduje ostateczne uzasadnienie. 
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Laski/Warszawy 

 

 

Tożsamość osobowa człowieka  

w ujęciu pedagogiki chrześcijańskiej 

 

Wstęp 

 

Biorąc pod uwagę troskę o zachowanie tożsamości osobowej człowieka  

z punktu widzenia założeń pedagogiki chrześcijańskiej nie możemy pominąć złożonej 

struktury człowieka, która wychodzi poza jego warstwę psychofizyczną. Istotną rolę  

w rozwoju odgrywa także płaszczyzna duchowa. Dopiero uwzględnienie wszystkich 

warstw owej struktury prowadzi do integralnego rozumienia istoty człowieka, a tym 

samym do pełniejszego, niż tylko perspektywa humanistyczna, postrzegania 

problemu jego osobowej tożsamości. 

Człowiek jest istotą wolną i rozumną, w związku z czym potrafi tworzyć 

symbole, różne dzieła sztuki i odnajdywać sens swojego życia, a także ofiarować się za 

i dla innych, co wskazuje na integralne i wewnętrzne bogactwo osoby. 

 

1. Integralne bogactwo osoby w aspekcie teologicznym 

 

Aby jeszcze bardziej podkreślić ten aspekt, który może być wzmocnieniem 

refleksji nad tożsamością osobową człowieka, warto zwrócić się do rozważań nad 

chrześcijańskim rodowodem, który wiążemy ze ścisłym pochodzeniem od Boga, do 

tego stopnia, że możemy nawet mówić o swoistego rodzaju synostwie Bożym.  

 Nawiązując do analizy tekstów biblijnych, K. Wojtyła przypomina fragment  

o synostwie Bożym, z którego wyprowadza wniosek, że również i człowiek „zostaje 

podniesiony z rzędu li tylko stworzenia, a wciągnięty w tajemniczą sferę Bożego 

synostwa” (Wojtyła 1999, s. 108). I dodaje: „Owo synostwo Boże, ów rzeczywisty 

stosunek człowieka do Boga jak syna do ojca oparty jest na uczestnictwie (koinonia) 

w naturze Bożej. (…) Jesteśmy rzeczywistymi synami i dziećmi Boga – nie w 

przenośni tylko. Stąd następny wniosek: <<łaska>>, owa charis św. Pawła, łaska, 

która sprowadza się do faktu naszego usynowienia ze strony Boga, musi polegać na 

takim właśnie uczestnictwie w naturze Bożej. Ono stanowi samą jej istotę” (tamże,  

s. 110-111). 
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To niejako obliguje nas do nowego życia. A może nawet potrzeby wewnętrznej 

przemiany. Biorąc pod uwagę ten szczególny rodzaj naszego uczestnictwa w czyjejś 

naturze, K. Wojtyła wyjaśnia, że wówczas „nie tylko zależymy od niego, ale należymy 

do niego w sposób bardzo wewnętrzny. Nie jesteśmy wówczas jego tylko własnością, 

nie przynależymy do niego od zewnątrz, jak np. sługa, który jest własnością tego, 

komu służy, ale nosimy w sobie jakiś istotny rys tego, do którego należymy przez owo 

wewnętrzne uczestnictwo”(tamże, s. 114). 

 To wszystko można odnieść do płaszczyzny relacji Boga z człowiekiem, o czym 

wspomina K. Wojtyła: „Pan Bóg może istoty rozumne dopuścić do pewnego udziału  

w tej tajemnicy. (chodzi o tajemnicę Bożego życia wewnętrznego – przyp. J. P.) I to 

się właśnie dokonuje w stosunku do ludzi przez fakt Objawienia. Na podstawie 

Objawienia dowiadujemy się, że to wewnętrzne życie Boże znajduje swą podstawę w 

niepojętym fakcie Trójcy Osób posiadających tę samą i jedną naturę Bożą. Wnosimy 

tedy, że owa natura, którą w nieograniczonej pełni posiadają te Trzy Osoby, stanowi 

bezpośrednią podstawę wewnętrznego życia Bożego. To jest owo Bóstwo (Deitas), 

przez które Bóg Ojciec, Słowo (Syn) i Duch Święty jest Sobą, którym wewnętrznie 

żyje, w którym znajduje bezwzględną pełnię poznania Swej Istoty i miłości 

Najwyższego Bożego Dobra. Życie wewnętrzne Boże, życie najczystszego Ducha musi 

polegać na jakiejś dla nas niepojętej pełni poznania i miłości. To życie stanowi 

Tajemnicę Trójcy Osób Bożych. Jest ono trójosobowe. Trójca Przenajświętsza jest 

ścisłą tajemnicą wiary, tzn. tajemnicą ścisłą jest fakt posiadania tejże samej natury 

Bożej (Bóstwo) przez trzy rzeczowo różne Osoby” ( tamże, s. 117). Tak więc dochodzi 

do poznania życia wewnętrznego Trójcy Świętej oczyma wiary: „Oto zasadniczy 

przejaw <<uczestniczenia>> w życiu wewnętrznym Boga” (tamże, s. 122). 

 Oczywiście dochodzą do tego jeszcze dwie cnoty wlane, nazywane inaczej 

teologicznymi lub boskimi, mianowicie: miłość i nadzieja. Są one dlatego tak 

nazwane, ponieważ sam Bóg je w nas „wlewa” swoją mocą łaski uświęcającej, 

uzdatniając nas niejako do nowej jakości życia. „Nadzieja – jak mówi K. Wojtyła – 

zaszczepia w nas i utrzymuje pragnienie Boga jako najwyższego dobra, miłość zaś 

wiąże nas wewnętrznie z Bogiem węzłem nadprzyrodzonej <<przyjaźni>>„(tamże,  

s. 123). 

Do tego dochodzą jeszcze dary Ducha Świętego, co w sumie stanowi 

nadprzyrodzony pierwiastek, który „zostaje zaszczepiony bezpośrednio na 

naturalnym podłożu naszej duchowej duszy. W następstwie tego zaś kształtuje  

w pewien określony sposób nasze ludzkie wewnętrzne życie. Cnoty boskie, dary 

Ducha Świętego, łaska uświęcająca – to nie są jedynie proste pojęcia teologiczne, ale 

są to rzeczywiste siły wewnętrzne, które wpływają bezpośrednio na bieg naszych 

przeżyć, które nadają pewien zasadniczy kierunek rozwojowi naszej ludzkiej osoby.  
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W nowy sposób dzięki nim kształtuje się nasza świadomość, nowych cech nabiera 

nasza miłość. A to wszystko nie określa nam tylko danych jakiejś teologicznej 

<<teorii>>, ale mówi o rzeczywistych faktach wewnętrznych, które możemy 

bezpośrednio sprawdzić w naszym życiu. Objawienie je określa, teologia je tłumaczy, 

ale życie też na swój sposób je potwierdza i sprawdza”(tamże, s. 125). 

 Ujawnia się więc w przywołanych rozważaniach przyszłego Papieża idea 

„chrześcijańskiego humanizmu”: „Owe stwierdzenia – pisze K. Wojtyła – stanowią 

pierwszą tezę tzw. chrześcijańskiego humanizmu, który nie jest jakimś nagłym 

odwróceniem się ku człowiekowi w chrześcijaństwie, ale prostym i pełnym odkryciem 

prawdy o człowieku – tej prawdy, nad którą rozum ludzki pochyla się z cała 

wnikliwością, a którą Objawienie stawia w nowym, nadprzyrodzonym świetle i 

rozwiązuje przez prawdę o Bożym synostwie ludzkiej istoty” (tamże, s. 127).   

 Mając zatem za sobą klucz do zrozumienia istoty człowieka oraz świadomość 

integralnego bogactwa osoby w aspekcie teologicznym, możemy przejść do dalszych 

rozważań nad troską o zachowanie tożsamości osobowej z uwzględnieniem aspektu 

pedagogicznego. 

 

 

2. Integralna tożsamość osobowa w aspekcie pedagogicznym 

 

Wielkie usługi w tym zakresie może nam oddać filozoficzna refleksja nad 

człowiekiem nazywana personalizmem. B. Kiereś zwraca uwagę na jej ścisłe 

powiązanie z teologią i pedagogiką. „Personalizm – pisze B. Kiereś – jako filozoficzna 

teoria człowieka to teoria uniwersalna poznawczo i neutralna wykładnia istoty 

człowieka oraz jego wychowania. Ten personalizm ogarnia i dotyczy każdego 

człowieka. Historycznie stało się tak, że inspiracją dla personalizmu jako teorii 

filozoficznej była kultura chrześcijańska z jej integralną wizją człowieka. W świetle tej 

wizji każdy jest osobą, zarówno chrześcijanin, jak i nie chrześcijanin. W łonie tzw. 

filozofii chrześcijańskiej (kiedy filozofia i teologia stanowiły jedność) na kanwie 

sporów trynitologicznych i chrystologicznych pojawiło się rozróżnienie: natura – 

osoba. To rozróżnienie zastosowano w odniesieniu do problemu Trójcy Świętej 

(jedność trzech różnych Osób, równych co do natury) i wykorzystano do opisu bytu 

ludzkiego /…/. Natomiast istotnymi cechami wyróżniającymi wychowanie w kulturze 

chrześcijańskiej są: uznanie bezwzględnie ostatecznego celu życia, którym jest 

osiągnięcie pełni doskonałości w bezpośrednim zjednoczeniu z Bogiem, swoista dla 

chrześcijan droga do celu – naśladowanie Chrystusa i usprawnianie się w dobrych 

uczynkach, a szczególnie w czynnej miłości Boga, siebie samego i bliźniego w Bogu 

oraz swoiste dla chrześcijaństwa środki wychowawcze, takie jak liturgia i sakramenty 
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– obok wspólnych dla wszystkich ludzi środków wychowawczych opartych na naturze 

ludzkiej” (Kiereś 2007, s. 99). 

Jan Paweł II podczas V pielgrzymki do Polski, goszcząc w progach 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie powiedział: „Innym warunkiem zdrowego 

rozwoju nauki, na który chciałem zwrócić uwagę, jest integralna koncepcja osoby 

ludzkiej. Wielki spór o człowieka u nas w Polsce wcale się nie zakończył wraz  

z upadkiem ideologii marksistowskiej. Spór o człowieka trwa w dalszym ciągu, a pod 

pewnym względem się nasilił. Formy degradacji osoby ludzkiej oraz wartości życia 

ludzkiego stały się bardziej subtelne, a tym samym bardziej niebezpieczne” (Jan 

Paweł II, 1997, s. 149). 

Szansę na przeciwstawienie się tym zagrożeniom I. Szewczak widzi  

w propozycji niemieckiego pedagoga Wolfganga Brezinki, na którego powołuje się w 

swoich rozważaniach nad celem wychowania chrześcijańskiego: „Przezwyciężenie 

kryzysu kultury normatywnej – pisze ta autorka – Brezinka upatruje w wychowaniu 

chrześcijańskim, domaga się solidnych moralnych podstaw chrześcijańskich  

w wychowaniu. Wychowanie chrześcijańskie zdąża do pełnego rozwoju osoby 

ludzkiej, czyli harmonijnego rozwijania właściwości fizycznych, moralnych, 

intelektualnych oraz do ukształtowania człowieka doskonałego, człowieka 

uspołecznionego i aposto-łującego w procesie chrystianizacji dzisiejszego świata. 

Wychowanie integralne zmierza do rozwoju człowieka we wszystkich jego wymiarach. 

Nie może on zostać zredukowany do aspektu psychologicznego, społecznego czy 

kulturowego. Tylko pełny rozwój pozwoli stać się pełnowartościowym człowiekiem  

i spełnić powierzone mu obowiązki” (Szewczak 2007, s. 162-163). 

Z kolei S.Cz. Michałowski, powołując się na filozofię osobowości T. Kobierzy-

ckiego, zwraca uwagę na dynamikę bycia osobą: „Ciało jest materialnym składnikiem 

osoby, tzn. ciało się ma, a osobą się jest. Osobę możemy ujmować nie tylko od strony 

istnienia, ale i od strony stawania się, jako proces, a więc jako prosopon i jako 

prosopoia (osobo twórczość), hypastosis, persona i jako personatio. Osoba w 

znaczeniu aktywnym, twórczym, dynamicznym bywa często nazywana osobowością” 

(Michałowski 2007, s. 187). 

Ten sam autor, analizując problem wychowania personalistycznego, podkreśla 

w nim szczególną rolę integralności. Wyjaśnia, że integralne – „czyli całościowe, 

ujmujące człowieka w wymiarach: biologicznym (genitalność – instynkt, chęć 

zaspokojenia, gdzie usprawnieniem jest wychowanie fizyczne), psycho-emocjonalnym 

(erotyzm – czucie własnej przyjemności, dotyczy wychowania intelektualnego i emo-

cjonalnego), wymiar społeczny (dotyczy otwartości na dobro innych poprzez relacje 

interpersonalne) oraz duchowo-religijny spełniający się poprzez służbę osobie  

i wspólnocie. Integracja osobowa jako cel wychowania dotyczy wiedzy jako poznania 
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praw życiowych i zawiera się w informacji. Z kolei opanowanie sprowadza się do 

kierowania sobą, otwarcie na dobro innych oraz zdolność daru w postaci miłości 

ofiarnej a wszystkie razem stanowią formację osobową” (tamże, s. 199). Również dalej 

S.Cz. Michałowski potwierdza tę myśl jeszcze bardziej dobitnie, twierdząc, że 

wychowanie „nastawione na wspieranie rozwoju ujmowane jako integralna jedność 

umysłu i ciała, sfery fizycznej i duchowej, prowadzi do wewnętrznej harmonii z sobą  

i zewnętrznym światem, czyli służy osiąganiu coraz wyższej samoświadomości oraz 

kontaktu ze wszystkimi wymiarami ludzkiego bytowania”(tamże, s. 204-205). 

Integralny model wychowania zmierza w końcu do życia we wspólnocie  

z innymi. Nawiązując do wspomnień Lwa Tołstoja, S. Cz. Michałowski przypomina 

jego wyznanie, „że nie potrafił znaleźć żadnego logicznego celu swego istnienia. 

Odniósł sukces, szczęśliwie się ożenił, był bogaty, a jednak to wszystko wydawało mu 

się bezcelowe. Doszedł do wniosku, że człowiek żyje tylko dlatego, że w coś wierzy. 

Gdyby nie wierzył w istnienie czegoś poza nim samym, zabiłby się. Wiara zatem jest 

<<motorem życia>>. Może celem życia jest także życie, by inni mogli żyć lepiej, gdy 

odejdę, bym – jeśli moje istnienie ma być kontynuowane w jakimkolwiek sensie – 

mógł istnieć w kontynuacji życia innych”(tamże, s. 204). 

Do motywu integralnej koncepcji człowieka nawiązuje również Wojciech 

Chudy. Pisze on, że najważniejszym „walorem wychowawczej pracy nad 

wychowankiem-osobą jest w nastawieniu personalistycznym wzgląd na integralny 

rozwój człowieka. Z analizy struktury osoby ludzkiej wiadomo, jak wielką rolę w jej 

rozwoju pełni staranność o właściwą kondycję, zwłaszcza kondycję aksjologiczną, 

każdego z jej elementów. Antropologicznej zawartości bytu ludzkiego, którą stanowi 

rozum, wolna wola, ciało i <<podsumowująca>> te wartości godność osobowa 

człowieka, musi odpowiadać intencja pedagogiczna. Człowiek winien rozwijać się  

w niej integralnie i całościowo, a więc zarazem w wymiarach: fizycznym – 

psychicznym – i moralnym. Dopiero taka pełna dbałość i troska o rozwój 

podopiecznego stanowi właściwą odpowiedź osobową na jego godność – jest 

działaniem nastawionym na rozwój jego osoby” (Chudy 2007, s. 282-283). 

W. Chudy wskazuje na niezwykle pojemną przestrzeń rozwojową pedagogiki 

personalistycznej, kierującej się wartościami chrześcijańskimi. I wyjaśnia, że „na 

pojęcie wartości chrześcijańskich składają się: zasada afirmacji człowieka, hierarchia 

wartości oraz tradycja. Na mocy tej pierwszej nawet <<ten najmniejszy>>, najsłabszy 

i odrzucony ma prawo oczekiwać pomocy od innego człowieka. Druga określa ład 

życia ludzkiego wyznaczony linią aksjologiczną: osoba – rodzina – wspólnota 

(społeczność) – Kościół – Bóg. Trzeci element wskazuje na historię, w której w ciągu 

dwóch tysięcy lat realizowały się te właśnie wartości, i w której się one – można 

powiedzieć – zweryfikowały. Lecz naprawdę o specyficzności wartości 
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chrześcijańskich, o chrześcijańskości wartości decyduje tylko Chrystus.”(tamże, s. 

294). 

Mariusz Sztaba, zainspirowany dorobkiem naukowym Mariana Nowaka w 

zakresie wychowania integralnego oraz oficjalną nauką Kościoła katolickiego, 

stwierdza, że wychowanie chrześcijańskie jest na tyle integralne, co realne. 

„Dostrzegając człowieka w jego różnych wymiarach (osobowym, społecznym, 

kulturowym, transcendentnym) przychodzi mu z pomocą. Jest otwarte, tak samo jak i 

człowiek, któremu służy, a który ciągle jest w drodze. 

Wierność Chrystusowi sprawia, że Kościół, jak i pedagodzy chrześcijańscy w 

swojej myśli i pracy pedagogicznej są w ciągłym dialogu ze światem i z Bogiem, w 

służbie konkretnemu człowiekowi, na każdej płaszczyźnie jego egzystencji”(Sztaba 

2007, s. 518). 

Nad atrakcyjnością wychowania chrześcijańskiego skupia swoją uwagę Alina 

Rynio, uwzględniając w tym spojrzeniu przede wszystkim nauczanie Jana Pawła II. 

„Jeśli brać pod uwagę nauczanie Jana Pawła II, to widoczna jest ona w formie 

integralnej, realistycznej i doceniającej pewność i zaangażowanie wolności, wizji 

wychowania. Wizja ta /…/ jest ciągle nowa, choć zakotwiczona w tradycji, moralności 

i kulturze 2000 lat chrześcijaństwa. Jej otwartość na pełnię prawdy o człowieku  

i świecie, dowartościowanie wszystkiego, co piękne, dobre i sprawiedliwe, jak również 

jej metodyczna wartość sprawiają, że wizja ta jest czytelna także dla współczesnych” 

(Rynio 2007, s. 673). 

Zdecydowanie w kierunku naszych poszukiwań zmierza myśl pedagogiczna 

Jerzego Bagrowicza, którzy podkreśla, że wiara „w Jezusa Chrystusa obecnego  

w Kościele ma siłę wychowującą, ponieważ więź człowieka jako osoby z Chrystusem 

jest zarazem więzią z Ojcem i Duchem Świętym. Dlatego wychowanie 

personalistyczne, czyli człowieka jako osoby, staje się jednym z najistotniejszych 

zadań i wyzwań dla chrześcijaństwa i dla każdego wychowawcy” (Bagrowicz 2010, 

 s. 48). 

Powołując się na poglądy J. Maritaina, ksiądz Jerzy Bagrowicz stwierdza, że  

„J. Maritain wyłonił dwa podstawowe cele wychowania: kształtowanie dojrzałego 

społeczeństwa oraz uzdolnienie wychowanka do udziału w życiu społecznym. 

Naczelnym więc celem wychowania jest według niego ukształtowanie dojrzałej 

osobowości wychowanka oraz jego aktywnej postawy wobec życia. Zdaniem Maritaina 

odejście w pedagogice od nakreślenia adekwatnych celów jest wynikiem braku 

integralnej, tzn. personalistycznej wizji człowieka. Brak ten usiłuje się zatrzeć przez 

stosowanie atrakcyjnych metod nauczania, oddziaływania na wizualną wrażliwość 

dziecka. Można wtedy wychować człowieka sprawnego intelektualnie, wykształconego 

technicznie, ale to nie może zastąpić osobowej formacji człowieka, ukazania mu 
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życiowego powołania, trwałych egzystencjalnych celów, doświadczenia wartości 

ideowo-moralnych. Cele wychowania nie mogą być nadto ujmowane jednostronnie; 

jest tak wtedy, gdy wychodzi się z jednostronnej koncepcji człowieka – empiryczno-

scjentystycznej, materialistycznej, biologizowanej. Innym zagrożeniem wizji celów 

wychowania człowieka jest, zdaniem Maritaina, przyjęcie takich filozoficznych 

koncepcji lub postaw życiowych, jak na przykład: pragmatyzm, socjologizm, 

intelektualizm i woluntaryzm. Minimalizują one wartość prawdy i dobra, 

koncentrując się głównie na efektywności metod pedagogicznych” (tamże, s. 51). 

W integralnym modelu rozwoju człowieka nie można pominąć tego, co 

nazywamy formacją sumienia (tamże, s. 56). J. Bagrowicz zauważa, że w wychowaniu 

na tym odcinku skuteczną pomocą „może być prawidłowo rozwijane życie religijne, 

które uwrażliwia człowieka na zachowanie przykazań i uczy osobowej odpowiedzi na 

głos sumienia. Prowadzi ono do szacunku dla prawa Bożego, rodzi pragnienie jego 

zachowania i wierności. To prowadzi do uwrażliwienia sumienia i do traktowania 

swego życia jako daru i osobowej odpowiedzi na ten dar” (tamże, s. 58). 

Wskazując dalej na potrzebę osobowego budowania strategii wychowania 

religijnego, dystansuje się od różnego rodzaju uprzedmiotowienia tej jednej z 

najważniejszych płaszczyzn integralnego rozwoju człowieka. „Bóg mówi do ludzi – jak 

stwierdza J. Bagrowicz – jako osoba do innej osoby, w sposób pobudzający do 

odpowiedzi. Życie człowieka ma być przeto postrzegane jako odpowiedź na wezwanie 

Boże. Historia wiary jest dramatyczną historią Boga żyjącego i mówiącego do ludzi, 

zapraszającego ich do jedności ze sobą. Joseph Colomb, jeden z najwybitniejszych 

przedstawicieli teorii i praktyki katechezy Kościoła katolickiego XX wieku, krytykował 

katechizmy za ich personalny charakter. W nauczaniu religijnym na każdym jego 

etapie, a zwłaszcza edukacji religijnej młodych powinno chodzić głównie o to, że 

chrześcijaństwo ma na uwadze <<kogoś>>, a nie tylko <<coś>>, że objawienie to 

Bóg, który się objawia, a nie tylko prawdy objawione przez Boga” (tamże, s. 62). 

Pięknie ujęła to Helen Keller – fenomenalna amerykańska głuchoniewidoma – 

która wspominając wpływ na swoje życie wspaniałego biskupa Brooksa, podkreśla 

jego mądre słowa, wyjaśniające jej wątpliwości na temat: dlaczego jest tak wiele religii 

na świecie. „Jest jedna uniwersalna religia, Helenko – religia miłości. Kochaj twego 

Niebieskiego Ojca całym sercem i duszą, kochaj każde dziecię Boże, jak tylko możesz, 

i pamiętaj, że możliwości dobra są większe niż możliwości zła, a zdobędziesz klucz do 

nieba” (Keller 1961, s. 117).  

H. Keller następnie komentuje istotę tego niezwykłego dla niej przykładu 

właściwej, bynajmniej nie dewocyjnej postawy religijnej, jaką również i ona 

prezentowała sobą: „Jego życie było wspaniałą ilustracją tej wielkiej prawdy. W tej 

szlachetnej duszy miłość i rozległa wiedza stapiały się z wiarą. Biskup Brooks nie 
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uczył mnie żadnych poszczególnych wierzeń czy dogmatów. Po prostu wpajał we mnie 

dwie wielkie idee – ojcostwa Boga i braterstwa ludzi. Odczułam dzięki niemu, że te 

prawdy leżą u podstaw wszystkich form czci i wierzeń. Bóg jest miłością, jest naszym 

Ojcem, a my Jego dziećmi, a więc najczarniejsze chmury rozpłyną się i jakkolwiek 

dobro będzie poniewierane, zło nie zatriumfuje” (tamże). 

 Jarosław Michalski uważa, że jednym z najważniejszych elementów 

integralnego rozwoju człowieka jest troska o właściwy kształt wychowania religijnego, 

które powinno pokrywać się z moralnością, a co jest wyrazem również pełnej 

dojrzałości człowieka: „Całościowe spojrzenie na wychowanie wymaga uwzględnienia 

najistotniejszych jego elementów składowych, tj. religijności i moralności. Religijność 

jest najczęściej definiowana jako indywidualny i subiektywny stosunek człowieka do 

Boga, regulowany określonymi nakazami, prawdami, twierdzeniami wynikającymi z 

założeń danej religii. Dojrzała forma religijności ułatwia każdemu człowiekowi 

prawidłowy rozwój osobowości, określenie relacji do transcendencji, do innych osób, 

do samego siebie i całego otaczającego świata, stąd ma tak istotny wpływ na kształt 

wychowania” (Michalski 2010, s. 131). 

Wielu innych autorów także podejmuje problem znaczenia pedagogiki 

integralnej w trosce o pełny rozwój tożsamości osobowej człowieka. I stawiają zawsze 

w centrum swojej uwagi ludzką osobę. Między innymi w sposób bardzo zasadniczy 

zastanawia się nad tą problematyką wspomniany J. Bagrowicz, który przy okazji 

podkreśla dorobek i szczególne zasługi na tym odcinku Janusza Tarnowskiego:  

„Z pedagogów tworzących w nurcie chrześcijańskiej myśli wychowawczej na 

szczególne wyróżnienie zasługują prace ks. J. Tarnowskiego. Problem wagi osoby 

wychowanka wraca coraz częściej także i w pracach dotyczących pedagogiki 

specjalnej” (Bagrowicz 2005, s. 179). I dalej uściśla problem osoby, pytając: „Co to 

znaczy, że człowiek jest osobą? Znaczy to, że człowiek nie jest tylko materialną 

(cielesną) jednostką, ale że jest świadomym i wolnym podmiotem, czyli osobą. 

Człowiek jest osobą, a więc kimś, a nie tylko czymś (przedmiotem lub rzeczą). Pojęcie 

osoby wywodzi się ze świata greckiego teatru. Termin osoba – greckie: prosopon – 

początkowo oznaczał maskę aktora wcielającego się w graną postać, kogoś wielkiego 

(herosa, bohatera). Z greckiego teatru wyrażenie to przeszło do teologii 

chrześcijańskiej. Zostało najpierw wprowadzone na Soborze Chalcedońskim dla 

wyjaśnienia struktury bytowej Jezusa Chrystusa, który był Bogiem i zarazem 

prawdziwym człowiekiem. Z teologii pojęcie osoby przeszło do filozofii i stało się 

fundamentalną kategorią antropologii filozoficznej. Stąd też św. Tomasz z Akwinu za 

Boecjuszem określił osobę jako <<jednostkową substancję o rozumnej naturze>>„ 

(tamże, s. 183). 
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Następnie, posiłkując się sposobem argumentacji Wincentego Granata, 

nawiązuje do sporu na temat rozdzielności ciała od życia duchowego, twierdząc, że 

osoba „jest całością bytującą na wielu płaszczyznach. Nienaruszalne prawa człowieka, 

a więc i jego godność, wynikają z całej jego natury, a nie tylko z jego duchowego, 

nieśmiertelnego ducha. Odrywanie w człowieku wartości materialnych, w tym i 

wartości ludzkiego ciała, od osoby jako bytu duchowego prowadzi do 

niebezpieczeństwa usunięcia wartości duchowych z zakresu życia społeczno-

gospodarczego” (tamże, s. 187). 

Jerzy Bagrowicz, mówiąc o godności osoby, sięga do najdawniejszych 

poglądów przedstawicieli starożytnej tradycji chrześcijańskiej. Szczególnie podkreśla 

myśl św. Hilarego z Poitiers, „że człowiek jest ukoronowaniem stworzenia, że został 

stworzony jako najpiękniejsze dzieło, że cały stworzony świat Bóg przeznaczył dla 

człowieka, odwołując się przy tym do antropomorfizmu biblijnego, który ukazuje 

człowieka jako stworzonego rękoma Boga. Jest to – jego zdaniem – szczególny 

przywilej człowieka, dzięki któremu człowiek posiada swoistą, niepowtarzalną wśród 

innych stworzeń godność” (tamże, s. 197). 

Nawiązuje również do poglądów Klemensa Aleksandryjskiego na temat idei 

podobieństwa Bożego jako zasadniczego celu wychowania: „Celem człowieka jest stać 

się podobnym do Boga. Cel ten został wytknięty przez stworzenie. Myśl ta u Ojców 

Kościoła występuje szczególnie w związku z ideą podobieństwa chrześcijanina do 

Chrystusa. Aby wyrazić głębię i bogactwo tej prawdy, Klemens Aleksandryjski 

nawiązuje do idei Chrystusa jako Pedagoga-Wychowawcy. Sam Bóg przekazał nas 

Chrystusowi, jak ojciec powierza swoje dzieci starszemu wychowawcy. Zadanie 

powierzone Synowi polega na tym, aby nas ukształtował na wzór urzeczywistnionego 

najpierw w Nim samym podobieństwo do Boga”(tamże). 

Na dynamiczną strukturę integralnej koncepcji człowieka zwraca uwagę 

Stanisław Chrobak: „Kod rozwoju ludzkiej egzystencji wraz ze wzrostem ujawnia dwie 

ważne cechy: niepełność i potencjalność. Z tego układu wywodzi się myśl o 

uczestniczeniu człowieka jako istoty cielesno-duchowej w tym, co od niego bytowo 

wyższe (duchowe) i niższe (materialne) -bio-psychiczne jest podstawą wyjściową, 

duchowe – zasadą konstytutywną egzystencji. To ostatnie sprawia, że o człowieku 

można powiedzieć: człowiek jest osobą, stając się i staje się, będąc” (Chrobak 2009, 

s. 265-266). 

Nie można pominąć w naszej analizie poglądów E. Mouniera, które streszcza  

S. Chrobak i konkluduje, że doświadczenie osoby ludzkiej „nastawione jest na 

egzystencję innych osób. Człowiek realizuje się w społeczności osób i w świecie: we 

wspólnocie bliskiej, w społeczeństwie, w zbiorowości pracy, w ojczyźnie, na jednej 

ziemi. Człowiek odnajduje w swym <<ja>> powiązanie z <<ty>> oraz z <<my>>. 
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Fundamentem odpowiedniej korelacji między osobą a społecznością jest uznanie 

osobowego Boga. Dla E. Mouniera religia jest podstawową siłą w kształtowaniu 

człowieczeństwa, duchowości i świadomości moralnej, bez czego nie ma 

humanistycznego życia społecznego” (tamże, s. 277).  

Jedną z podstawowych definicji osoby, która pozwoli nam również na odkrycie 

istoty ludzkiej tożsamości, jest propozycja Wincentego Granata: „Osoba ludzka jest to 

jednostkowy, indywidualny, substancjalny, cielesno-duchowy podmiot zdolny działać 

w sposób rozumny, dobrowolny, moralny i społeczny, w celu harmonijnego 

ubogacania siebie i innych ludzi w zakresie kultury”(Granat 1985, s. 69-70).  

S. Chrobak wprawdzie ustosunkowuje się do nieco zmodyfikowanej definicji, ale to 

nie zmienia istoty jego komentarza, w którym, odwołując się wciąż do inspiracji  

W. Granata, pisze: „Posiadając opis integralnej osoby ludzkiej, łatwo zauważyć 

zakresy jej działań powiązanych podmiotowo z całym człowiekiem. Człowiek może 

działać w sferze materialnej i duchowej, na płaszczyźnie dobra doczesnego  

i wiekuistego, może rozwijać się w życiu jednostkowym i społecznym”(Chrobak 2009, 

s. 277-278). 

Na społeczny aspekt osoby zwraca uwagę również Karol Wojtyła, formułując 

poglądy na temat teorii uczestnictwa. Pociąga to za sobą określone konsekwencje,  

o których mówi S. Chrobak: „Poprzez uczestnictwo człowiek, działając wspólnie  

z innymi, zachowuje to wszystko, co wynika ze wspólnoty działania, a równocześnie 

urzeczywistnia wartość personalistyczną własnego czynu. Uczestnictwo jako 

właściwość osoby stanowi zarazem swoiste constitutivum, istotny rys wspólnoty. 

Dzięki tej właściwości osoba i wspólnota niejako przylegają do siebie, a nie są sobie 

obce czy przeciwstawne. A zatem pojęcie uczestnictwa, w ramach którego osoba stale 

zdolna jest być osobą i spełniać siebie, jest antytezą alienacji, indywidualizmu, jak  

i totalizmu” (tamże, s. 283). 

Rzeczywistość ludzkiej osoby to struktura dynamiczna, która wciąż staje się  

i rozwija, o czym mówi ksiądz Józef Tischner: „Człowiek otrzymał istnienie jako 

zadanie dla siebie. Człowiek ma moc nadawania sobie lub odbierania ludzkiej twarzy. 

Jest on najpierw jakąś nieokreślonością, jakąś niewiadomą, do której skierowane 

zostało jakieś <<wezwanie>>. (…) Człowiek może siebie zbudować lub może 

zniszczyć. (…) jest <<egzystencją>>, bo odnosząc się do świata, buduje nie tylko 

świat, ale również siebie samego”(Za: tamże, s. 297). W konsekwencji można 

powiedzieć, że „człowiek jest sobie samemu jako podmiotowi poznania dany i zadany, 

jako ktoś do odczytania – nie do wymyślenia. Stawanie się człowiekiem zakłada zatem 

nie tylko dynamiczność podmiotu i cel, któremu dynamiczność ta winna być 

podporządkowana, ale i sposób dochodzenia do tego celu. Będąc nieustannie  
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<<w drodze>>, jest bytem, dla którego jedyną odpowiedzią stosowną do rzeczywistej 

sytuacji egzystencjalnej jest nadzieja”(tamże). 

S. Chrobak w swoich poszukiwaniach idzie jeszcze dalej, stwierdzając że 

dynamicznym elementem tego rozwoju jest doświadczenie religijne. „Prawda religijna 

ma charakter wezwania: wszystko, co człowiek poznaje i doświadcza od Boga lub  

o Bogu, staje się dla niego wezwaniem i zobowiązaniem”(tamże, s. 304). 

Owo doświadczenie religijne stanowi podstawę absolutnej nadziei, szczególnie 

w sytuacjach złożonych egzystencjalnie, takich jak choroba czy jakiekolwiek 

cierpienie; człowiek ma taką nadzieję „nie sam z siebie i ze świata, lecz w Kimś 

absolutnie innym wobec świata”(tamże, s. 305). 

Tak więc, konkludując: „Poszukiwanie integralnego i realistycznego ujęcia 

<<wychowania>> domaga się także uwzględnienia w nim wymiaru duchowego i reli-

gijnego. Tak widziany jest człowiek z pozycji chrześcijaństwa. Chrześcijańska 

perspektywa rozumienia człowieka jako osoby, skłania do spojrzenia na wychowanie 

od faktów naturalnych i biologicznych aż po nadprzyrodzone. Wychowanie, które 

otwiera świat aksjologicznych oraz etycznych doświadczeń, wyzwala tym samym 

<<duchową energię>>, która pozwala człowiekowi na wychylenie w stronę 

przyszłości” (tamże, s. 349-350). 

 

Zakończenie 

 

Mając na uwadze troskę pedagogiczną o integralny rozwój osobowej 

tożsamości człowieka należałoby wciąż podkreślać potrzebę dowartościowania 

chrześcijańskiego aspektu tego rozwoju. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy w imię 

„humanistycznego” klucza interpretacji otaczającej nas rzeczywistości usiłuje się 

pomijać to wszystko, co związane z religią i rozwojem duchowym człowieka.  

Nie oznacza to, że w integralnym ujęciu interesującego nas zagadnienia ów 

humanistyczny klucz chcemy pominąć. Przeciwnie – stanowi on ważny element 

rozważań także w wymiarze teologicznym. Taka poszerzona wizja rozwoju powinna 

pomóc bardziej zrozumieć człowieka, poprzez wniknięcie w jego podstawowy 

„rodowód”, jakim było na samym początku ludzkiej historii obdarowanie człowieka 

zaproszeniem do współpracy z samym Stwórcą.  

Słusznie zatem Jan Paweł II, podczas pielgrzymki do Polski 2 czerwca 1979 

roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie, powiedział: „Człowieka nie można zrozumieć 

bez Chrystusa”. To papieskie zawołanie wydaje się być także kwintesencją rozważań 

nad tożsamością osobową człowieka.  
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Paul Riceur: W poszukiwaniu tożsamości człowieka 

 

 

Jednym z częściej powtarzanych twierdzeń na temat współczesności, jest to, że 

żyjemy w czasach kryzysu tożsamości człowieka, a nawet jej zagubienia. Człowiek 

przez to nie wie kim jest, ani dokąd zmierza. Nie wiadomo, czy są w życiu ludzkim 

jeszcze jakieś elementy stałe, czy też wszystko jest płynne. Wszystko w rzeczywistości 

ludzkiej podlega zmianie. I nawet jeśli nie będziemy zwolennikami kierowania się 

rozmaitymi modami i nowinkami, to jednak musimy zgodzić się, że pewne zmiany są 

konieczne i niezależne od nas, jak choćby te wyznaczone przez czas. 

Filozoficzne rozumienie problemu tożsamości człowieka to kwestia jego 

trwania w czasie. Pojawia się tutaj zasadnicze pytanie: w jaki sposób człowiek, 

pomimo zmian zachodzących w czasie, jak choćby wzrost, rozwój, nabywanie nowych 

umiejętności i doświadczeń itp. pozostaje sobą, tym samym człowiekiem? Jaki 

czynnik decyduje o tym, że możemy mówić wciąż o tym samym człowieku? Czy jest 

nim pamięć, ciało jako bytowy substrat, a może decyzja o charakterze etycznym?  

W niniejszym artykule spróbujemy poszukać odpowiedzi na te pytania. Nie będziemy 

jednak poszukiwać tożsamości człowieka na drodze psychologicznej, gdzie rozumiana 

ona jest jako wizja samego siebie. Interesuje nas perspektywa bardziej filozoficzna,  

a więc chęć zrozumienia do końca i istotowo bytu ludzkiego. Tutaj jednak za 

niewystarczające należy uznać ustalenia klasycznej metafizyki, która tożsamość 

człowieka sprowadza do zasady tożsamości bytu. 

Drogę naszych poszukiwań wyznaczy myśl francuskiego filozofa Paula 

Ricoeura, który w swoim dziele zrozumienia człowieka tożsamość uczynił jedną z 

kluczowych kategorii. To, co charakterystyczne dla Ricoeura to niewiarygodna wręcz 

otwartość na wszystkie niemal nurty i stanowiska filozoficzne, przy jednocześnie 

konsekwentnym rozwijaniu własnej wizji człowieka bez popadania w naiwny 

synkretyzm (Huneman Ph., Kulich E., 1997, s. 168). Przyjrzymy się wpierw jego 

ogólnej koncepcji człowieka, a następnie przeanalizujemy problem tożsamości, który 

u Ricoeura przybiera trojaką postać: tożsamość osobowa, tożsamość narracyjna i 

tożsamość etyczna. 
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1. Fenomenologia, hermeneutyka, dialektyka 

 

W filozofii Paula Ricoeura (1913-2005) można wyróżnić trzy okresy (Grondin, 

2013, s. 21). Pierwszy z nich ma charakter przygotowawczy i wstępny. Wiąże się 

z ukończeniem studiów filozoficznych na Sorbonie i napisaniem rozpraw „szkolnych”, 

prowadzących do uzyskania stopni naukowych. W 1950 r. ukazuje się jednak pierwsze 

w pełni samodzielne dzieło Ricoeura, zatytułowane Le volontaire et l’involontaire 

(Ricoeur, 1950). Jest to pierwszy tom Filozofii woli i stanowi opracowanie 

fenomenologicznej filozofii woli. Tak więc pierwszy etap w filozofii Ricoeura możemy 

określić jako fenomenologiczny. Autor omawia w nim podstawowe fenomeny ze sfery 

praktycznej, jak zamiar, zwyczaj, emocje. Zajmuje się także nieświadomością, ale 

czyni to inaczej, niż Freud. O ile ten ostatni redukuje ją do sfery biologicznej  

i popędowej, o tyle francuski filozof nazywa ją tym, co absolutnie niedobrowolne 

(l’involontaire absolu)1. Na nieświadomość składają się przedstawienia i doświad-

czenia symboliczne, które domagają się interpretacji.  

Już ten fenomenologiczny punkt wyjścia jest zapowiedzią drugiego okresu  

w filozofii Ricoeura, a który można określić jako hermeneutyczny. W 1960 r. ukazuje 

się drugi tom Filozofii woli: Finitude et culpabilité (Ricoeur, 1960), który zwiastuje 

przesunięcie badań głównie w kierunku symboli, zła i winy. Widać tutaj 

zainteresowanie wyrażeniami symbolicznymi, mitycznymi i poetyckimi, w których 

ludzkość zawarła swoje doświadczenie zła moralnego. To również wyprawa w 

najbardziej niezwykłe rejony języka. Z tego okresu pochodzą słynne wyrażenia: 

„symbol daje do myślenia” (le symbole donne à penser), a nade wszystko „więcej 

wyjaśniać, by lepiej rozumieć” (expliquer plus pour comprendre mieux). W tym 

ostatnim adagium mamy uchwyconą istotę metody hermeneutycznej (Dau Van 

Hong, 2012, s. 30). Posiada ona dwa wymiary: wyjaśnianie (eksplikację), które zbliża 

nauki humanistyczne do nauk przyrodniczych, oraz interpretację, która nie kończy się 

na obserwacji empirycznej, lecz otwiera przestrzeń dyskusji między konkurencyjnymi 

interpretacjami. Metoda hermeneutyczna różni się też od metody fenomenologicznej: 

podczas gdy ta ostatnia stawia na bezpośredni opis fenomenów, hermeneutyka nie 

wierzy w taką bezpośredniość, lecz odczytuje prawdy zapośredniczone w języku  

i tekstach kultury (Drwięga, 1998, s. 82). Z tego okresu pochodzą m.in. następujące 

                                                 
1 Termin l’involontaire jest trudny do oddania po polsku. Chodzi o rzeczownik utworzony od 
przymiotnika involontaire, czyli niechciany, mimowolny, nieumyślny, bezwiedny. L’involontaire to 
zatem obszar niezamierzonych działań człowieka, niezależnych od aktów świadomościowych, czyli 
myślenia, woli, sądu. W tym sensie ricoeurowskie l’involontaire jest niemal synonimicznie bliskie 
freudowskiej nieświadomości (l’inconscient). 
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dzieła Ricoeura: De l’interprétation. Essai sur Freud (Ricoeur, 1965); La métaphore 

vive (Ricoeur, 1975); Temps et récit I, II, III (Ricoeur, 1983, 1984, 1985). 

W 1986 r. Ricoeur zostaje zaproszony do wygłoszenia tzw. Gifford Lectures2 na 

Uniwersytecie w Edynburgu. Jak sam mówi: „Poproszono mnie wówczas, by 

przedstawić syntezę moich prac. Pojawiło się zatem pytanie o jedność moich prac – 

jeśli nie systematyczną, to przynajmniej tematyczną – czterdzieści lat od moich 

pierwszych publikacji” (Ricoeur, 2002, s. 80). Zapis tych wykładów ukazał się w 1990 

r. w postaci książki Soi-même comme un autre – O sobie samym jako innym,  

(Ricoeur, 1990, 2005). Praca ta wyznacza trzeci okres w filozofii Ricoeura, okres 

syntezy i wypracowywania nowej, bardziej adekwatnej koncepcji człowieka. Podmiot 

ludzki zostaje tutaj pojęty nie jako byt jednolity, prosty, lecz wielorako wewnętrznie 

złożony. Jest zespołem wielorakich syntez i powiązań, pomiędzy którymi zachodzą 

relacje dialektyczne. Wydaje się zatem, że trzeci okres w filozofii Ricoeura można 

określić jako antropologiczny, a dominująca w nim metoda to dialektyka. Ta ostatnia 

ma rodowód heglowski, lecz także różni się od niej. Dialektyka w ujęciu Ricoeura to 

konfrontowanie ze sobą różnych stanowisk i punktów widzenia, a nade wszystko 

szukanie „terminu średniego”, stanowiska pośredniego, które nie ulega zbyt 

radykalnym różnicom, ani pochopnym tożsamościom. 

 W niniejszym artykule interesuje nas najbardziej to ostatnie dzieło, w 

którym francuski filozof rozwija dość szeroko m.in. zagadnienie tożsamości 

człowieka. Zanim jednak prześledzimy te wątki, przyjrzyjmy się wpierw ogólnie nowej 

koncepcji człowieka, jaką wypracował Ricoeur. 

 

2.  Ku nowej koncepcji podmiotowości 

 

Właściwie całą filozofię nowożytną można opowiedzieć jako dzieje ścierania się 

poglądów na temat człowieka pojętego jako podmiot. U Kartezjusza, ojca filozofii 

nowożytnej, to Ego cogito staje się najważniejszym problemem filozoficznym i jest 

ono pojmowane jako świadomość. Ego cogito to także świadomość siebie. Podmiot 

kartezjański to Cogito w mocnym znaczeniu, coś, co ma się stać fundamentem 

poznawczym i ontologicznym nowej filozofii, jej punktem archimedesowym. W ten 

sposób zostaje zainaugurowany w filozofii nowy nurt, do którego należy także Kant, 

Fichte oraz Husserl (zwłaszcza z okresu Medytacji kartezjańskich) – nurt afirmacji  

                                                 
2 Wykłady Gifforda (tzw. Gifford Lectures) to nazwa rocznej serii wykładów, dawanych przez 
wybitnych uczonych na kilku szkockich uniwersytetach, m.in. Glasgow, Aberdeen, czy właśnie w 
Edynburgu. Zostały one ustanowione w XIX wieku i stanowią jedno z bardziej prestiżowych wydarzeń 
szkockiego życia akademickiego. Ich celem jest promowanie i upowszechnianie studiów z zakresu 
teologii naturalnej, czyli poznania Boga, a także dialogu religii z nauką.  
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i wyniesienia podmiotowości jako podstawowej zasady filozoficznej (Lubowicka, 

2000, s. 21). 

Bardzo szybko pojawia się jednak nurt przeciwny – krytyki podmiotowości. Za 

jego założyciela trzeba uznać Nietzschego, dla którego podmiot jest złudzeniem  

i kłamstwem. Współcześnie można wskazać trzy główne obszary krytyki 

podmiotowości: Freud i jego psychoanalizę, C. Lévi-Strauss i strukturalizm oraz 

Heideggera krytykę Cogito. Wszystkie te nurty doprowadziły do destrukcji idei 

podmiotowości (Drwięga, 1998, s. 94). 

Filozofia Ricoeura pragnie pójść drogą środka, pomiędzy powyżej wskazanymi 

nurtami. Rezygnuje zarówno z bezwarunkowej afirmacji podmiotowości, jak i z 

pochopnego przesądzania jej destrukcji. Jeśli pierwszy nurt nazywa Cogito 

wyniesionym (Cogito exalté), drugi Cogito rozbitym (Cogito brisé) – to sam 

wprowadza metaforę Cogito zranionego (Cogito blessé). Ricoeur zatem ciągle mówi o 

podmiocie, ale zranionym. Jaki to podmiot? To Cogito, które z jednej strony wyzbyło 

się złudzeń, zna własne ograniczenia, ale zarazem z drugiej strony nie uległo 

destrukcji. Coś po podmiocie jednak zostało (Lubowicka, 2000, s. 30). 

Ricoeur wskazuje na cztery zranienia, jakich doznała idea podmiotowości  

w filozofii nowożytnej. Pierwszym jest odkrycie przez Freuda tego, co nieświadome. 

Freud pokazał, że idea świadomości czystej i przejrzystej dla siebie, jak chciał 

Kartezjusz, to złudzenie. To, co nieświadome, wpływa, określa i determinuje Ja. 

Drugim zranieniem jest odkrycie Drugiego. Obok Ja istnieje jeszcze Drugi. To on 

wkracza w świadomość Ja, niemal całkowicie ją konstytuując. Intersubiektywność 

stanowi zaporę i poważne ograniczenie dla nowożytnej autonomii Ja. Trzecim 

zranieniem podmiotowości jest odkrycie tradycji. Świadomość podmiotu nie jest 

czysta, abstrakcyjna (jak u Kartezjusza), ale uwarunkowana. Podmiot jest 

zakorzeniony w swym życiu, w określonej kulturze, w momencie historycznym. Nie 

można zatem abstrahować od uwarunkowań, w które jesteśmy uwikłani. Wreszcie, 

jako czwarte zranienie, pojawia się odkrycie, że nasze myślenie filozoficzne jest 

uwarunkowane językowo. Już Nietzsche pokazał, że np. metafora nie jest tylko 

ozdobnikiem, ale określa samą treść języka. Język jest zawsze figuratywny, a więc 

kłamliwy, złudny. Istnienie Cogito to tylko interpretacja, uporządkowanie językowej 

fikcji (Lubowicka, 2000, s. 24-28). 

Świadom tych wszystkich ograniczeń, Ricoeur w swojej pracy O sobie samym 

jako innym rozwija ideę podmiotu zranionego. Cogito zranione to podmiot dotknięty 

w swej ambicji bycia fundamentem, ale nie całkiem unicestwiony. To Cogito ciągle 

możliwe. Ricoeur usiłuje je odnaleźć poza alternatywą mocnego Cogito Kartezjusza i 

anty-Cogito Nietzschego. Podmiotowość dla Ricoeura to zdolność powrotu do samego 

siebie, zdolność rozumienia siebie i świata, to zdolność uzyskania świadomości siebie 
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samego, tego, kim się jest. Przy czym, u Ricoeura ten powrót jest powrotem do siebie 

od świata poprzez jego interpretację. Stąd bardzo ważnym elementem podmiotowości 

u Ricoeura jest refleksja (Lorenc, 2003, s. 254). 

Na ricoeurowską filozofię podmiotu składają się trzy teorie, albo ściślej mówiąc 

trzy dialektyki. Po pierwsze, zastąpienie podmiotu rozumianego jako Ja (fr. moi) 

przez sobość, jaźń, bycie sobą (fr. soi). Po drugie, rozróżnienie dwóch rodzajów 

tożsamości podmiotu: tożsamości idem i tożsamości ipse, oraz wzajemnej dialektyki 

między nimi. Po trzecie, ukazanie dialektyki między sobością a Innością (altérité). 

W dalszych rozważaniach interesować nas będzie druga teoria, mówiąca o 

tożsamości podmiotu. Dla jasności obrazu wspomnijmy jednak w dwóch słowach o 

założeniach pozostałych dialektyk. Otóż, wpierw Ricoeur zastępuje Ego cogito przez 

Soi. Mamy tu zmianę gramatyczną: z 1. os. l. poj. na zaimek zwrotny. Ta zamiana jest 

wyrazem przekonania, że dostęp do podmiotu nie jest bezpośredni, lecz pośredni, jest 

powrotem, mediacją, interpretacją. Stąd ricoeurowska koncepcja podmiotu nie ma 

charakteru fenomenologicznego, lecz jest hermeneutyką Jaźni (sobości). Uchwycenie 

Ja jest zawsze w 3. osobie, a więc jest niejako uchwyceniem siebie z zewnątrz, przez 

wytwory, a nie przez introspekcję (jak u Kartezjusza). 

Teoria trzecia mówi zaś o dialektyce, czyli wewnętrznym związku siebie 

samego z innością. To bardzo ciekawy wątek filozofii Ricoeura, gdzie inność nie jest 

czymś zewnętrznym, lecz od wewnątrz przynależy do podmiotu, tworząc go. Ta 

inność, którą Ricoeur odnajduje wewnątrz podmiotu, przyjmuje trojaką postać: 

innego człowieka, ciała własnego oraz sumienia. 

Tak więc podmiot w myśli Ricoeura zostaje opisany za pomocą trzech 

wspomnianych dialektyk. Ale jak możemy go określić? Kim jest człowiek według 

Ricoeura? Jego określenie, niejako definicja, jest zawarta w samym tytule dzieła Soi-

même comme un autre. Podmiot u Ricoeura to Soi, sobość (teoria pierwsza), même, 

ten sam, będący sobą (teoria druga), comme un autre, jako inny, w wewnętrznej 

relacji z innością (teoria trzecia). Podmiot ricoeurowski po polsku bywa tłumaczony 

jako ten-który-jest-sobą-jako-inny. 

Przyjrzyjmy się teraz jak wygląda problem tożsamości podmiotu, czyli jak ten-

który-jest-sobą trwa w czasie i zachowuje swoją ciągłość. 

 

3.  Tożsamość osobowa 

 

Już na samym początku swojego dzieła Ricoeur wprowadza rozróżnienie 

dwóch tożsamości człowieka: tożsamość w sensie idem (identité-idem) oraz 

tożsamość w sensie ipse (identité-ipse). Obydwa typy tożsamości są nieredukowalne 
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do siebie, a podstawą ich wyróżnienia jest odkrycie dwóch różnych sposobów, na 

które podmiot trwa w czasie, utrzymując przy tym swoją tożsamość. 

Tożsamość idem to tyle, co identyczność (mêmeté), jednakowość, bycie tym 

samym i takim samym. Jest to zatem tożsamość substancjalna. Aby była ona możliwa, 

koniecznie musi istnieć jakiś niezmienny substrat, jakieś jądro rzeczy, dzięki któremu 

dana rzecz pozostaje tą samą rzeczą, mimo zmian, jakie w niej zachodzą (Ricoeur, 

1992, s. 33). Można powiedzieć, że tożsamość idem to tyle, co tożsamość rzeczowa,  

a dość dobrze ją oddaje arystotelesowsko-tomistyczne złożenie subbytowe  

z substancji i przypadłości, gdzie substancja pełni rolę niezmiennika zapewniającego 

trwałość rzeczy. 

Zupełnie czym innym jest tożsamość ipse. Jest to tożsamość osoby, jaźni, to 

bycie nie tym samym, lecz bycie sobą (ipséité). Jak pisze Ricoeur: „nie pociąga ona za 

sobą żadnego twierdzenia dotyczącego rzekomo niezmiennego jądra osobowości” 

(Ricoeur, 2005, s. 8). A zatem nie jest to tożsamość substancjalna. Podmiot nie jest tu 

niezmiennym substratem, lecz projektem, drogą do przebycia. Ten-który-jest-sobą 

pozostaje sobą w czasie, czyli zachowuje swoją tożsamość, w różnych następujących 

po sobie działaniach, dzięki projektowi „zachowania siebie” (Mazzù, 2013, s. 103). 

Widzimy zatem, że tożsamość idem jest charakterystyczna dla rzeczy, zaś tożsamość 

ipse dla bytu ludzkiego. Tym się różni tożsamość człowieka od tożsamości rzeczy: nie 

jest on substancją, lecz projektem zachowania siebie. Projekt ten z kolei nie jest czymś 

danym, gotowym, lecz zadanym. Ostatecznie więc tożsamość osobowa, typu ipse, ma 

charakter głęboko etyczny. Ale czy rzeczywiście tożsamość idem nie ma w ogóle 

zastosowania do człowieka? Rozważmy ją głębiej. 

 

3.1.  Tożsamość idem, czyli charakter 

 

Ricoeur w swoim dziele zauważa, że rozróżnienie dwóch rodzajów tożsamości, 

jako bycia tym samym (idem) i bycia sobą (ipse), jest praktycznie nieznane. Trwałość 

bytu w czasie jest na ogół utożsamiana z tożsamością substancjalną, typu idem. Ta  

z kolei jest pojmowana albo jako tożsamość numeryczna, albo tożsamość jakościowa 

(Ricoeur, 1992, s. 33).  

Tożsamość numeryczna polega na tym, że „o dwóch zajściach rzeczy 

oznaczonej niezmienną nazwą w języku potocznym – mówimy, że nie stanowią dwóch 

odmiennych rzeczy, lecz jedną i tę samą rzecz” (Ricoeur, 2005, s. 193). Tożsamość 

znaczy tutaj tyle, co jedyność („jedna i ta sama rzecz”) i jest przeciwieństwem 

wielości. Jednocześnie w umyśle zachodzi operacja ponownej identyfikacji tej samej 

rzeczy. Dlatego Ricoeur twierdzi, że w tym ujęciu „poznać to tyle, co rozpoznać” 

(Ricoeur, 2005, s. 193). 
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Z kolei tożsamość jakościowa to krańcowe podobieństwo. Dwie rzeczy są tak 

podobne, niemal identyczne, że chciałoby się je utożsamić. Przykładowo, o dwóch 

mężczyznach mówi się, że noszą taki sam garnitur – tzn. ich ubrania są tak podobne, 

że nazywane są takim samym garniturem. Tutaj zachodzi inna operacja umysłowa: 

„operacja podstawienia bez straty semantycznej” (Ricoeur, 2005, s. 193). 

Zarówno rozpoznanie, jak i podobieństwo są jednak słabymi podstawami 

tożsamości bytowej. Zdaniem Ricoeura, należy wprowadzić trzeci czynnik,  

a mianowicie wykazać niezmienność rzeczy w czasie. Czas jawi się jako zagrożenie dla 

tożsamości. Jak pisze, jest on „czynnikiem odmienności, oddalenia, różnicy” 

(Ricoeur, 2005, s. 195). Aby wykazać niezmienność i ciągłość rzeczy w czasie, należy 

uszeregować drobne zmiany rzeczy w czasie. Zmiany są na tyle drobne, że nie niszczą 

podobieństwa, np. dwa portrety tego samego człowieka w wieku 4 lat i 70 lat mogą 

nie wykazywać podobieństwa, zmiana jest zbyt radykalna, ale jeśli uszeregujemy 

portrety tego człowieka w kolejnych zmianach życia, wówczas podobieństwo zostaje 

zachowane i tożsamość osoby w czasie wykazana. Na podstawie podobieństwa  

i nieprzerwanej ciągłości mimo zmian zasadne jest założenie trwałości w czasie, czyli 

tożsamości. 

Po tych analizach, Ricoeur stawia bardzo ważne pytanie: czy owa tożsamość 

substancjalna ma zastosowanie do człowieka? Jak pisze filozof: „czy bycie sobą 

zakłada taką formę trwałości w czasie, która nie byłaby sprowadzalna do określenia 

substratu?” (Ricoeur, 2005, s. 196). Czy istnieje taka forma trwałości w czasie, która 

dałaby się powiązać z pytaniem: kto? 

W przypadku człowieka, pojętego przez Ricoeura jako ten-który-jest-sobą, 

eksponentem tożsamości idem jest charakter człowieka (Klimis, 2013, s. 49). Co 

filozof rozumie pod tym pojęciem? Pisze: „Przez charakter rozumiem ogół cech 

wyróżniających, pozwalających ponownie zidentyfikować ludzką jednostkę jako 

będącą tą samą” (Ricoeur, 2005, s. 197). Charakter osoby łączy w sobie tożsamość 

numeryczną i tożsamość jakościową, nieprzerwaną ciągłość i trwałość w czasie. 

Charakter oznacza symbolicznie bycie tym samym osoby, czyli jej identyczność, 

tożsamość idem. 

Pojęcie charakteru nie jest u Ricoeura nowe. Wystąpiło ono już w pierwszej 

jego samodzielnej pracy, o której była mowa powyżej, Le volontaire et l’involontaire, 

gdzie zostało umieszczone w obszarze nieświadomości, tego, co mimowolne, 

niedobrowolne (l’involontaire). Chodziło mu o podkreślenie tym samym 

niezmienności charakteru, tego, że nie da się go wybrać, a jedynie można na niego 

przystać. Charakter w tym ujęciu to skończona i niewybrana przez nas perspektywa 

dostępu do wartości i korzystania z naszych zdolności (Klimis, 2013, s. 48). Następnie 

pojęcie charakteru pojawia się w drugim tomie filozofii woli, L’Homme faillible. Tutaj 
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Ricoeur ujmuje człowieka po pascalowsku, jako rozdartego między skończonością  

i nieskończonością, a charakter to sposób istnienia człowieka w perspektywie 

skończoności. To otwartość człowieka na świat rzeczy, idei, wartości i innych ludzi 

(Klimis, 2013, s. 48-49). Wreszcie pojęcie charakteru zostaje rozwinięte przez 

Ricoeura w dziele O sobie samym jako innym. Jawi się on już jako element 

tożsamości osobowej, czyli konstytuowania się tego-który-jest-sobą i jego trwania  

w czasie. 

Czy ujęcie charakteru jako tożsamości idem osoby ludzkiej różni się od 

wcześniejszych ujęć? Przede wszystkim charakter jako bycie tym samym przestaje być 

czymś niezmiennym. Charakter wykazuje paradoksalny charakter: z jednej strony jest 

on czymś zmiennym w czasie, z drugiej strony wykazuje pewnego typu stałość. Jak to 

rozumieć? Otóż, na charakter składają się dyspozycje nabyte przez człowieka. Jak 

pisze Ricoeur: „charakter oznacza ogół trwałych dyspozycji, to, po czym rozpoznaje 

się osobę” (Ricoeur, 2005, s. 200). Dyspozycje zaś to nic innego, jak przyzwyczajenia. 

Każde przyzwyczajenie człowieka, które ten nabywa w drodze sedymentacji, ma 

charakter trwały i staje się dyspozycją człowieka. Zespół dyspozycji zaś to charakter. 

Pojawianie się przyzwyczajeń i dyspozycji jest związane ze zmiennością w czasie, ale 

zarazem jest to coś stałego, coś po czym rozpoznajemy daną osobę jako będącą tą 

samą. 

Charakter według Ricoeura to także zespół nabytych utożsamień. Człowiek 

utożsamia się z wartościami, normami, ideałami, wzorami, itp. i w ten sposób buduje 

swój charakter. Dzięki temu następuje połączenie między „rozpoznać-się-w”  

i „rozpoznać-po”. To dlatego, że dana osoba utożsamia się z danymi wartościami, czy 

bohaterami, rozpoznaje się w nich, my możemy po tym rozpoznać ją. Ten wymiar 

charakteru ma również pewien etyczny charakter, gdyż nie jest obojętne z czym osoba 

się utożsamia. 

Na charakter człowieka składają się zarówno przyzwyczajenia (dyspozycje), jak 

i utożsamienia. W ten sposób charakter zapewnia zarówno tożsamość numeryczną, 

jak i tożsamość jakościową, krótko mówiąc trwałość w czasie, czyli tożsamość pojętą 

jako idem, bycie tym samym. Widzimy zatem, że tożsamość idem, choć najlepiej 

stosuje się do świata rzeczy, ma pewne zastosowanie do opisu człowieka. Człowiek 

jest tym samym dzięki swojemu charakterowi, który łączy stałość ze zmiennością, 

nowość z sedymentacją. Charakter jest tym jądrem, które przesądza o tożsamości 

człowieka. Przy czym nie należy zapominać o jego czasowości – charakter sam wnosi 

pewną historię (Klimis, 2013, s. 53). 
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3.2.  Tożsamość ipse, czyli dotrzymanie obietnicy 

 

Do tej pory, w analizach bytu ludzkiego i jego charakteru, obie tożsamości, 

idem i ipse, praktycznie pokrywały się ze sobą. Bycie tym sam człowieka było również 

jego byciem sobą. Ricoeur zauważa jednak taki obszar w życiu ludzkim, gdzie te dwie 

tożsamości są rozłączne, a pojawia się tylko tożsamość ipse, bycie sobą, jako coś 

właściwego tylko człowiekowi. O ile eksponentem tożsamości idem był charakter,  

o tyle dla Ricoeura wyrazem tożsamości ipse jest wierność danemu słowu. Jak pisze 

filozof: „Czym innym jest trwanie charakteru, czym innym trwanie wierności danemu 

słowu. Czym innym jest utrzymywanie się charakteru, czym innym stałość  

w przyjaźni” (Ricoeur, 2005, s. 205). 

Dochowanie słowa, dotrzymanie obietnicy jest największym wyzwaniem 

rzuconym czasowi. Jest to zaprzeczenie zmiany: nawet, gdybym się zmienił, gdybym 

zmienił zdanie, gdyby zmieniło się moje pragnienie i nastawienie – dochowam 

wierności. Obietnica taka ma uzasadnienie czysto etyczne. Wynika ono z obowiązku 

ochrony instytucji języka (dać słowo) oraz z obowiązku odwzajemnienia zaufania, 

jakie ktoś pokłada w mojej wierności. Tu kończy się zbieżność tożsamości idem i ipse: 

„To etyczne uzasadnienie jako takie roztacza swe własne implikacje czasowe, 

mianowicie tego rodzaju trwałość w czasie, która może być biegunowo przeciwstawna 

trwałości charakteru” (Ricoeur, 2005, s. 206). 

Widzimy zatem, że wierność obietnicy jest typowo ludzkim sposobem trwania 

w czasie. Jest ona również wykładnikiem tożsamości ipse, czyli bycia sobą. Ten-który-

jest-sobą pozostaje sobą w czasie dzięki projektowi „zachowania siebie”.  

W odróżnieniu od tożsamości idem, trwania niezmiennego substratu w przedmiocie, 

„zachowanie siebie” nie jest czymś danym, lecz zadanym (Drwięga, 1998, s. 135). 

Należy je pojmować na sposób dochowania danego słowa w obietnicy. Tożsamość ipse 

ma więc charakter głęboko etyczny. Sobą pozostaje ten, kto niezależnie od 

zachodzących zmian fizycznych, a nawet psychicznych, dochowuje wierności 

podjętym zobowiązaniom. 

 

4. Tożsamość narracyjna 

 

Z dotychczasowych analiz mogliśmy przekonać się, że obydwa rodzaje 

tożsamości, idem i ipse, dadzą się zastosować do opisu człowieka. Czasem one 

pokrywają się, a niekiedy są rozłączne. W każdym razie nie są one wobec siebie 

obojętne, lecz oddziaływają na siebie nawzajem. Dialektyka tożsamości idem  

i tożsamości ipse jest ważnym elementem w ricoeurowskim opisie człowieka. Tworzy 



OSOBA I JEJ TOŻSAMOŚĆ 

 

 ISSN 2082-7067 4(16)2013 KWARTALNIK NAUKOWY  

ona prawdziwą tożsamość człowieka, którą Ricoeur określa jako tożsamość 

narracyjną (Huneman Ph., Kulich E., 1997, s. 176). Kiedy człowiek podejmuje 

narrację, kiedy potrafi opowiedzieć swoje życie, buduje dopiero swoją tożsamość. 

Dzieje się tak, gdyż opowiadanie  „pozwala włączyć do trwałości w czasie to, co wydaje 

się jej przeciwieństwem w porządku tożsamości-bycia tym samym, mianowicie 

rozmaitość, zmienność, nieciągłość, niestałość” (Ricoeur, 2005, s. 233). 

Tożsamość narracyjną Ricoeur nazywa tożsamością postaci. Zagadnienie to 

podjął już w dziele Temps et Récit, gdzie analizował tożsamość, ale tylko na 

płaszczyźnie zawiązania intrygi, wzorując się na tragedii greckiej. Narracja jest 

rzeczywistością dynamiczną, jest konkurencją między zgodnością i niezgodnością. 

Zgodność to zasada porządku, która kieruje układem zdarzeń; niezgodność zaś, to 

różnego rodzaju czynniki losowe, mogące go zaburzać. Tym, co dokonuje 

zapośredniczenia między zgodnością i niezgodnością jest konfiguracja, będąca 

syntezą zgodności i niezgodności. Opowiadanie zatem dokonuje różnych 

zapośredniczeń: „między rozmaitością zdarzeń, a czasową jednością opowiadanej 

historii; między różnorodnymi składnikami działania, intencjami, przyczynami  

i przypadkami, a powiązaniem historii; wreszcie, między czystym następstwem a 

jednością formy czasowej” (Ricoeur, 2005, s. 234-235). Zawiera ono w sobie różne 

rozproszone epizody, ale zarazem jakąś zasadę jednoczącą je, która np. u Arystotelesa 

występuje jako akt poiesis. Opowiadanie to „niezgodna zgodność”, „synteza tego, co 

różnorodne”. Jak powie Ricoeur: „operacja narracyjna rozwija zupełnie oryginalne 

pojęcie tożsamości dynamicznej, jednającej właśnie te kategorie, które Locke uważał 

za wzajemnie przeciwstawne: tożsamość i rozmaitość” (Ricoeur, 2005, s. 237). 

By zrozumieć narracyjny charakter tożsamości osobowej należy teraz przyjrzeć 

się postaci. Pisze filozof: „Postacią jest ten, kto urzeczywistnia działanie w opowieści” 

(Ricoeur, 2005, s. 237). Współzależność między postacią a działaniem również nie 

jest zagadnieniem nowym. Jako pierwszy dostrzegł je i rozwinął Arystoteles, a także 

Ricoeur w Temps et Récit. Chodzi tutaj o to, że w narracji musi istnieć więź między 

postacią a opowiedzianą historią. To w opowiedzianej historii postać zachowuje swoją 

tożsamość, która nie jest bez związku z tożsamością samej historii. Ta postać 

następnie jest dla Ricoeura człowiekiem działającym i cierpiącym. Widać tutaj grę 

dwóch niezwykle ważnych kategorii fenomenologicznych, jakimi są aktywność  

i pasywność (Thouard, 2013, s. 93). Pomiędzy tym, który czyni, a tym, który doznaje, 

istnieje asymetria, będąca źródłem dylematu moralnego. Ten ostatni swoje apogeum 

osiąga w przemocy potężnego sprawcy wobec kogoś poddanego i bezbronnego. Tok 

narracji to droga przebyta przez podmiot. Łączy ona dwa procesy: proces działania  

i proces postaci. Jak zauważa Ricoeur: „Opowiadać to mówić, kto zrobił co, dlaczego  
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i jak, przedstawiając w czasie połączenie między tymi punktami widzenia” (Ricoeur, 

2005, s. 243). 

Po dostrzeżeniu dialektyki, czyli wewnętrznego związku między postacią  

a działaniem, Ricoeur dochodzi do wniosku, że generuje ona dialektykę wewnątrz 

samej postaci, która jest „następstwem dialektyki zgodności i niezgodności 

rozwijającej się przez zawiązanie intrygi z tworzywa działania” (Ricoeur, 2005,  

s. 244). W postaci przebiegają jakby dwie linie. Pierwsza z nich, linia zgodności, 

polega na tym, że postać jest jednostką. Swoją jednostkowość czerpie ona z jedności 

swojego życia, która jest całością czasową. Druga linia, niezgodności, to zagrożenia tej 

jedności, wprowadzane przez zdarzenia nieprzewidziane, jak spotkania, wypadki, itp. 

Linie zgodności i niezgodności tworzą syntezę, dzięki której przypadkowość zdarzenia 

przyczynia się retrospektywnie do powstania historii życia, z którą następnie 

utożsamia się postać. Jak lapidarnie ujmie to filozof: „traf przemienia się w los” 

(Ricoeur, 2005, s. 244). Zmienia się teraz rozumienie tożsamości. Osoba jako postać 

opowieści nie jest czymś odrębnym od swoich doświadczeń, lecz przeciwnie, 

uczestniczy ona w opowiadanej historii. Opowieść buduje tożsamość postaci. 

Tożsamość historii tworzy tożsamość postaci. 

Tożsamość narracyjna, czyli tożsamość postaci stanowi następnie 

zapośredniczenie między tożsamością idem i tożsamością ipse (Couloubaritsis, 2013, 

s. 130). Pamiętamy, że tożsamość idem to bycie tym samym, które w przypadku 

człowieka występuje pod postacią charakteru, zaś tożsamość ipse to bycie sobą, 

przyjmujące postać wierności danemu słowu. Tożsamość narracyjna wchodzi 

pomiędzy nie, stanowiąc ich łącznik (Huneman, Kulich, 1997, s. 177). 

Przykładów łączenia bycia tym samym i bycia sobą przez opowiadanie 

dostarcza literatura. Na przykładzie różnych dzieł literackich Ricoeur pokazuje, jak 

narracja łączy oba rodzaje tożsamości. Jak pisze filozof: „na literaturę składa się 

rozległe laboratorium, w którym dokonuje się doświadczeń myślowych” (Ricoeur, 

2005, s. 245). Opowiadanie łączy z jednej strony charakter człowieka, z drugiej zaś 

dochowanie obietnicy, przy czym spektrum jest tu ogromne. Z jednej strony postać 

może być potraktowana jako tylko charakter, który daje się zidentyfikować i 

ponownie rozpoznać jako ten sam (tożsamość idem) – to cecha baśni i folkloru. Z 

drugiej strony pojawia się powieść edukacyjna i strumień świadomości. Wydaje się w 

niej, że postać niemal przestała być charakterem, a jest tylko projektem. Pomiędzy 

obiema skrajnościami plasuje się powieść klasyczna, w której maleje, ale nie znika 

zupełnie możliwość identyfikacji tego samego na rzecz bycia sobą. 

Widać zatem, że literaturę da się tak uporządkować, iż będzie ona odsłaniać 

coraz bardziej bycie sobą (tożsamość ipse), przy utracie oparcia postaci na byciu tym 

samym (tożsamość idem). Ale pojawia się pytanie, czym jest owo bycie sobą, jeśli 
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utraci swoje oparcie w byciu tym samym? Tutaj Ricoeur wskazuje na cielesność 

postaci. Narracje, opowiadania, fikcje są myślowymi wariacjami wokół niezmiennika, 

jakim jest ciało człowieka. Kondycja cielesna zaś to doświadczenie egzystencjalnego 

zapośredniczenia między sobą a światem (Drwięga, 1998, s. 144). Jak własne ciało 

osoby pozostaje w wymiarze bycia sobą, tak wariacje wyobraźni skupione wokół 

ludzkiej kondycji cielesnej są wariacjami nad sobą i tożsamością. Ciało, oprócz tego, 

tworzy nasz związek ze światem rozumianym nie jako planeta, lecz jako „mistyczne 

miejsce naszego cielesnego zakotwiczenia w świecie” (Ricoeur, 2005, s. 248). 

Nie sposób z cielesnej kondycji człowieka uczynić zmiennej w fikcyjnym 

opowiadaniu. Wówczas pojawia się tragiczne pytanie postaci: czy przeżyje? W ten 

sposób tożsamość narracyjna, jako zapośredniczenie między byciem tym samym  

a byciem sobą, otwiera drogę do rozważenia tożsamości etycznej, która polega na 

byciu odpowiedzialnym za swoje czyny. Osoba buduje swoją tożsamość, będąc 

odpowiedzialną za swoje czyny, co jest dalszą konsekwencją bycia sobą, czyli 

wierności danemu słowu. 

 

5. Tożsamość etyczna 

 

Należy pamiętać, że rozwijana przez Ricoeura teoria narracji znajduje się na 

styku teorii działania i etyki. Filozof posługuje się triadą pojęć: opisywanie – 

opowiadanie – nakazywanie. Ukazuje ona teorię narracji jako pośrednie stadium 

między działaniem a byciem odpowiedzialnym.  

Ricoeur wprowadza pojęcie narracyjnej jedności życia. Życie jest pewnym 

planem, projektem, ale jest też nieuchwytne. Dlatego narracyjna jedność życia to 

połączenie zmyślenia (fikcji) i żywego doświadczenia. Wsparcie fikcji jest potrzebne 

ze względu na nieuchwytność całości życia – bez niej nie dałoby się go zorganizować, 

patrząc wstecz na dokonane fakty. Fikcja pozwala nanieść kontury na nasze życie, 

zwłaszcza zarysować początek i przewidywać zakończenie. Dopiero na nie można 

nanosić rzeczywiste doświadczenie. Fikcja może też, zdaniem Ricoeura, pomóc uczyć 

się tego, jak umierać: „czyż opowieści, jakie tworzy o śmierci literatura, nie mają tej 

zalety, że stępiają ostrze niepokoju w obliczu nieznanej nicości, nadając jej  

w wyobraźni zarys takiej lub innej śmierci godnej naśladowania z tego czy innego 

względu?” (Ricoeur, 2005, s. 268). Rozmyślanie nad Męką Chrystusa też niejednemu 

pomagało zmierzyć się ze śmiercią. Na tym przykładzie widać, jak fikcja wspiera 

prawdziwe i rzeczywiste doświadczenie życia. W ten sposób okazuje się, że opowieść, 

narracja stanowi wpierw część życia, zanim opuści życie dla literatury. Ale i tak 

zawsze powraca do życia na różnych drogach przyswojenia. 
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Skoro narracja jest tak ściśle powiązana z życiem, jasnym jest, że nie jest ona 

pozbawiona implikacji etycznych. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że sztuka 

opowiadania to sztuka wymiany doświadczeń, czyli korzystanie z mądrości 

praktycznej. Mądrość ta z kolei zawsze zawiera sądy i wartościowania podpadające 

pod kategorie etyczne. Dane działanie można przecież uznać za właściwe, albo 

potępić, sprawców pochwalić, albo zganić. Nawet fikcja literacka rozgrywa się  

w krainie dobra i zła. Tak więc w opowiadaniu sąd moralny nie zostaje zniesiony. 

Ricoeur stwierdza, że nawet opowieść historiograficzna, jako wydawałoby się 

najbardziej obojętna pod tym względem, nie jest wolna od etycznego wartościowania.  

Jednakże na styku teorii narracji i etyki ujawniają się pewne trudności. 

Przyjmują one postać „przeciwstawnego losu tożsamości” (Ricoeur, 2005, s. 273). 

Tożsamość ipse, czyli bycie sobą, to etyczne pojęcie zachowania siebie. Zachowanie 

siebie to takie postępowanie, że drugi człowiek może na mnie liczyć, co przybiera 

postać odpowiedzialności. Realizuje się ona niezależnie od charakteru (tożsamość 

idem), a nawet wbrew niemu. Gdzie w tym wszystkim znajduje się tożsamość 

narracyjna? Już wyżej powiedzieliśmy, że znajduje się ona pomiędzy. Jak pisze 

Ricoeur: „narratywizując charakter, opowieść przywraca mu jego ruch, który zanikł w 

nabytych trwałych dyspozycjach, w zakrzepłych identyfikacjach-z” (Ricoeur, 2005,  

s. 274). Narratywizując dążenie do prawdziwego życia, opowieść nadaje charakterowi 

rysy lubianych lub szanowanych postaci. Tożsamość narracyjna sprawia, że obydwa 

krańce trzymają się razem: trwałość w czasie charakteru i trwałość zachowania siebie. 

Tożsamość etyczna zatem symbolizowana jest przez zachowanie siebie. Pełni 

ona funkcję apologetyczną na rzecz bycia sobą (tożsamość ipse, wierność danemu 

słowu), zapobiegając myleniu go z byciem tym samym (tożsamość idem, charakter). 

Jednakże na jej styku z tożsamością narracyjną pojawia się problem: ta ostatnia 

bowiem może prowadzić do rozkładu tożsamości postaci (Klimis, 2013, s. 55). 

Pojawia się wówczas niepodmiot, ktoś kto stoi wobec hipotezy własnej nicości. 

Przykładem stale przywoływanym przez Ricoeura jest Człowiek bez właściwości 

Roberta Musila, który mówi dramatyczne „jestem niczym” (Thouard, 2013, s. 85). Co 

to jednak znaczy? Jestem sobą, ale bez wsparcia w byciu tym samym. Podmiot 

przechodzi przez próbę nicości własnej tożsamości.  

Ale Ricoeur stawia pytanie: jak pogodzić problematyczność ipse na 

płaszczyźnie narracyjnej z asertorycznością ipse na płaszczyźnie etycznej? Otóż 

okazuje się, że tożsamość osobowa nie jest ważna. Nawet nie zostaje ocalona 

tożsamość ipse, bycie sobą, lecz jesteśmy skazani na „apofatyczne rozumienie siebie” 

(Ricoeur, 2005, s. 276). Wielość możliwości i charakterów, podsuwanych nam przez 

fikcję, oznaczała błądzenie. Teraz nie ma żadnego „co” postaci. Tutaj jednak 

paradoksalnie pojawia się dopiero możliwość etycznego zobowiązania się. Kiedy 
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upada postawa: „mogę wszystkiego popróbować”, a pojawia się głos: „wszystko jest 

możliwe, ale nie wszystko jest dobre”. Rozdźwięk między możliwościami tożsamości 

narracyjnej, a odpowiedzią podmiotu, który oczekiwanie innego uczyniło 

odpowiedzialnym, staje się tajemnym pęknięciem w samym sercu zobowiązania się. 

Ricoeurowska skromność zachowania siebie nie ma nic wspólnego ze stoicką dumą 

wierności sobie. Człowiek odpowiedzialny może jedynie powiedzieć do drugiego: „kim 

jestem ja, tak niestały, byś mimo to, ty liczył na mnie?”. Oddając się do dyspozycji 

drugiemu, człowiek buduje swoją prawdziwą tożsamość. 

 

 

Bibliografia: 

 

Couloubaritsis L., (2013), Paul Ricoeur et l’éthique aristotélicienne du temps, (w:) 

L’Éthique et le soi chez Paul Ricoeur, red. P. Canivez, L. Couloubaritsis Lille: 

Presses Universitaires du Septentrion, s. 149-175. 

Dau Van Hong P., (2012), Paul Ricoeur, Le monde et autrui, Paris: L’Harmattan. 

Drwięga M., (1998), Paul Ricoeur daje do myślenia, Bydgoszcz: Wydawnictwo 

homini. 

Grondin J., (2013), Paul Ricoeur, Paris: PUF. 

Huneman Ph., Kulich E., (1997), Introduction à la phénoménologie, Paris: Armand 

Colin. 

Klimis S., (2013), «La tragedie grecque donne à penser». À propos de l’instruction 

éthico-ontologique de la philosophie par le tragique, (w:) L’Éthique et le soi 

chez Paul Ricoeur, red. P. Canivez, L. Couloubaritsis Lille:  Presses 

Universitaires du Septentrion, s. 45-70. 

Lorenc W., (2003), Hermeneutyczne koncepcje człowieka. W kręgu inspiracji 

heideggerowskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Lubowicka G., (2000), Sumienie jako poświadczenie. Idea podmiotowości w filozofii 

Paula Ricoeura, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Mazzù A., (2013), Identité, histoire intérieure de vie et ipse, (w:) L’Éthique et le soi 

chez Paul Ricoeur, red. Canivez P., Couloubaritsis L., Lille: Presses 

Universitaires du Septentrion, s. 99-123. 

Ricoeur P., (1965), De l’interprétation. Essai sur Freud, Paris: Seuil. 

Ricoeur P., (1992), Filozofia osoby, tłum. M. Frankiewicz, Kraków: Wydawnictwo 

Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 

Ricoeur P., (1975), La métaphore vive, Paris: Seuil. 

 



OSOBA I JEJ TOŻSAMOŚĆ 

 

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

 
Strona 49 

Ricoeur P., (2002), Lectio magistralis (w:) D. Jervolino, Paul Ricoeur. Une 

herméneutique de la condition humaine, Paris: Ellipses. 

Ricoeur P., (1950), Philosophie de la volonté: I. Le volontaire et l’involontaire, Paris: 

Aubier. 

Ricoeur P., (1960), Philosophie de la volonté: II. Finitude et culpabilité: 1. L’homme 

faillible, 2. La symbolique du mal, Paris: Aubier. Po polsku ukazała się jak 

dotąd tylko druga część drugiego tomu Filozofii woli: P. Ricoeur, (1986), 

Symbolika zła, tłum. S. Cichowicz, M. Ochab, Warszawa: IW PAX. 

Ricoeur P., (1990), Soi-même comme un autre, Paris: Seuil. Wydanie polskie: 

Ricoeur P., (2005), O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, 

Warszawa: PWN. 

Ricoeur P., (1983), Temps et récit t-1, L’intrigue et le récit historique, Paris: Seuil.  

Ricoeur P., (1984), Temps et récit t-2, La configuration dans le récit de fiction, Paris: 

Seuil.  

Ricoeur P., (1985), Temps et récit t-3, Le temps raconté, Paris: Seuil. 

Thouard D., (2013), Subjectivité et identité. Le sentiment de soi chez Paul Ricoeur, 

(w:) L’Éthique et le soi chez Paul Ricoeur, red. P. Canivez, L. Couloubaritsis 

Lille: Presses Universitaires du Septentrion, s. 71-98. 

 

 

 



OSOBA I JEJ TOŻSAMOŚĆ 

 

 ISSN 2082-7067 4(16)2013 KWARTALNIK NAUKOWY  

mgr Ewa Szostok 

Zakład Nauk o Rodzinie 

Wydział Teologiczny 

Uniwersytet Śląski 

 

 

Relacyjne znaczenie płci dla tożsamości człowieka 

z perspektywy personalityczno-teologicznej 

 

 

„Kim jestem?” – to jedno z podstawowych pytań, jakie zadaje sobie człowiek w 

poszukiwaniu prawdy o sobie samym. Współcześnie – wśród ponowoczesnej wielości 

odpowiedzi na to pytanie – poszukiwanie prawdy o sobie samym nie jest rzeczą łatwą. 

Ponowoczesność proponuje w tej kwestii nieograniczoną autokreację, polegającą na 

tworzeniu licznych, nienormatywnych tożsamości. Prawdopodobnie jest to efekt 

odwiecznej ambicji człowieka, do panowania nad ludzką naturą. Konsekwencją tego 

jest swego rodzaju „kryzys tożsamościowy” (Korobczenko, 2009, s. 84-85). Jak w 

takiej sytuacji ma się odnaleźć współcześnie żyjący „homo optionis”3? 

Człowiek winien szukać odpowiedzi na pytanie „kim jestem” u źródeł,  

a właściwie u Źródła swego pochodzenia. Początki jego istnienia – zgodnie z opisem 

biblijnym – wskazują na fakt, iż został stworzony jako kobieta i mężczyzna (por. Rdz 

1,27), a w związku z tym jest on z samej swej natury bytem relacyjnym. Warto więc 

postawić pytanie: jakie znaczenie dla jego tożsamości ma owe zróżnicowanie płciowe i 

wynikająca z niego relacyjność? Pytanie to wydaje się być istotne zwłaszcza  

w kontekście coraz częściej pojawiających się głosów przeczących znaczeniu płci w 

życiu człowieka, a nawet kwestionujących płciowe zróżnicowanie osoby ludzkiej4. Nie 

bez powodu naukowcy zauważają, iż „istnieje nagląca konieczność wskazania na 

naukę Kościoła o (…) znaczeniu płci” (Jucewicz, 2009, s. 74). Tym bardziej, iż 

prawda, że człowiek został stworzony jako byt płciowy wydaje się mieć znaczenie dla 

jego własnej tożsamości.  

Celem uzyskania odpowiedzi na postawione pytanie, najpierw zostanie 

przeprowadzona semantyczna analiza pojęcia płci i relacji. Następnie badaniu 

zostanie poddana kwestia stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże,  

w odniesieniu do jego płciowości i bytowania w relacji. Analiza Bożego zamysłu Taka 

                                                 
3 Określenie stosowane w odniesieniu do ponowoczesnego człowieka, który w swym życiu jest 
„skazany” na niekończące się podejmowanie decyzji dotyczących także kwestii podstawowych, takich 
jak, np. wybór własnej płci. (Beck, Beck-Gernsheim, 2001, s. 5). 
4 Ma się tu na myśli twierdzenia przedstawicieli gender studies. 
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perspektywa pozwoli szerzej spojrzeć na problem relacyjnego znaczenia płci dla 

tożsamości osoby ludzkiej. 

 

1. Obraz Boga w relacyjności płci 

 

Skupiając się na kwestii płci i relacji konieczne jest przeprowadzenie 

semantycznej analizy tychże terminów. Pojęcie płci bywa różnorodnie rozumiane,  

a jego historia jest dosyć długa. Zdefiniowanie tego terminu nie jest rzeczą łatwą, gdyż 

można go opisać z perspektywy różnorodnych dyscyplin naukowych, takich jak 

socjologia, medycyna, czy też psychologia. Początkowo oznaczał on „przynależność do 

określonej, jednej z dwóch, grup płciowych” (Zwoliński, 2006, s. 137) i właśnie  

w takim znaczeniu rozumie się go w niniejszej analizie. „Seksualność jest integralnym 

składnikiem ludzkiej natury” (Dernowski, 2009, s. 23). Płeć przenika człowieka w 

jego konstrukcji. Kształtuje go zarówno w sferze fizycznej, psychicznej, jak  

i duchowej. Człowiek jest więc „w całości męski lub kobiecy. Stąd też płeć stanowi 

konstytutywny wymiar osoby” (Jucewicz, 2009, s. 76). 

Pojęcie płci jest głęboko powiązane z kwestią relacji. „Relacja oznacza stosunek 

(odniesienie) pomiędzy dwoma rzeczami (bytami, przypadłościami, cechami)” 

(Szczurek, 2003, s. 204). Termin ten wprowadził do filozofii Arystoteles, który 

określał nim „to co względne” (cyt. za: tamże, s. 203), a rozwinął Tomasz z Akwinu, 

stwierdzając, że relacja polega na „przyporządkowaniu jednego bytu innemu” (cyt. za: 

tamże, s. 203). Zdefiniowanie tego terminu miało niebagatelne znaczenie dla 

personalistycznej perspektywy badawczej. Nie bez powodu Jan Paweł II zachęcał do 

tego, by personalizm był zakorzeniony w filozofii tomistycznej. Papież właśnie  

w antropologii relacji poszukiwał odpowiedzi na pytanie o tożsamość osoby ludzkiej 

(Allen, 2008, s. 41-42). 

Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże jako mężczyzna  

i kobieta (por. Rdz 1,27). By zrozumieć fakt iż w swej płciowości jest on obrazem 

Boga, konieczne jest przyjrzenie się wewnętrznemu życiu Trójcy Świętej. Co prawda 

Bóg nie jest bytem płciowym, jednak niewątpliwie jest bytem relacyjnym.  

W wewnętrznej egzystencji Trójcy Świętej dostrzegalne są relacje jakie zachodzą 

pomiędzy Osobami Boskimi. Co więcej, są one dla Nich konstytutywne i wskazują na 

Ich tożsamość. W Bogu można wyróżnić relację synostwa, ojcostwa i tchnienia. Syna 

– jako Osobę – określa relacja synostwa. Ojciec jest Ojcem ze względu na relację 

ojcostwa do swego Syna. Zaś Osoba Ducha Świętego jest Osobą poprzez relację 

tchnienia. W samych imionach Bożych dostrzegalna jest relacyjność, a zatem relacje 

mają doniosłe znaczenie dla tożsamości Osób Boskich (Szczurek, 2003, s. 204-205). 
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Na relacyjność Boskiego bytowania wskazuje również fakt, iż podstawowa dla 

Boskiej natury jest relacja miłości, która także określa tożsamość Trójcy. Jak pisze św. 

Jan: „Bóg jest Miłością” (1 J 4,8). Oznacza to, że „Ojciec, Syn i Duch Święty, jeden Bóg 

poprzez jedność Bóstwa, bytują jako Osoby w niezgłębionej Boskiej relacji” (Jan 

Paweł II, 1986, nr 59). Ponadto, choć egzegeci podkreślają, że „w odróżnieniu od 

innych starożytnych religii politeistycznych i naturalistycznych, Stary Testament 

nigdy nie opisuje Boga w kategoriach seksualnych” (Kupczak, 2013, s. 78), to na 

określenie Bożej Miłości rozróżnia on dwa pojęcia – „hesed” i „rahamim”, które 

charakteryzują się cechami typowymi dla miłości męskiej i kobiecej. Pojęcie „hesed” 

w odniesieniu do Boga jest w Starym Testamencie łączone z kwestią Przymierza – ma 

więc nieco prawne zabarwienie. O ile uwydatnia ono „cechy wierności samemu sobie 

i <odpowiedzialność za własną miłość> (a więc cechy jak gdyby męskie), o tyle 

<rahamim> już w swym źródłosłowie wskazuje na miłość matczyną („rehem”= łono 

matczyne). (…) Jest to jakby <kobieca> odmiana owej męskiej wierności sobie 

samemu, o jakiej mówi <hesed>„ (Jan Paweł II, 1980, nr 4). Można więc stwierdzić, 

że w Bogu – który nie jest bytem płciowym – w pewnym sensie wybrzmiewa wymiar 

płciowości5. 

Wiedza na temat wewnętrznego życia Trójcy Świętej nie jest bez znaczenia dla 

człowieka, który został stworzony na Jej obraz i podobieństwo. Odkrycie w sobie 

owego obrazu i podobieństwa pozwala mu odnaleźć swoją tożsamość i powołanie. 

Składa się na nie bytowanie w relacji, do którego zostaje on od samego początku 

powołany. Skoro ma ono tak doniosłe znaczenie dla tożsamości Osób Boskich, to 

można wnioskować, że jego rola dla tożsamości – stworzonej na obraz Boży – osoby 

ludzkiej jest równie niebagatelna. Potwierdza to Biblijny opis stworzenia, w którym 

znajduje się informacja, iż samotność nie jest dobrym sposobem realizowania 

człowieczeństwa. Na fakt ten wskazuje sam Bóg, stwierdzając, że „Nie jest dobrze, by 

człowiek był sam” (Rdz 2,18). Warto zauważyć, że w tym fragmencie autor biblijny po 

raz pierwszy – podczas opisu stworzenia – wskazuje na brak dobra. Do tego momentu 

nieustannie podkreślał dobro występujące w poszczególnych etapach procesu 

stwórczego. Okazuje się, że pierwszy człowiek nie jest w stanie odnaleźć siebie bez 

odniesienia do drugiego. Nie potrafi zrealizować swego powołania do bycia obrazem 

Boga, który sam bytuje w nieustannym odniesieniu „do”, w nieustannej relacji. 

                                                 
5 Warto także zauważyć, że Syn Boży stał się człowiekiem, przyjmując ludzkie ciało naznaczone płcią. 
Choć Paul Evdokimov (1991, s. 34. Cyt. za: Kupczak, 2013, s. 131) zaznacza, że Chrystus jest 
„uniwersalnym archetypem człowieczeństwa, drugim Adamem, w którym zawiera się wszystko, tak jak 
w pierwszym Adamie przed narodzinami Ewy, zawierała się niezróżnicowana męskość”, to nie można 
zaprzeczyć, że Jezus narodził się jako mężczyzna. Nie oznacza to oczywiście, że Mistyczne Ciało 
Chrystusa także musi być naznaczone płcią lub, że Chrystus jest wzorem tylko dla mężczyzn, gdyż  
w swej kenozie Syn Boży przyjął ludzką naturę wspólną wszystkim ludziom – zarówno mężczyznom, 
jak i kobietom. 
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Samopoznanie i swego rodzaju spełnienie pierwszego człowieka następuje 

dopiero w momencie stworzenia istoty odpowiadającej jego naturze. Adam w chwili 

rozpoznania siebie „w drugim”, a właściwie  „w drugiej”, czuje się spełniony i staje się 

w pełni mężczyzną. Trafnie tę kwestię opisuje Jan Paweł II, zauważając że 

„pierwszego człowieka Biblia nazywa właśnie  <człowiekiem> (’ādām), lecz od chwili 

stworzenia pierwszej kobiety zaczyna go nazywać mężczyzną <’îš>, w relacji do 

<’išša>  – kobiety (bo właśnie z mężczyzny = <’îš> została wzięta)” (Jan Paweł II, 

1986, s. 16). Dlatego też można powiedzieć, że płeć realizuje się w relacji. 

 

 

2. Tożsamość osobowej jedności 

 

Zadaniem dialogiczności wpisującej się w płciowość człowieka jest realizacja 

dobra, którego brakowało w jego samotnym bytowaniu (por. Rdz 2,18). Warto 

powrócić tutaj do kwestii Boskiej egzystencji. „Ideał osoby realizuje się właśnie  

w Trójcy Świętej” (Szczurek, 2003, s. 214). Trójjedyny bytuje na sposób relacji i są 

one – jak zostało zaznaczone wcześniej – konstytutywne dla Jego osobowej 

tożsamości. Więc jeśli tak egzystuje Bóg, to znaczy, że zrealizowanie obrazu Bożego  

w człowieku może nastąpić właśnie poprzez relacje. W relacji – którą umożliwia mu 

jego płciowość – może on najdoskonalej spełnić się jako osoba. 

Tak też dzieje się w przypadku pierwszych ludzi. Ich wspólna natura została 

obrazowo ukazana poprzez stworzenie kobiety z żebra mężczyzny (por. Rdz 2,21). 

Tym sposobem autor biblijny wskazał z jednej strony na „jedność jako tożsamość 

człowieczeństwa, a z drugiej dwoistość, która na gruncie tożsamości objawia męskość 

i kobiecość człowieczeństwa” (Nagórny, 2009, s. 64). Adam odkrywa w Ewie samego 

siebie. Wydaje okrzyk zachwytu i radości (por. Rdz 2,23). „Głębia i moc tego 

pierwszego i <pierwotnego> wzruszenia człowieka-mężczyzny człowieczeństwem 

kobiety, a zarazem kobiecością drugiego człowieka, głębia i moc wzruszenia, jaką 

zanotowano w Rdz 2,23 wydaje się czymś jedynym i niepowtarzalnym” (Jan Paweł II, 

1986, s. 38). Ewa jest więc dla niego wartością. Stąd można wysunąć wniosek, że 

człowiek – w swej płciowości – ma dla człowieka znaczenie aksjologiczne (tamże).  

W relacji do drugiego6 może on poznać samego siebie i odkryć swoją tożsamość7. Tak 

więc „kobieta i mężczyzna stanowią dla siebie wzajemne osobowe <ty>, dzięki 

                                                 
6 Oczywiście nie kwestionuje się tutaj znaczenia relacji człowieka do swego Stwórcy. Chodzi jedynie 
o podkreślenie roli relacji z osobą, która posiada taką samą naturę. Relacja Bóg – człowiek, ma 
niewątpliwie ogromne znaczenie w kształtowaniu się tożsamości osoby. 
7 Potwierdzają to także inne nauki, takie jak psychologia, czy socjologia. Przykładem może być 
koncepcja jaźni odzwierciedlonej, zgodnie z którą jednostka interpretuje siebie poprzez pryzmat tego 
jak jest oceniania poprzez inne jednostki. „Z socjologicznej perspektywy tożsamość przedstawia się 
jako społecznie nadawana, społecznie przekształcana i potwierdzana” (Szacka, 2003, s. 150). 
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któremu każde z nich poznaje siebie i odnajduje swoją tożsamość” (Grześkowiak, 

2010, s. 73). 

Adam i Ewa stają się dla siebie nawzajem darem, co wskazuje na wartość 

relacyjności płci. „Cel ku któremu zmierza płciowość, to relacja daru” (Troska, 1998, 

s. 16). Pierwsi ludzie w postawie proegzystencji odkrywają swe powołanie i tożsamość 

(Wolicki, 1999, s. 114). Mężczyzna i kobieta – poprzez swe zjednoczenie – razem 

stanowią obraz Boga, który „sam w sobie najgłębiej i transcendentnie <bytuje> na 

sposób międzyosobowego Daru” (Jan Paweł II, 1986, nr 59). Realizacja „ja” Adama 

jest więc możliwa tylko w relacji do Ewy – drugiego „ty”, co obrazuje relację Osób 

Boskich, prowadząc pierwszych ludzi do osobowej miłości, realizującej się w „my” 

(Szyran, 2010, s. 69). 

Kobieta i mężczyzna złączeni ze sobą w jedno ciało (por. Rdz 2,24) obrazują 

Boską Komunię Osób, stanowiąc communio personarum. Widoczne jest tutaj nie 

tylko podobieństwo do Boga, który bytuje na sposób relacji, ale także do Boga, który 

jest Miłością. Można więc powiedzieć, że ludzka „seksualność posiada swój głęboki 

komunijny logos” (Jucewicz, 2009, s. 78). Obrazuje relację daru obecną w Trójjedynej 

Komunii. Hans Urs von Balthasar właśnie w oparciu o doświadczenie ludzkiej miłości 

wyprowadza teorię wzajemnego daru w Trójcy Świętej. Jak stwierdza: „Boska istota 

nie jest homogenicznym blaskiem tożsamości, ale dawaniem w Ojcu, przyjmowaniem 

w Synu, darem danym Duchowi razem przez Ojca i Syna” (1983, s. 66;  za: Kupczak, 

2013, s. 148)8. 

W swym zjednoczeniu kobieta i mężczyzna nie przestają być sobą. Ich komunia 

nie przekreśla jedyności osób, które w swym zjednoczeniu – podobnie jak Osoby 

Boskie – nie zatracają własnej tożsamości. Wskazuje na to same pojęcie communio 

personarum które wyraża „personalistyczną perspektywę relacji” (Nagórny, 2009,  

s. 74). Jest tu akcentowana zarówno wspólnota (communio) jak i osobowa odrębność 

(personarum) kobiety i mężczyzny. Oznacza to „odrzucenie indywidualistycznej 

interpretacji męskości i kobiecości, jako prowadzącej do ich przeciwstawienia,  

z drugiej zaś – takie widzenie wspólnoty i jedności międzyosobowej, w której 

                                                 
8 Warto w tym miejscu nawiązać do opracowanej przez Balthasara teorii „płciowej” miłości w Trójcy 
Świętej. Zgodnie z tą teorią pierwiastek męski jest  uznawany jako aktywny (choć twórcze działanie 
mężczyzny jako ojca jest receptywnym tworzeniem), natomiast kobiecy – receptywny (jednak 
receptywność kobiety jako matki jest stwórcza). Obie charakterystyki odpowiadają więc zarówno 
jednej, jak i drugiej płci. Balthasar przekłada te ujęcie na Trójcę Świętą, gdzie Ojciec rodzący Syna jest 
w swym akcie „męski”, zaś Syn – poprzez swoją receptywność – kobiecy. Receptywne oblicze Ojca 
ujawnia się w przyjmowaniu daru swego Syna. Oboje zaś są „męscy” w tchnięciu Ducha Świętego, który 
jest w tym akcie „kobiecy” – receptywny. Balthasar – zdając sobie sprawę z tego, że analogia ta jest 
dosyć daleka – nie stosuje tu pojęcia „męskości” i „kobiecości” lecz pisze o wymiarze „ponad-męskim” 
i „ponad-żeńskim”. (1983, vol. IV, s. 80. Cyt za: Kupczak, 2013, s. 150-151). Teoria ta – choć 
niewątpliwie dyskusyjna – w pewnym stopniu ukazuje kolejną analogię pomiędzy płciowością 
człowieka, a wewnętrzną egzystencją Trójcy Świętej. 
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zacierałyby się różnice pomiędzy poszczególnymi osobami” (tamże). Pojęcie 

communio personarum wskazuje więc na jedność mężczyzny i kobiety w ich płciowej 

różnorodności. 

Te powołanie do komplementarnej wspólnoty kobiety i mężczyzny, która jest 

możliwa między innymi dzięki konstrukcji cielesnej człowieka9, wskazuje na 

oblubieńczy sens jego ciała. „Jest w tym ciele <od początku> zawarta właściwość 

<oblubieńcza>, czyli zdolność wyrażania miłości, w której człowiek-osoba staje się 

darem, i spełnia sam sens swego istnienia i bytowania poprzez ten dar” (Jan Paweł II, 

1986, s. 61). Jego konstrukcja, która wskazuje na powołanie człowieka do bytowania 

w relacji, stanowi swego rodzaju przygotowanie do samoobjawienia się Trójcy Świętej 

(1988, nr 7). Dlatego też można powiedzieć, że ciało ludzkie niejako tworzy teologię, 

gdyż ukazuje prawdę o swoim Stwórcy. 

 

 

3. Osobotwórcza Relacja Miłości 

 

Ciało pozbawione płci nie wyrażałoby relacyjności osoby ludzkiej10. Stwórca 

także w ludzką seksualność wpisał powołanie do bycia Jego obrazem (West, 2009,  

s. 18). Dlatego też „teologia ciała, która od początku związana jest ze stworzeniem 

człowieka na obraz Boży, staje się w ten sposób poniekąd także teologią płci – albo 

raczej teologią męskości i kobiecości” (Jan Paweł II, 1986, s. 41). Ciało człowieka jest 

więc nie tylko „manifestacją osoby” (Jucewicz, 2009, s. 75), ale także – w swym 

otwarciu na „drugiego” – stanowi swego rodzaju manifestację Boga. Wskazuje to na 

konieczność podkreślania godności i znaczenia ludzkiego ciała oraz jego płciowości, 

co zawsze winno być czynione w kontekście integralnej wizji człowieka. 

Jedność kobiety i mężczyzny nie tylko nie przekreśla ich osobowej 

różnorodności, ale co więcej, pozwala im na realizację siebie. Pierwszy człowiek 

odnajduje swą tożsamość w relacji miłości, którą realizuje w ramach swej płciowości. 

Widoczna jest tu osobotwórcza funkcja płci (Jan Paweł II, 1986, s. 42). „Tylko więc 

przez miłość i spotkanie z osobowym <ty> może człowiek dojść do siebie, całkowicie 

być u siebie, całkowicie stać się osobą” (Wolicki, 1999, s. 131). Perspektywa ta 

                                                 
9 „Ludzka fizjologia od poziomu komórek rozrodczych jest ukształtowana z wyraźnym 
ukierunkowaniem na dopełnienie ze strony drugiej płci” (Machinek, 2003, s. 106). 
10 W tym miejscu można postawić pytanie, czy płeć jest elementem koniecznym do tworzenia relacji? 
 Z pewnością wielu (przypuszczalnie byliby to przede wszystkim przedstawiciele gender studies) 
mogłoby się z tą tezą nie zgodzić. Kwestia ta jest interesująca, zwłaszcza w kontekście informacji, że 
męskość Adama powstaje w wyniku relacji (a nie odwrotnie), jednak  dotyczy ona nieco innego obszaru 
badawczego, który z pewnością warto poddać analizie. Jednakże trudno nie dostrzec w – zmierzającej 
do komplementarności – płciowości ludzkiej Bożego zamysłu na ludzką communio personnarum, 
stanowią obraz Boga, który sam jest Miłością. Do tego typu relacji, zróżnicowanie płciowe człowieka 
jest zdecydowanie niezbędne. 
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wskazuje na słuszność koncepcji Williama Norrisa Clarke’a, który rozwinął teorię 

relacji Tomasza z Akwinu. Według niego „istnienie w samym sobie w naturalny 

sposób wypływa z siebie ku byciu w relacji, zwraca się ku innym poprzez własne 

samoudzielające się działanie. Być w pełni to być substancją-w-relacji” (Clarke, 1998, 

s. 14. Cyt. za: Allen, 2008, s. 42). Relacyjność, jaka została wpisana w ludzką 

płciowość stanowi możliwość autotranscendencji osoby ludzkiej, dzięki czemu może 

ona poznać własną tożsamość. Odkrywanie osobowej tożsamości człowieka dokonuje 

się więc także poprzez odkrycie jego męskości i kobiecości (Nagórny, 2009, s. 63). 

Pierwszy człowiek przechodzi od pierwotnej samotności do pierwotnej 

komplementarności dwojga, która z czasem zostaje zaburzona w wyniku grzechu. 

Zakłócając relację kobiety i mężczyzny, wprowadza on równocześnie wewnętrzny 

konflikt w ich płciowe zróżnicowanie (Healy, 2008, s. 43-44). W efekcie pojawia się 

między nimi zgubne pożądanie i chęć dominacji (por. Rdz 3,16), zaś ich 

zróżnicowanie płciowe nie prowadzi już do miłości, lecz rodzi wzajemną 

konkurencyjność (Dernowski, 2009, s. 29). Grzech z samej swej natury – jako 

wykroczenie przeciwko miłości (por. KKK 1849-1851) – burzy relacje międzyludzkie. 

W związku z tym utrudnia człowiekowi odnajdywanie swej tożsamości, jak i realizację 

siebie jako osoby. W efekcie pomimo wielości niejednokrotnie mylnych odpowiedzi 

na pytanie „kim jestem?” nie potrafi on odnaleźć samego siebie. 

W związku z wydarzeniem grzechu Adama i Ewy, pojawia się pytanie, czy płeć 

i relacyjność nadal odgrywają niebagatelne znaczenie dla tożsamości osoby ludzkiej? 

Grzech pierwszych rodziców niewątpliwie niesie ze sobą konsekwencje dla przyszłych 

pokoleń, które w poszukiwaniu swej prawdziwej tożsamości popełniają nieraz 

dramatyczne błędy. Kobiety i mężczyźni wielokrotnie rywalizują między sobą, nie 

potrafią zrozumieć siebie nawzajem, zaś zamiast realizować siebie w miłości, skupiają 

się na swych egoistycznych potrzebach. Ich wzajemne „obdarowywanie się” sobą jest 

nieraz warunkowe i tymczasowe, co ma niewiele wspólnego z miłością. Jednak trzeba 

zauważyć, że „od początku tak nie było” (Mt 19,8). Człowiek stworzony jako byt 

płciowy został „z natury ukierunkowany na partnerstwo, miłość i wspólnotę, na 

istnienie z kimś i we dwoje. Najpełniejszym wyrazem tej konstytutywnej dla człowieka 

rzeczywistości jest współ-istnienie czyli partnerstwo mężczyzny i kobiety w ogóle, a w 

szczególności partnerstwo w małżeństwie” (Grześkowiak, 2010, s. 81). 

Warto zauważyć, że podobieństwo człowieka do swego Stwórcy „zostało 

wpisane jako właściwość osobowego bytu dwojga, mężczyzny i kobiety – 

równocześnie jako wezwanie i zadanie” (Jan Paweł II, 1988, nr 7). Człowiek nie został 

zwolniony z tego zadania z racji swych słabości powstałych w wyniku grzechu 

pierworodnego. Boży zamysł nie uległ zmianie, co zostaje potwierdzone przez Jezusa, 

który przypomina człowiekowi zamysł Boży na jego istnienie (por. Mt 19,3-9). 
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Ponadto, Chrystus zbawiając człowieka przywraca mu jego wolność (por. Ga 5,1)  

w realizowaniu siebie jako osoby i czyni go zdolnym do wypełniania pierwotnego 

zamysłu Stwórcy. W swej śmierci i zmartwychwstaniu niszczy skutki grzechu i przy-

wraca stworzeniu jego pierwotną jedność (por. Ga 3,28). 

Współczesny człowiek, pomimo licznych trudności jest więc w stanie odkryć 

własną tożsamość i realizować siebie zgodnie ze swym powołaniem. Relacyjność 

wpisująca się w jego płciowość nadal ma istotne znaczenie dla odkrycia jego 

powołania, gdyż jedynym sposobem na przezwyciężenie trudności, które wynikają  

z jego grzeszności, jest miłość. Skoro sam Chrystus pokonał grzech poprzez swą 

miłość, to znaczy, że właśnie w niej człowiek może odnaleźć sposób na nieustanne 

pokonywanie swej grzeszności. Jest ona „najświetniejszym zwycięstwem nad 

własnym <ja> – <bytem dla siebie>. Bo tylko pokora, całkowite oddanie i bez-

względne zapomnienie o sobie może radykalnie wykorzenić narośle zła: zakłamanie, 

istnienie pasożytnicze, parodię dobra” (Evdokimov, 1991; za: Kupczak, 2013, s. 133). 

Mężczyzna i kobieta nadal są „wezwani do życia we wspólnocie miłości i do 

odzwierciedlania w ten sposób w świecie tej komunii miłości, jaka jest w Bogu, 

komunii, poprzez którą trzy Osoby Boskie miłują się w wewnętrznej tajemnicy 

jednego życia Bożego” (Jan Paweł II, 1988, nr 7). Osoba ludzka, by móc realizować się 

w komunii oblubieńczej musi na nowo odkryć oblubieńczy sens swego ciała, które jest 

drogą do jej spełnienia. Objawia ono człowiekowi jego naturę i przeznaczenie 

(Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, 1983, nr 22). Odpowiedzi na pytanie o 

człowieka nie należy wiec wytwarzać w kreowaniu nowych, nienormatywnych 

tożsamości osoby ludzkiej. Znajduje się ona w jego naturalnej – zamierzonej przez 

Boga – konstrukcji. 

 Osobotwórcza funkcja płci jest obecnie realizowana w małżeństwie11. 

„Małżonkowie w swojej jedności tworzą komunię osób (communio personarum). 

Wybierając bowiem siebie nawzajem, stają się dla siebie bezinteresownym, 

całkowitym i nieodwołalnym darem oraz wchodzą w relację o charakterze 

wspólnotowym” (Szyran, 2010, s. 102). W ten sposób stają się oni podobni do 

Trójjedynego Boga oraz realizują siebie jako osoby. Dlatego też można powiedzieć, że 

tożsamość człowieka nadal ujawnia się w relacji i niebagatelną rolę w tym procesie 

odgrywa jego płeć oraz – wynikająca z niej – otwartość na drugiego. 

Zgodnie z teorią personalistyczną człowiek może odkryć swoją tożsamość 

dzięki płciowości, która umożliwia mu realizację siebie jako osoby powołanej do życia 

                                                 
11 Jak zauważa Jerzy Troska, relacyjne znaczenie płci w realizacji osoby występuje „u wszystkich ludzi, 
także żyjących samotnie, celibatariuszy, u których ma miejsce również pewna osobowa 
komplementarność. Najpełniej realizuje się ona jednak na płaszczyźnie fizycznej, jak też psychicznej i 
duchowej w małżeństwie (Troska, 1998, s. 16). 
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w relacji miłości. Bez niej jest on dla siebie istotą niezrozumiałą (Jan Paweł II, 1979, 

nr 10). Mężczyzna nie zrozumie siebie bez kobiety i odwrotnie (Stepulak, 2010,  

s. 131). Właśnie dlatego „personalizm kładzie nacisk na doniosłość relacji osobowych” 

i nie bagatelizuje roli płci oraz ciała ludzkiego. W swej płciowości nie jest ono 

„przypadkowym <naczyniem>, w którym znalazła się ludzka dusza, ale jest integralną 

częścią struktury osoby, w oparciu o którą tworzy się tożsamość człowieka” (Kupczak, 

2013, s. 92). 

Prawdziwa „definicja człowieka (…) musi sięgać w Boże Misterium życia  

i miłości, do Trójcy Przenajświętszej” (Wolski, 1998, s. 75). Zgodna z Bożym 

zamysłem płciowość osoby ludzkiej i tworzone poprzez nią relacje wskazują 

odpowiedź na nurtujące człowieka pytanie „kim jestem?”. Hans Urs von Balthasar 

(2006, s. 144) pisze, iż: „Stworzony człowiek jest ‘dwoistą jednością’, stanowi dwie 

odrębne, ale nieodłączne od siebie rzeczywistości, z których jedna jest pełnią drugiej, 

a obydwie są skierowane ku nieokreślonej bliżej definitywnej jedności”12. Osoba 

ludzka jest więc potencjalną miłością. Jej płciowość stanowi potencjał do tego, aby 

stała się prawdziwą komunią osób, a więc, by odnalazła swoją tożsamość i powołanie. 
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Zagubiona osoba czy agresor? 

Bioetyka o tożsamości ciąży ektopowej 

 

 

Wstęp 

 

W rozważaniach nad etyką początków życia człowieka (etyką biogenezy) 

kluczowe znaczenie można przypisać pytaniu o status wczesnych form rozwojowych 

człowieka. Zainteresowanie tym tematem niewątpliwie wzrasta przez możliwość 

manipulacji na ludzkich gametach a następnie zygocie i embrionie, jaką oferują 

techniki sztucznego zapłodnienia. Do tego zagadnienia ustosunkowują się główne 

nurty bioetyki, w tym utylitaryzm i personalizm (Biesaga, 2006, s. 23-26). W artykule 

poddam weryfikacji spójność wyżej wymienionych sposobów uzasadniania norm 

moralnych w bioetyce za pomocą modelu etyki klinicznej w sytuacji rozwoju ciąży 

ektopowej. Podejmę również ocenę moralną obecnego postępowania lekarskiego  

z pozycji personalistycznej i zaproponuję możliwy kierunek zmian. 

 

1. Aspekt medyczny 

 

Ciążą ektopową nazywamy zagnieżdżenie zarodka w ciele kobiety poza błoną 

śluzową jamy macicy. Jest jednym z najgroźniejszych stanów chorobowych w okresie 

rozrodczym kobiety (tamże, s. 23-26). 

Początkowo komórka jajowa zostaje uwolniona z pęcherzyka jajnikowego pod 

wpływem hormonu luteinizującego. Do zapłodnienia dochodzi najczęściej w obrębie 

bańki jajowodu, gdzie oocyt zostaje zagarnięty przez strzępki jajowodu. Następnie 

przemieszczając się w kierunku macicy w labiryncie, tj. w fałdach błony śluzowej 

jajowodu zarodek dzieli się uzyskując stadium kilkunastu komórek, tzw. stadium 

moruli. Później wytwarza pierwszą jamę ciała na etapie blastocysty (blastuli). 

Endometrium macicy w drugiej połowie cyklu miesiączkowego, tj. w fazie 

progesteronowej (wydzielniczej, lutealnej) jest jedyną strukturą anatomicznie  

i funkcjonalnie przygotowaną do przyjęcia i zapewnienia warunków wzrostu 

rozwijającemu się embrionowi. Implantacja jest zjawiskiem aktywnym, w którym 
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uczestniczy zarówno blastocysta jak i błona śluzowa macicy. Zachodzi około 6 dnia od 

zapłodnienia, po opuszczeniu przez blastocystę osłonki przezroczystej (Kurzawa, 

Starczewski, Bączkowski, 2003, s. 375-381). Jeśli przeszkoda w naturalnej wędrówce 

do jamy macicy (anatomiczna lub czynnościowa) zatrzyma zarodek na wcześniejszym 

etapie, może on implantować się w obrębie jajowodu, jajnika lub otrzewnej. 

Natomiast zaburzony etap apozycji, tj. lokowania blastocysty przed implantacją  

w okolicy dna macicy może skutkować ciążą szyjkową lub ciążą w obrębie blizny po 

cięciu cesarskim.  

Znane są czynniki ryzyka wystąpienia ciąży ektopowej: późny wiek ciężarnej, 

zapalenia narządów miednicy, operacje na narządach miednicy (w tym cięcia 

cesarskie), wady rozwojowe macicy, mięśniakowatość, endometrioza, stosowanie 

wewnątrzmacicznych wkładek antykoncepcyjnych,  zaburzenia hormonalne, 

jednoskładnikowa doustna antykoncepcja, farmakologiczna stymulacja owulacji, 

zapłodnienie pozaustrojowe, przebyte ciąże ekotopowe (Kurzawa, Starczewski, 

Bączkowski, 2003, s. 375-381; Wiśniewska, Nawrocka, Borowiak i wsp., 2010, s. 236-

238; Orzeszko, Gizler, Hapon i wsp., 2007,  s. 59-62; Kłos, Maciejewski, Ciepłuch i 

wsp., 2003, s. 303-306). Występowanie ciąży ektopowej szacowano na 1% wszystkich 

ciąż (Kotzbach, Szymański, Korenkiewicz i wsp., 2005, s. 304-307), natomiast przy 

stosowaniu technik rozrodu wspomaganego częstość tego powikłania wzrasta w całej 

populacji do 2%. 

Obraz kliniczny ciąży ektopowej rozwija się w trzech okresach: bezobjawowym, 

skąpoobjawowym i wstrząsu. Czas trwania poszczególnych okresów, obecność  

i nasilenie objawów, ewentualne przejście w kolejny okres różni się w zależności od 

lokalizacji ciąży ektopowej oraz pomiędzy poszczególnymi przypadkami. To sprawia, 

że wczesne rozpoznanie tego schorzenia jest niezwykle trudnym problemem 

klinicznym. W stadium bezobjawowym występują prawdopodobne objawy ciąży: 

zatrzymanie miesiączki, rozpulchnienie i mierne powiększenie macicy, zasinienie 

pochwy i przedsionka pochwy. W stadium skąpoobjawowym pojawiają się 

krwawienia z macicy i jednostronne bóle. Stadium wstrząsu występuje przede 

wszystkim w przebiegu ciąży jajowodowej w następstwie pęknięcia jajowodu. Objawia 

się nagłym bólem podbrzusza, reakcją wstrząsową z podrażnienia otrzewnej (bladość, 

małe tętno, duszność), ostrym brzuchem. 

Rozpoznanie ciąży ektopowej po pęknięciu jaja płodowego jest dziś stawiane 

podczas otwarcia jamy brzusznej, wykonywanego ze wskazań nagłych wobec 

gwałtownych objawów krwawienia. Natomiast postawienie rozpoznania ciąży 

ektopowej niepękniętej nastręcza duże trudności. Wystarczy wspomnieć, że choć 

pierwszy opis ciąży ektopowej dał arabski lekarz Albukas w 963r. (Słomko, 2008,  

s. 335), ciążę jajowodową niepękniętą pierwszy opisał Veit dopiero w 1883 roku, 



OSOBA I JEJ TOŻSAMOŚĆ 

 

 ISSN 2082-7067 4(16)2013 KWARTALNIK NAUKOWY  

a w Stanach Zjednoczonych Janurin w 1886 roku (Nowakowska-Kosmalska, 

Marianowski, 1991, suplement, s. 437-440). Lekarze tamtej epoki dysponowali 

ograniczonym instrumentarium diagnostycznym, mianowicie wywiadem z pacjentką, 

umiejętnością obserwacji i własnoręcznym badaniem fizykalnym. W XX wieku 

odkrycia nauk podstawowych zaowocowały nowymi możliwościami stwierdzenia 

obecności ewentualnej ciąży. W 1927 roku Selmar Aschheim i Bernhard Zondek 

opracowali próbę biologiczną, podając myszom mocz ciężarnych kobiet. Obecność 

ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w podawanym materiale indukowała  

u zwierząt zmiany jajników. Natomiast od początku lat 60-tych gonadotropinę 

kosmówkową w moczu wykrywa się za pomocą serologicznych testów hormonalnych. 

Nieoceniona okazała się diagnostyka obrazowa. Hirbsztajn w 1928 roku proponował 

„prześwietlanie trąbek- salpingografię” w przypadkach podejrzanych o obecność ciąży 

pozamacicznej. Bezpieczne dla kobiety i dziecka badanie USG, które 

zrewolucjonizowało położnictwo i ginekologię, wprowadzono w 1958 roku. 

Szczegółowe przedstawienie współczesnych poglądów na diagnostykę ciąży 

ektopowej wykracza poza cel niniejszej pracy. Warto jednak wspomnieć, że wobec 

dodatniego wyniku testu hormonalnego jej podstawą są przezpochwowe  

i przezbrzuszne badania ultrasonograficzne. Jednakże, w przypadku 

nieuwidocznienia ciąży, pojawia się konflikt między ryzykiem przeoczenia ciąży 

pozamacicznej a ryzykiem narażenia ciężarnej z wczesną ciążą wewnątrzmaciczną na 

szereg dodatkowych badań. Pomocą służą powtarzane oznaczenia stężeń 

wspomnianej już ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w surowicy. Trudność tego 

postępowania polega na konieczności uwzględnienia dynamiki zmian stężenia 

hormonu, ich wartości bezwzględnych, kolejnych wyników badań 

ultrasonograficznych oraz stanu klinicznego kobiety. Do dyspozycji pozostaje 

inwazyjna metoda laparoskopowej inspekcji narządów miednicy mniejszej. 

Leczenie polega na usunięciu rozwijającej się ciąży ektopowej. Istnieje wybór 

między metodami chirurgicznymi klasycznymi i laparoskopowymi, a stosowaniem 

środków farmakologicznych, zwłaszcza metotreksatu. Metotreksat jest 

antymetabolitem, antagonistą kwasu foliowego, lekiem przeciwnowotworowym  

i immunosupresyjnym. Działa swoiście na proliferujące komórki, głównie przez 

zahamowanie syntezy DNA. Wśród wskazań do stosowania znajdują się ostre 

białaczki, rak piersi, rak jajnika i wiele innych. Dyskusja nad kryteriami wyboru 

metody leczenia wciąż trwa. Rekomendacje brytyjskie zalecają podanie systemowe 

metotrexatu kobietom, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: nie odczuwają 

bólu, stwierdzono ektopowy pęcherzyk ciążowy < 3,5 cm bez widocznego tętna, 

stężenie hCG poniżej 1500 IU/l. Zabieg operacyjny proponuje się kobietom nie 

akceptującym leczenia metotreksatem lub spełniającym którekolwiek 
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z poniższych kryteriów: pęcherzyk ciążowy większy niż 3,5 cm, stwierdzona w USG 

akcja serca płodu, stężenie hCG ponad 5000 IU/l13. 

 

Przypadki szczególne 

 

Jednoczesne występowanie ciąży wewnątrzmacicznej i ektopowej określane 

jest mianem ciąży heterotopowej. Ta wyjątkowo rzadka sytuacja kliniczna występuje z 

częstością  jednej na 10-30 tysięcy ciąż. Wiarygodny opis ciąży heterotopowej 

pochodzi prawdopodobnie z 1708 roku, kiedy Duverney podczas autopsji zmarłej w 

trzecim miesiącu ciąży kobiety stwierdził w jamie brzusznej obecność drugiego płodu 

(Malinowski, 2010, s. 305-309). Celem postępowania w przypadku ciąży 

heterotopowej jest usunięcie zarodka rozwijającego się pozamacicznie przy 

zachowaniu zarodka wewnątrz macicy. Wyklucza to podawanie środków 

farmakologicznych ogólnoustrojowo. Do dyspozycji pozostaje chirurgiczne usunięcie 

ciąży ektopowej, ewentualnie podanie bezpośrednio do ektopowego pęcherzyka 

ciążowego substancji embriotoksycznej- metotreksatu lub chlorku potasu. 

W literaturze opisywane są przypadki zakończenia ciąży ektopowej urodzeniem 

żywego, zdolnego do przeżycia noworodka. Doniesienia dotyczą ciąży brzusznej 

(Hage, 1988, s. 407-410), jajnikowej (Schander, Pediaditakis, Stille i wsp., 1989,  

s. 198-200), szyjkowej, w bliźnie po cięciu cesarskim (Herman, Weinraub, Avrech i 

wsp., 1995, s. 839-841). Należą one do ścisłej kazuistyki medycznej jako wynik 

zdarzeń losowych lub utrudnionego dostępu do opieki położniczej. Prowadzenie 

wczesnej ciąży ektopowej z perspektywą urodzenia żywego dziecka jest wykluczone, 

ponieważ w krajach o ograniczonej opiece medycznej- mogących posłużyć jako model 

takiego postępowania- śmiertelność ciężarnych sięga 27% (Knafel, Basta, Skotniczy  

i wsp., 2010, s. 734-739). Prawdopodobieństwo uniknięcia śmierci ciężarnej, 

poronienia i donoszenia ciąży na podstawie obecnej wiedzy lekarskiej jest 

nieodróżnialne od zera i zamyka się w wyżej wymienionych przypadkach. Z tego 

powodu ciąża pozamaciczna jest zawsze traktowana jako powikłanie ciąży. 

 

2. Aspekt filozoficzny 

 

Bioetyka jest działem etyki szczegółowej. Formułuje sądy normatywne 

oceniające postępowanie wobec człowieka (bioetyka antropocentryczna) jako dobre 

lub złe, zwłaszcza wobec człowieka znajdującego się w sytuacji granicznej. Zanim 

                                                 
13 National Institute for Health and Clinical Excellence, Ectopic pregnancy and miscarriage: 
Diagnosis and initial management in early pregnancy of ectopic pregnancy and miscarriage, 
12.2012, s. 193-194 
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jednak dokona opisu, analizy i oceny danego postępowania wedle przyjętych norm 

moralnych, musi dokonać kluczowych rozstrzygnięć filozoficznych, przede wszystkim 

określić status bytu poddawanego ocenianym działaniom. W tej części pracy 

przedstawię wachlarz stanowisk dotyczących statusu embrionu ludzkiego. W kolejnej 

części, aby zbadać spójność antropologicznej podstawy i etycznych rozstrzygnięć 

utylitaryzmu i personalizmu, zastosuję model bioetyki klinicznej. Dokonam 

konfrontacji założeń na temat statusu embrionu ludzkiego tych systemów bioetyki  

z ich oceną moralną postępowania z ektopowo zagnieżdżonym embrionem. Ten  

zabieg pozwoli mi wykazać, na ile utylitaryzm i personalizm są konsekwentne  

w formułowaniu i uzasadnianiu norm moralnych w przypadku postępowania z ciążą 

pozamaciczną. 

Debata na temat statusu embrionu ludzkiego toczy na dwóch następujących 

poziomach. Po pierwsze: czy embrion ludzki jest istotą ludzką, człowiekiem? 

Następnie: jeśli jest człowiekiem, czy przysługuje mu status osoby? Wyczerpujący 

wykład na temat kryteriów człowieczeństwa dał T. Biesaga, dzieląc je na kryteria 

uznające człowieczeństwo od momentu poczęcia oraz na kryteria przyjmujące 

wskazany etap rozwoju (Biesaga, 2004, s. 28-31). Zastosowanie inkluzywnych 

kryteriów „od początku”: genetycznego, genealogicznego, kontinuum rozwojowego  

i potencjalności powoduje rozpoznanie w każdej zygocie i embrionie istoty ludzkiej, 

człowieka należącego do wspólnoty ludzi. Natomiast podejście naturalistyczne, 

odwołujące się do faktów biologicznych poza zapłodnieniem uzależnia 

człowieczeństwo zygoty czy embrionu od apriorycznie wybranych procesów: 

formowania się zygoty, zakończenia implantacji, rozwoju ośrodkowego układu 

nerwowego, zdolności do samodzielnego istnienia, narodzin. Każda z cenzur 

rozwojowych ekskluzywnego podejścia naturalistycznego jest nieostra i łatwa do 

zakwestionowania. Należałoby bowiem rozstrzygać dalej, jaki etap rozwoju układu 

nerwowego konstytuuje człowieka, lub do którego etapu porodu odnosi się kryterium 

narodzin. Uznaniowe i pozbawione podstaw etycznych decyzje tego rodzaju mają 

cechy dyskryminacji i przemocy silniejszych wobec słabszych. Autor wymienia 

kryteria w wyższym jeszcze stopniu wykluczające embriony, mianowicie kryteria 

rozwojowe psychologiczne i kryteria społeczne. 

Embrion ektopowy posiadając ludzki materiał genetyczny spełnia wymóg 

genetyczny, a pochodząc od swoich rodziców spełnia wymóg genealogiczny uznania 

go za człowieka. Jednak wątpliwości wzbudza jego potencjalność do ujawnienia 

wszystkich cech ludzkich oraz możliwość dożycia wieku starczego- tzw. kontinuum 

rozwojowe. Skoro w większości przypadków rozwój embrionu ektopowego zakończy 

się obumarciem w okolicznościach zagrażających życiu kobiety, czy nie należy uznać, 

że nie posiada ani wspomnianej potencjalności, ani zdolności do stałego rozwoju 
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(kontinuum)? Na pytanie o własności wewnętrzne danego bytu błędem jest udzielanie 

odpowiedzi przez pryzmat warunków zewnętrznych. Ciąże pozamaciczne zakończone 

urodzeniem zdolnego do przeżycia noworodka potwierdzają wyżej zakwestionowane 

cechy embrionu ektopowego. Natomiast, jak to ma miejsce w większości przypadków, 

to warunki zewnętrzne stają na przeszkodzie embrionowi ektopowemu w rozwijaniu, 

aktualizowaniu jego ludzkiej natury w czasie ciąży pozamacicznej i po urodzeniu. Ta 

sytuacja nie może mieć wpływu na ocenę statusu embrionu ektopowego per se. 

Osoba jest pojęciem, któremu wielu bioetyków przypisuje kluczowe znaczenie. 

Dyskusję nad nim niektórzy autorzy nazywają nawet „sercem bioetyki” (Hołub, 2007, 

s. 157-175). Określenie kto jest osobą przynależy do filozofii, zadanie takie wykracza 

bowiem poza kompetencje i metodologię nauk doświadczalnych. Jak zauważa  

M. Machinek „z punktu widzenia biologii nie tylko embrion, ale również w pełni 

ukształtowany, dorosły człowiek nie jest niczym innym jak tylko 

„samoreprodukującym się stanem agregacji materialnego substratu”, czyli- jak się to 

czasem określa- „grudką komórek” (Machinek, 2008, s. 149-154).” W ujęciu 

historycznym pojęcie osoby- prosopon- pojawia się w starożytnej Grecji i oznacza 

maski nakładane przez aktorów. Rzymianie nazywali persona człowieka zajmującego 

państwowe stanowisko lub pełniącego ważną funkcję społeczną. Godność osoby 

nadawało więc społeczeństwo. Dzisiejsze rozumienie tego terminu wprowadziło 

chrześcijaństwo w wyniku debat chrystologicznych, obejmując godnością osoby 

wszystkich ludzi. Początkiem była definicja Seweriusza Boecjusza: „Osoba jest 

indywidualną substancją natury rozumnej” (Irek, 2009, s. 182-206). Wpływowy 

bioetyk amerykański, Hugo Tristram Engelhardt stwierdza w jednej ze swoich 

zasadniczych publikacji: „Medycyna, w przeciwieństwie do medycyny weterynaryjnej, 

jest medycyną osób” (za: Hołub, 2008, s. 7-15). Jeśli więc lekarz leczy osobę ludzką 

musi umieć rozpoznać, które istnienie jest istnieniem osobowym. Z perspektywy 

deontologii lekarskiej takim rozstrzygnięciom należy nadać najwyższą wagę. Pomyłka 

oznaczać będzie porzucenie chorego i sprzeniewierzenie się zasadzie niesienia 

pomocy każdej potrzebującej osobie. Z tego powodu relatywistyczne stanowiska 

różnych gremiów, np. Warnock Report14 z początków dyskusji nad sztucznym 

zapłodnieniem, należy uznać za niewystarczające: „Na jakim stadium rozwoju 

embrionowi gatunku ludzkiego powinien być przyznany status osoby? Różni ludzie 

odpowiadają na to pytanie w odmienny sposób. Niektórzy mówią o zapłodnieniu, inni 

o implantacji, inni o jeszcze późniejszym stadium rozwoju. Naukowa obserwacja oraz 

filozoficzna i teologiczna refleksja mogą naświetlić pytanie, lecz nie mogą na nie 

odpowiedzieć”. Wbrew cytowanemu powyżej zaskakującemu agnostycyzmowi 

                                                 
14 Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embryology, Department of 
Health & Social Security, Londyn 07.1984. 



OSOBA I JEJ TOŻSAMOŚĆ 

 

 ISSN 2082-7067 4(16)2013 KWARTALNIK NAUKOWY  

naukowemu i filozoficznemu, potrzeba praktyki lekarskiej domaga się dokonania 

jednoznacznych rozstrzygnięć. 

 

3. Aspekt etyczny  

 

Etyka medyczna uzasadnienia swoje praktyczne wybory poprzez normy 

moralne zaczerpnięte z danego systemu etyki ogólnej. Prostą i zrozumiałą normę 

moralności zaproponowali filozofowie angielscy XVIII wieku, twórcy utylitaryzmu. 

Jeremy Bentham sformułował ją następująco: „Przez użyteczność rozumie się tę 

właściwość jakiegoś przedmiotu, dzięki której sprzyja on wytwarzaniu korzyści, zysku, 

przyjemności, dobra lub szczęścia (wszystko to w obecnym przypadku sprowadza się 

do tego samego) lub (co znowu sprowadza się do tego samego) zapobiega 

powstawaniu szkody, przykrości, zła lub nieszczęścia zainteresowanej strony”. 

Działaniem słusznym- użytecznym- określił działanie przynoszące maksimum 

przyjemności dla maksymalnej liczby osób: „Można zatem powiedzieć, że jakieś 

działanie jest zgodne z zasadą użyteczności lub krócej: z użytecznością (w odniesieniu 

do społeczeństwa w szerokim znaczeniu tego słowa), gdy jego tendencja do 

pomnożenia szczęścia społeczeństwa jest większa od ewentualnej tendencji do 

zmniejszania go” (Sarnowski, Fryckowski, 1993, s. 86-89). Kontynuator myśli 

Benthama, John Stuart Mill zauważając  niedoskonałość wyłącznie ilościowego 

porównywania przyjemności zaproponował niuansowanie ich opisu i powtórzył 

główną zasadę maksymalizacji korzyści: „Ponieważ ci, którzy atakują utylitaryzm, 

rzadko chcą to sprawiedliwie przyznać, raz jeszcze muszę powtórzyć, że szczęście, 

które stanowi utylitarystyczne kryterium właściwego postępowania, nie jest 

szczęściem osobistym działającego, lecz szczęściem wszystkich” (tamże, s. 91-95). Tak 

wyłożona zasada moralności odwołuje się nie tylko do poczucia odpowiedzialności za 

innych ludzi (wręcz za całą ludzkość). Równocześnie wymaga przyjęcia altruistycznej 

postawy ciągłej kalkulacji korzyści i strat, przyjemności i cierpienia nie tyle mojego, 

co innych. Niewątpliwie jest to cecha, dzięki której utylitaryzm zjednuje sobie wielu 

zwolenników w gronie bioetyków anglojęzycznych.  

Jaką antropologię przyjmuje ta etyka i jakie postępowanie lekarskie uznaje za 

godziwe w przypadku zdiagnozowania ciąży ektopowej? Choć utylitaryzm jest 

kierunkiem zróżnicowanym, oprócz zasady użyteczności jego bazę stanowi wspólna 

antropologia. Współcześnie podmiotem praw czyni tych i tylko tych ludzi, którzy 

zdolni są do świadomego przeżywania swojego istnienia. W samoświadomości 

bowiem upatruje nieodzowną cechę bycia osobą. Dokonuje tym samym rozdziału 

między pojęciami człowiek i osoba twierdząc, że istnieje grupa ludzi nie-osób. 

Odnajdujemy tu echa zasady G. Berkley'a: „Esse est percipere aut percipi”; „Być to 
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spostrzegać lub podlegać spostrzeżeniom”.17 Po drugie utylitaryści stwierdzają, że 

przedmiotem naszych moralnych obowiązków są tylko ci ludzie, którzy fizycznie 

odczuwają ból lub przyjemność. Jest to konsekwentne zastosowanie rachunku 

utylitarnego. Człowiek, który na wczesnych etapach rozwoju nie ujawnił jeszcze 

świadomego życia lub takie wyższe czynności psychiczne utracił w wyniku choroby 

nie posiada w tej koncepcji żadnych praw, w tym prawa do życia. Jeśli ponadto nie 

odczuwa bólu ani przyjemności nie mamy wobec niego żadnych obowiązków a jego 

istnienie nie przedstawia wartości wyższej od bytów nieożywionych. Z perspektywy 

utylitarnej embrion w przypadku ciąży pozamacicznej jest wyłącznie zagrożeniem dla 

interesów kobiety. Jest agresorem, którego status nie różni się w praktyce od statusu 

zwierząt. „Ze swej zdecydowanie utylitarystycznej pozycji, a mianowicie że jedynie 

zadawanie cierpienia może być etycznie problematyczne względnie prima facie 

usprawiedliwiające, Singer wnosi, że zabicie płodu nie zdolnego jeszcze do 

odczuwania można moralnie porównać np. z zabiciem ryby albo krewetki” (za: 

Lohner, 2002, s. 52-64).  

Diametralnie inne wskazania podaje etyka personalistyczna, z którą utożsamia 

się  obecnie etyka chrześcijańska. „Zasada personalistyczna wyrażona w sformuj-

łowaniach homo homini res sacra– człowiek dla człowieka rzeczą świętą (stoicy) oraz 

persona est affirmanda propter se ipsam– osobie jako osobie należna jest afirmacja 

(czyli miłość) dla niej samej (K. Wojtyła, T. Styczeń) stawia u podstaw moralności 

godność osoby wraz z jej osobową naturą. Czyn jest moralnie dobry, jeżeli afirmuje 

godność osoby, i moralnie słuszny, jeśli służy rozwojowi jej osobowej natury. Tym 

samym osoba nie może być traktowana jako środek do innych celów poza nią samą” 

(Biesaga, 2004, s. 23-26). Z powyższej normy moralności wywodzą się  zasady 

szczegółowe, w tym zakaz odbierania niewinnego ludzkiego życia oraz zasada 

działania o podwójnym skutku. Etyka godności osoby przyjmuje antropologię 

realistyczną, opartą na osiągnięciach nauk empirycznych, w tym fizjologii i embrio-

logii. „Z tych informacji można wnioskować, że ludzki embrion w fazie 

preimplantacyjnej jest już a) istotą gatunku ludzkiego, b) istotą indywidualną,  

c) istotą, która posiada w sobie cel rozwoju jako osoba ludzka wraz z wewnętrzną 

zdolnością do osiągnięcia takiego rozwoju. (…) Na podstawie dostępnej wiedzy 

biologicznej utrzymujemy, że nie ma istotnego powodu aby zaprzeczyć, że embrion 

jest już osobą w tej fazie”15. Od momentu wniknięcia plemnika do komórki jajowej 

nowa istota jest rozpoznawana jako człowiek i jednocześnie jako osoba. Embriony  

i płody rozwijające się wewnątrzmacicznie lub ektopowo, embriony kriokonser-

wowane w metodach sztucznego rozrodu są z perspektywy personalistycznej 

                                                 
15 Sgreccia E., Laffitte J. (red.), 2007, The human embryo before implantation. Scientific aspects and 
bioethical considerations, Libreria Editrice Vaticana, s. 4 Final Communiqué. 
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pacjentami, których dotyczy zakaz bezpośredniego, intencjonalnego zabijania. 

Aborcja proponowana jako cel sam w sobie lub jako środek jest odrzucona, ponieważ 

jest bezpośrednim i intencjonalnym zabiciem niewinnego człowieka. Konsekwentnie, 

w postępowaniu lekarskim zarówno stosowanie metotreksatu jak i wykonywanie 

salpingotomii dla usunięcia ektopowego embrionu/płodu stanowi aborcję i jest 

niedopuszczalne. Choć te metody zazwyczaj nie obniżają płodności matki, są próbą 

osiągnięcia dobrego celu poprzez zły środek- śmiercionośny atak na ciało 

nienarodzonego dziecka (Anderson, Fastiggi, Hargroder i wsp., 2011, s. 667-684). 

Odmienna ocena dotyczy całkowitej lub częściowej salpingektomii- procedury 

wykonywanej na ciele matki, nie będącej bezpośrednim działaniem przeciw ciału 

dziecka. Podstawę stanowi zasada działania o podwójnym skutku: działanie podjęte 

dla dobrego celu może być moralnie dopuszczalne nawet gdy wynika z niego zły 

skutek, o ile zły skutek nie jest chciany lecz jedynie przewidywany. W tradycyjnym 

ujęciu nieodłącznie z podstawowym warunkiem należy spełnić dodatkowe cztery: 

1) czyn sam w sobie musi być dobry lub moralnie obojętny, 

2) zły skutek nie może być chciany (directly intended),  

3) dobry skutek nie może być bezpośrednim następstwem złego skutku,  

4) dobry skutek musi być co najmniej proporcjonalny do złego (tamże). 

Wykonanie salpingektomii będzie podlegało następującej interpretacji: 

1) Rozważane samo w sobie i niezależnie od swoich skutków usunięcie 

uszkodzonego jajowodu nie jest złe. Jajowód stał się patologiczny, co zagraża 

zdrowiu kobiety. Jest dobrym czynem leczyć patologię, nawet jeśli oznacza to 

wycięcie zdrowych niegdyś narządów. 

2) Zło śmierci embrionu nie jest chciane jako skutek. Usunięcie jajowodu nie jest 

pretekstem poszukiwanym, aby spowodować śmierć embrionu. 

3) Zło śmierci embrionu nie jest bezpośrednim następstwem zabiegu. Nie jest 

środkiem do osiągnięcia dobra ale raczej efektem ubocznym moralnie 

godziwego działania- zatrzymania lub zapobieżenia matczynemu krwawieniu 

poprzez wycięcie jajowodu. 

4) Wreszcie, istnieje proporcjonalny powód aby przyzwolić na zły skutek, 

ponieważ bez chirurgicznej interwencji matka może umrzeć, a embrion zginie 

również bez interwencji. 

Niektórzy bioetycy, w tym Martin Rhonheimer twierdzą, że nie ma istotnej 

moralnie różnicy między salpingektomią i salpingostomią, jedynie różnica w fizycznej 

bezpośredniości tych interwencji. Są to jednak stanowiska odosobnione. 

Powyższe analizy potwierdzają spójność podstawy antropologicznej 

personalizmu z jego etycznym wskazaniami. Jednocześnie zwraca uwagę złożoność 

podanych norm. „Trzeba być pojętnym i przenikliwym aby pamiętać, rozumieć  
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i właściwie stosować zasadę podwójnego skutku; w sytuacjach, w których zasada 

mogłaby mieć zastosowanie to zadanie okazuje się jeszcze trudniejsze, sprawiając, że 

łatwo jest pominąć jeden z dodatkowych warunków” (tamże). Konsekwentne 

stosowanie reguł personalistycznych wobec bezprecedensowej patologii (w kazuistyce 

to przypadek paradygmatyczny- paradigmatic case) jaką jest dla współczesnego 

położnictwa ciąża ektopowa jest przedmiotem krytyki, którą proponuję objąć wspólną 

nazwą zarzutu etyki autystycznej. Rozumienie pojęcia autyzm zapożyczam  

z terminologii psychiatrycznej: „autismus; (…) zamykanie się w świecie własnych 

przeżyć” (Bilikiewicz, 2009, s. 687). Zarzut sprowadza się do argumentacji 

konsekwencjalistycznej, że wypełniając zasadę ochrony życia człowieka personalizm 

nie rozpoznaje innych istotnych dóbr, które również zobowiązał się chronić, tj. 

zdrowia i płodności matki. Ponieważ na terenie filozofii moralności zastosowanie 

norm personalistycznych charakteryzuje konsekwencja, polemika z nimi w ramach 

zarzutu etyki autystycznej kieruje się w obręb psychologii i kończy de facto na 

rachunku utylitarystycznym. Po pierwsze, lekarzom-praktykom (z czego niekiedy nie 

zdają sobie sprawy moraliści-teoretycy) szczególnie trudności sprawia zastosowanie 

zasady podwójnego skutku, ponieważ w zbiorze norm personalistycznych odnajdują 

równoczesne zobowiązanie do jednakiej troski o zdrowie ciężarnej i dziecka. Mierząc 

się z nieuniknioną stratą drugiego, położnik pamięta o kontynuacji obowiązku 

terapeutycznego wobec kobiety. Czy nie powinien uratować wszystkiego, co tylko 

może być uratowane? Następuje rachunek korzyści i strat. Nie mając żadnej realnej 

możliwości opieki nad dzieckiem lekarz odczytuje prima facie obowiązek działań 

oszczędzających płodność kobiety. Zresztą to między nimi rozgrywa się relacja lekarz-

pacjent. Do tych uwarunkowań psychologicznych dołączają się również kwestie 

prawne. Samo narażenie pacjenta (myślimy tu o kobiecie) na ryzyko ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu jest objęte sankcją karną wg Art. 160 Kodeksu Karnego. 

Szkoda może więc dotknąć również dóbr osobistych lekarza-położnika. Powyższa 

argumentacja składająca się na zarzut etyki autystycznej skłania do stosowania 

salpingotomii laparoskopowej lub podania metotreksatu, co spotyka się z negatywną 

oceną moralną. Propozycją zmian, którą podnosili między innymi William May (za: 

Kaczor, 2009,  s. 265–282) ) i Thomas Hilgers (2004, s. 1057-1073) jest podjęcie 

wysiłku doskonalenia laparoskopowych technik operacyjnych (być może chirurgii 

robotowej) tak, aby możliwe stało się przenoszenie embrionu do jamy macicy poprzez 

zabiegi oszczędzające dla ciężarnej. Konieczny warunek stanowi spełnienie etycznych 

obostrzeń dotyczących leczenia eksperymentalnego. Rozpoczęcie prac wymaga 

również zmiany priorytetów i uznania moralnego imperatywu ratowania obydwu 

pacjentów. Dotyczy to również uwarunkowań ekonomicznych. 
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Natomiast powracając do etyki użyteczności, celem artykułu nie jest krytyczna 

analiza jej teoretycznych podstaw. Poprzestanę więc na zasygnalizowaniu 

argumentów polemicznych. Utylitaryzm jest etyką naturalistyczną, formalistyczną, 

proceduralną, odwracającą się od fundamentalnego założenia świętości życia 

człowieka. Sprowadza etykę do systemu obliczeniowego, który stara się porównywać 

ze sobą wartości niehomologiczne. Pomija cel oraz intencję ludzkiego działania  

a znaczenie przypisuje wyłącznie jego skutkom i tylko wtedy, gdy można opisać je  

w kategoriach maksymalizacji przyjemności i minimalizacji cierpienia. Wreszcie, co 

najważniejsze dla krytyki utylitaryzmu, stanowi on system aprioryczny i speku-

latywny, w którym rezygnuje się z poszukiwania źródła moralności.  

Akceptacja sztucznej reprodukcji wprowadziła powszechną pogardę dla 

człowieka w embrionalnym stadium rozwoju. Powoływanie się w tych okolicznościach 

na personalistyczną normę nienaruszalność niewinnego ludzkiego życia w przypadku 

ciąży ektopowej staje się argumentacją filozoficznie niezrozumiałą i etycznie 

odrzucaną. Obecnie podczas wyboru postępowania z ciążą pozamaciczną cierpka  

i trudna godziwość personalizmu przegrywa ze słodkim i łatwym utylitarnym błędem 

antropologicznym. 
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Ecological values in the lives of adults 

 

Ecology16 came into being in the second half of the 19th century as part of the 

natural sciences. It is “a science about the organisms’ interplay with their abiotic 

(physical) and biotic (other organisms, including humans) environment. Within this 

interplay, following correlation levels can be distinguished: individual level, 

population level (concerning mainly the varying number of  individuals), biocoenosis 

level (groups of populations competing with each other on the same terrain) and 

ecosystem level (circulation of matter, food web, energy flow)” (Wolański, 2008,  

p. 453). Various subdisciplines emerged from the development process of the 

ecological knowledge. They include (among others): plant ecology, animal ecology, 

sea ecology, forest ecology and landscape ecology. Moreover, the issue of ecology 

became a field of research for philosophy, anthropology, ethnology, geography, social 

sciences, psychology, educational sciences (ecological pedagogy), economy and 

medicine. It is caused by the fact that in the case of homo sapiens, if the scientific 

research was confined to the biological sphere, the subject would be deformed. For 

humans, the natural environment is the civilization and culture (psycho-sphere, 

social sphere, noosphere) that they create. Janusz Gnitecki (2004, p. 47) put another 

significant phenomenon into words: the human being as an bio-oscillator functions 

in his info-sphere, which is his informational environment available to him thanks to 

the functioning of brain. 

B. Campbell (1995, p. 17) stated that human ecology includes research on 

human species with its extraordinarily complex correlation with other organic and 

inorganic habitat components.  

Human ecology explores the relationship between the environment and 

human populations. It covers mainly the social, cultural and environmental 

conditions of those relations. Napoleon Wolański (2008, p. 54)  defined the human 

ecology as an “interdisciplinary study of the relationship between humans and their 

natural, social, cultural and built environments. The main issues concern 

                                                 
16 The etymology of the term ecology is derived from the Greek language, from the words oikos – 
home, environment, habitat, establishment, place of residence and logos - - word, science.  



OSOBA I JEJ TOŻSAMOŚĆ 

 

 ISSN 2082-7067 4(16)2013 KWARTALNIK NAUKOWY  

philosophical aspects of the environment, biosocial (connected with the flow of 

energy and information) and ecological problems of human biology and 

environmental education”. 

Autecology, the ecology of species, includes also the homo sapiens. Human 

ecology is based on the scientific research on humans and their culture as a dynamic 

component of the ecosystem, whereas the biological human ecology carries out 

scientific research with the aim of explaining how the natural and cultural 

environments influence the biological character of the human population. It is also 

worth mentioning that the human ecology consists of both the cultural ecology (it 

explores the ways in which the culture of various human groups adapts to the natural 

resources of their habitat and to other groups of humans) and social ecology (it 

explores the social structure of those groups as a product of environments, in which 

they live) (Strawiński, 1996;  Pawlowski, Zięba, 1992; Sobczyk, 2000).  The 

foundations of social ecology were created in the 20th century (in the twenties) by  

R. E. Park, E. W. Burgess and R. D. McKenzie.  

An intensive development of ecology in Poland took place in the interwar years 

(1918 – 1939), when the research directions were broadened. In the second half of the 

20th century, however, due to an intensification and growth of ecology’s connections 

with other applied scientific disciplines and human’s practical activities, one could 

come across the term “ecological sciences” more and more often, especially in the 

context of sustainable development (eco-development) and social-ecological model of 

health (Strawiński, 1996,  p. 213-221). Ecology became therefore an “unlimited 

science”, a contact point where many different disciplines met. 

Emphasis should also be placed on the credits of the development of the 

modern science concept (methodological rationalism). It objectified nature, as a 

result of which the human being became a perpetrator and at the same time a victim 

of the ecological crisis. In order to fulfill the demand of symbiosis of nature and 

culture, one should, firstly, revalue the interactions with the natural environment – 

understood as earth’s ecosystem and its environment, with all the spheres, where life 

exists: atmosphere, hydrosphere, lithosphere, space sphere, biosphere and 

anthropological sphere and, secondly, introduce the idea of holistic17 nature of the 

Universe in an evolutionary process of – as Pierre de Chardin expressed it –  

a creative “coming into being”. 

The synthesis of ecological values (Skolimowski, 1993b, p.  147-158) consists 

of: reverence (understood as a admiration for life), responsibility for the 

environment, sympathy and compassion as a way of understanding, restraint without 

                                                 
17 According to David Bohm, nature is a complete system, which means that all of the components 
constitute one whole – they depend on each other. 



OSOBA I JEJ TOŻSAMOŚĆ 

 

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

 
Strona 75 

wastage, symbiosis. Reverential thinking considers human life to be a value in itself, 

love to be an inalienable way of human existence, creative thinking as an inherent 

part of nature, joy to be an implication of the everyday life and brotherhood to be the 

basis of the epistemological paradigm. Thus, in the eco-philosophical world view 

(Skolimowski, 1993a, p. 46; Pawlowski, Zięba), human is a component of nature, 

which is the mother of the cosmic whole, it has got the talent of transcendentalism, 

controls the consumption desires, distinguishes spirituality from religion, values 

meditation. In order to secure a high life quality for future generations, it 

subordinates economic values to life quality indicators, such as vital values (health, 

clean natural environment, living in harmony with the social and natural 

environment). It does not exploit all of the possibilities connected with the fast 

technological development. Instead, it relies only on the “soft technology” solutions, 

in harmony with nature. The eco-philosophical world view values the balance 

between male and female elements in the social life as well as the art of compromise, 

intuitive thinking, attending more to family than to economic values, promotion of 

local and bioregional communities, decentralization of social life. 

In order to explain the meaning of ecological values in the life of adults it 

should also be stated that in the concept of ecological humanism, dynamic ecological 

balance becomes a part of the humankind homeostasis, which is why knowledge 

should be connected with the creational forces of nature’s evolution (the physical 

world should not be atomized). According to this rule, humans should not restrict 

themselves to the forming of knowledge society, but promote the idea of wisdom 

society – a society that understands how important it is to preserve the symbiosis of 

nature and culture. Wisdom, according to the holistic rule of universe’s nature, is the 

“balance between our existence and other human beings and the whole universe” 

(Skolimowski, Górecki, 2003, p.  150]. Wisdom is harmony – maintenance of all 

possible states in the right balance. According to Henryk Skolimowski, the so called 

“information revolution” is another educational illusion for the 21st century because it 

is based on the technical awareness – and this awareness is atomizing, quantitative, 

secular, objective, mechanic and it is derived from the idea of the “world in the image 

of a machine”. 

The relationships of humans and natural environment depend on the 

dominating system of values, the scale of attitudes “from aggressive and destructive 

to friendly and sacred, from purely instrumental to protective, from arrogant to 

respective ones” (Tobera,  1984, p. 17) and on means of influencing the life 

environment. Thanks to the process of ecological education, an ecological awareness 

is created, while the social (common) ecological awareness is developing (it is a long-

lasting process) in the stages: the stage of colloquial ecological awareness, the stage of 
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ideological awareness based on knowledge (extreme views) and finally, the stage of 

common ecological awareness (Sobczyk,  2000, p. 19). 

Ecological awareness is an implication of social awareness (entirety of ideas 

that constitute the cultural work of many generations, the generally recognized 

attitudes, extreme views and beliefs) and it is the state of people’s knowledge, views 

and images concerning the natural environment, its anthropogenic burden, the level 

of degradation, endangerment and need of protection, as well as the knowledge about 

ways and instruments for controlling the usage and preservation of nature (Górka,  

Poskrobko, Radecki, 1995 p. 16). Ecological awareness is a “system of knowledge, 

views and beliefs about the natural environment. It enables the understanding and 

noticing of connections between the state and character of the environment with the 

conditions and quality of human’s life” (Wieczorek, 1998, p. 261). Ecological 

awareness is defined by the value systems based on the “to be” rather than “to have” 

attitude, by a friendly moral attitude towards all living beings and by an ecological 

imagination, an attitude of readiness to undertake ecological activities within the life 

environment (Wieczorek, 1998, p. 21). 

Ecological awareness of adult people is represented by an ecological way of 

thinking, which considers the ecological aspect to be not less important than other 

ones that are taken into consideration when solving a particular problem. According 

to T. Burger, ecological awareness is a “descriptive category which explains how  

a given social group or the whole society sees its place in nature, how it notices its 

relationships with the natural environment” (Rosa, 2001, p. 1020). Ecological 

awareness is being carried out both in the thoughts or experiences of given 

individuals and in the standards of valuation, of understanding and experiencing of 

the biosphere, that function in a particular society. Ecological awareness is created by 

contents, attitudes and emotions. 

In the descriptive-technical sphere of ecological awareness, one can 

distinguish between the ecological knowledge (that is the knowledge about processes 

that take place in ecosystems, knowledge about correlations and connections that 

contribute to a better balance of ecosystems, about interplays between human activity 

and environment) and the ecological imagination, understood as a kind of a 

disposition, ability to foresee ecological effects of one’s behavior and the ability to act 

according to the ecological knowledge. In the axiological-normative ecological 

awareness, however, the biocenonis-oriented values system, that constitutes the basis 

of ecological conscience, is included (Matczak, 2003, p.  24). 

It can therefore be generalized that in the process of psychological 

development of adults that leads to complete humanity, to ecological attitudes and 

healthy lifestyle – based on ecological values, the starting point is the knowledge 



OSOBA I JEJ TOŻSAMOŚĆ 

 

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

 
Strona 77 

about natural environment and then the responsible attitude towards the 

environment, formed during all stages of cognitive development,  socialization of the 

given person (ecological awareness) and the system of knowledge and beliefs together 

with the readiness to act (ecological culture) and finally all activities that are in 

compliance with the idea of sustainable development. This attitude of life affirmation 

fosters a permanent coexistence with the natural environment in many different 

dimensions of humanity, such as homo sapiens, homo faber, homo creator, homo 

laborans, homo sociologicus, homo oecologicus, homo oeconomicus  

(Aleksandrowicz, 1988; Hull, 1984 p.  253) and an ecological (healthy, natural) 

functioning in the social life structures – in the cognitive, emotional and application 

aspect.  
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Nieukształtowana tożsamość 

 a niedostosowanie społeczne 

 

Wprowadzenie 

 

Tożsamość człowieka kształtuje się przez całe życie. Na każdym etapie życia 

przed człowiekiem są stawiane nowe wyzwania, odpowiednie dla jego wieku. Ów 

proces dojrzewania człowieka i stawania się odpowiedzialną osobą jest uzależniony od 

wielu czynników m. in. wychowania, środowiska w jakim przebywa człowiek, wartości 

jakie przyswaja, predyspozycji wynikających z jego charakteru oraz genów, które 

wpływają na skłonności człowieka. Deficyty w wychowaniu skutkują 

nieukształtowaniem się tożsamości człowieka w stopniu pozwalającym funkcjonować 

jednostce w życiu społecznym. Bez poprawnie ukształtowanej tożsamości osoba jest 

niedostosowana społecznie. Celem tego artykułu jest sprecyzowanie czym jest 

tożsamość człowieka oraz niedostosowanie społeczne negatywnie wypływające na 

interakcje społeczne. Ponadto w artykule zostanie wykazane ścisłe powiązanie 

pomiędzy tożsamością człowieka i stopniem jego dostosowania społecznego oraz 

ukazane będą przejawy niedostosowania społecznego i wadliwie ukształtowanej 

tożsamości.   

 

1. Tożsamość, jej deficyty i przejawy 

 

Na początku rozważań przedstawię czym jest tożsamość i w jaki sposób 

przejawia się ona w życiu człowieka oraz grupy społecznej.     

 Tożsamość jest tym, co określa człowieka jako kogoś innego od pozostałych 

ludzi. Natomiast „w psychologii tożsamość rozumiana jest jako relacja do samego 

siebie i innych” (Kieszkowska, 2011, s. 253). Tożsamość jest ściśle związana ze 

stałością bądź ze zmiennością. Można też powiedzieć, że jest jednym i drugim, gdyż 

nawet ukształtowana tożsamość nieustannie rozwija się. Według psychologii 

pozytywnej tożsamość opiera się na jedności, spójności osoby, jej ról i przekonań 

(Majchrzyk, 2011, s. 97).         

 Tożsamość jest wynikiem konstruowania przez jednostkę samej siebie. 

Konstruowanie tożsamości nigdy nie przebiega w oderwaniu od życia społecznego, ale 
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jest w nim osadzone. W posttradycyjnym porządku nowoczesności „tożsamość 

jednostki staje się przedsięwzięciem refleksyjnym” (Giddens, 2001, s. 9). Refleksyjny 

projekt własnego „Ja” wymusza na jednostce wybór spośród wielu różnorakich 

systemów wartości. Po dokonaniu wyboru tożsamość staje się tym, co podkreśla 

niepowtarzalność jednostki bądź grupy.       

 Nie każdy człowiek podejmuje wyzwanie kształtowania własnej tożsamości. 

Ludzie bywają zagubieni w świecie walki o przetrwanie, wyścigu szczurów i grze 

pozorów. Nie każdy człowiek chce brać udział w przedstawieniu nazwanym przez 

Ervinga Goffmana „teatrem życia codziennego” (Goffman, 2000, s. 21). To nie 

oznacza, że taka jednostka jest zwolniona z trudu kształtowania własnej tożsamości. 

Celowe odosobnienie nie usprawiedliwia zaniedbań w sferze kształtowania własnego  

i podmiotowego „Ja”.         

 Tożsamość jest tym, z czym jednostka utożsamia się. Bez tożsamości człowiek 

jest odarty z tego, co stanowi o jego wewnętrznym „Ja”. To co wewnętrzne, przejawia 

się w  zewnętrznych zachowaniach, wyglądzie, sposobie bycia, wysławiania się oraz  

w przyjętym systemie wartości. Tożsamość nie może być jedynie „trwaniem w czasie” 

(Giddens, 2001, s. 74), choć zakłada trwanie w czasie i przestrzeni, ale „tożsamość 

jednostki jest refleksyjną interpretacją takiej ciągłości przez jednostkę” (tamze, s. 75). 

Tożsamość jest eksperymentem, który podejmuje człowiek, aby odnaleźć i 

ukształtować samego siebie. Zaburzenia w procesie kształtowania własnej tożsamości 

mają duże konsekwencje nie tylko dla jednostki, ale także dla życia społecznego, do 

czego powrócę w dalszej części studium.  

Giddens podkreśla, że tożsamość nie jest czymś danym, wynikającym z 

zachowań, niezmiennym i trwałym, ale jest tym, co jest człowiekowi zadane. Jan 

Paweł II podkreślał, że wiara i miłość nie są człowiekowi dane, ale zadane. Podobnie 

jest z tożsamością człowieka. W pracy nad sobą człowiek dotyka nieskończoności, 

gdyż jest to proces, którego końca nie możemy określić. Tożsamość nie jest czymś 

stałym, ale ma wymiar ponadczasowości i dynamizmu zmiany. Tożsamość podlega 

jedynie refleksji człowieka i tylko przez niego jest modyfikowana pod warunkiem, że 

jest przez niego uświadomiona. Nieuświadomiona tożsamość jest wypadkową przeżyć 

człowieka. W tym przypadku nie możemy mówić o celowości kształtowania własnej 

tożsamości i musimy uznać, że taka tożsamość nie ma fundamentu na którym 

mogłaby się oprzeć.  

Kształtowanie tożsamości powinno spełniać kilka kryteriów: 

 świadomość celu i kierunku, 

 dynamizm i ruch, 

 zmienność, 

 refleksyjność (tamże). 
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Istnienie tożsamości sprawia, że człowiek nie jest „czymś”, ale „kimś” (Wojtyła, 

2001, s. 24) i to go wyodrębnia spośród wszelkich bytów ziemskich. Tożsamość może 

być kształtowana wtedy, gdy człowiek samostanowi o sobie, używając własnego 

rozumu (Wojtyła, 2000, s. 151-152). Kształtowanie własnego życia rozumianego jako 

zadanie następuje poprzez przemianę od „wewnątrz” i przejawia się w formowaniu 

własnej, osobowej tożsamości (Jan Paweł II, 2005, s. 33). Człowiek może zmieniać się 

jedynie w wolności. Tylko wtedy jest w stanie brać odpowiedzialność za własne życie. 

Jedynie człowiek wewnątrzsterowny może kształtować własną tożsamość.  

 Pomimo, iż wolny człowiek sam stanowi o sobie, podlega temu, co dzieje się w 

przestrzeni społecznej. Warunki, w jakich przebywa mają wpływ na kierunek rozwoju 

jego tożsamości. Wolność wewnętrzną można zachować także będąc w niewoli. 

Jednak do tego potrzebna jest dojrzałość emocjonalna, siła woli i charakteru oraz 

zdolność do kontrolowana własnych zachowań. Osoba dojrzała potrafi przeciwstawić 

się negatywnym wzorcom i zachować wolność wyboru, jednocześnie biorąc czynny 

udział w życiu społecznym.   

Osoba wewnątrzsterowna i kształtująca własną tożsamość jest kreatywna. 

Nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, nie pozostaje na poziomie dostosowania 

się do powszechnie istniejących wzorów, ale  nie przekraczając prawa, dąży do 

rozwoju działania i myślenia w sposób nowatorski (Giddens, 2001, s. 58). Nawyk i 

rutyna uniemożliwiają rozwój ludzkiej tożsamości.      

 Aby mogła rozwijać się tożsamość niezbędne jest zaufanie wobec samego siebie  

i innych ludzi. Człowiek nie jest odizolowany od świata, ale w nim uczy się zachowań, 

jest socjalizowany, a w przypadku nieukształtowanej tożsamości – resocjalizowany. 

Nie jest możliwa nieustanna ucieczka przed trudem własnego rozwoju. Pokonywanie 

ograniczeń wymusza na człowieku samo społeczeństwo.     

 Środowisko, w jakim przebywa człowiek (zwłaszcza niepełnoletni), 

determinuje jego rozwój. Są mu narzucone normy wąskiej czasami dewiacyjnej grupy, 

do której należy. Jego tożsamość w pewnym sensie kreują inni. Indywidualizm jest 

wykluczony, brakuje możności podjęcia poszukiwań własnych środków wyrazu oraz 

kształtowania własnej tożsamości. To nie oznacza, że osoba nie czyni takich prób. Nie 

jest wykluczone, że ktoś może okazać się silniejszy od presji środowiska, w którym 

przebywa. Jednak przeważnie człowiek podporządkowuje się normom, które są mu 

kulturowo narzucone. Nawet, gdy są to normy patologiczne. W takim przypadku i 

tożsamość jest patologiczna.   

Zewnątrzsterowność często powoduje i nasila lęk, gdyż człowiek zatraca 

samego siebie, jest ograniczony w swoim rozwoju, musi podporządkować się zasadom 

i rolom, które musi pełnić, co jest źródłem niepewności, stresu i braku kontroli nad 

własnym życiem. Przekroczenie tych ograniczeń jest dużym wyzwaniem dla każdego 
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człowieka. Poddanie się zewnątrzsterowaności w niemalże wszystkich sferach życia 

człowieka, może doprowadzić do „śmierci wewnętrznej”, która jest następstwem 

zatracenia poczucia własnej wartości oraz możności osiągnięcia 

wewnątrzsterowności.   

Tożsamość zakłada ciągłość biograficzną, która oznacza kontrolę nad własnym 

życiem.  Osoba wewnątrzsterowana jest świadoma celowości własnego istnienia, 

potrafi planować swoje życie, wyznaczać cele oraz modyfikować swój plan życia. Stres 

spowodowany niemożnością kontrolowania własnego życia powoduje, że „cenione 

cele zostają zagrożone bądź utracone lub człowiek nie jest w stanie stworzyć 

warunków umożliwiających  osiągnięcie albo utrzymanie tych celów” (Hobfoll, 2006, 

s. 44). Zagrożone jest poczucie bezpieczeństwa człowieka i jego wiara we własne siły.  

W konsekwencji tego nie może poprawnie kształtować się tożsamość 

człowieka.  

Z tożsamością powiązane są samoświadomość, autoidentyfikacja i autokreacja. 

Samoświadomość człowieka jest świadomością jego osobowego istnienia, 

zakorzenienia w społeczeństwie, funkcjonowania w nim w wyznaczonym przez 

samego siebie zakresie. Człowiek ma świadomość pełnionych przez siebie ról, 

wynikających z nich obowiązków i praw. Autoidentyfikacja jest procesem osiągania 

samoświadomości. Osoba, która umie identyfikować samą siebie, potrafi być 

wewnątrzsterowną i pozostawać niezależną od norm społecznych.  (tamże, s. 47). 

Niekiedy zdarza się, że człowiek musi zrzec się prawa kontroli nad własnym życiem, 

ale robi to świadomie i na rzecz osiągania wyższych celów. (tamże, 68).  Autokreacja 

jest „nadawaniem sobie kształtu”, czyli także tworzeniem własnej tożsamości (Pawlak, 

2009, s. 12). Specyfiką autokreacji jest długofalowość oraz globalizm, co oznacza 

stałość wszechstronnego rozwoju człowieka (tamże, s. 13).     

 Osoba kształtująca własną tożsamość „jest istotą wolną, zdolną i mającą prawo 

do twórczego planowania własnej drogi” (Majchrzyk, 2011, 89), przekonanie o tym 

jest osią psychologii humanistycznej i fundamentalnym rysem koncepcji człowieka. 

Nieukształtowana osoba jest pozbawiona wolności, nie wie na czym ona polega, jak ją 

osiągnąć oraz nie jest zdolna do autokreacji. Życie osoby niekształtującej własnej 

tożsamości niejako samo „płynie”, a brak celów odbiera poczucie sensu oraz wszelkich 

działań, aby czynić samego siebie bardziej spełnionym i szczęśliwym. Brak 

odpowiedzialności za własne życie, niezdolność do twórczości prowadzą do 

uzależnienia się człowieka od innych ludzi i bezrefleksyjnego „kopiowania” ich, 

zamiast kształtowania własnej tożsamości. Podążanie za wzorcami jest bezkrytyczne. 

W takim przypadku własna tożsamość jest ułudą.      

 Tożsamość oznacza niepowtarzalność i wynika z niezbywalnej godności, jaka 

przysługuje każdemu człowiekowi, który jest  kreatywny w swoim działaniu i zawsze 
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odmienny od innych ludzi. Bycie osobą posiadającą tożsamość stanowi wartość 

przewyższającą wszystkie inne, które bezpośrednio dotyczą i określają człowieka. 

Człowiek dzięki godności i tożsamości nie może być środkiem, ale celem (Mazurek, 

1986, s. 3). Wszystko, co jest czynione, powinno mieć za cel służenie człowiekowi. Ze 

względu na tę godność i tożsamość osoba ludzka winna być aprobowana dla niej 

samej (Mazurek, 1989, s. 3). Jan Paweł II nawoływał do afirmacji człowieka ze 

względu na niego samego (Jan Paweł II, 1884, s. 452), do afirmacji człowieka, który 

posiada swoją godność i tożsamość.         

 Człowiek kształtuje swoją tożsamość, przeglądając się w społeczeństwie jak w 

lustrze. Wzorce zachowań człowiek nabywa we wspólnocie. Nie ma innej możliwości 

tworzenia obrazu siebie, jeżeli nie ma grup odniesienia (Kieszkowska, 2011, s. 254). 

Dużo zależy od środowiska, w jakim dorasta człowiek. Choć zachowań człowieka nie 

determinują zachowania innych ludzi, jednak „przeglądanie się w nich jak w lustrze”, 

pozostawia ślad w postaci skłonności do porównywania się i tendencji do 

upodabniania się do innych ludzi, aby nie zostać wykluczonym ze wspólnoty.  

 Wykluczenie ze środowiska patologicznego, byłoby wskazane, aby nie zostać 

wykluczonym z całego społeczeństwa. Jednak nie zawsze jednostka jest zdolna, aby 

siłą swego charakteru przeciwstawić się niewłaściwym wzorcom.    

 Gdy tożsamość osobowa nie jest ukształtowana oraz brakuje świadomości 

kierunku, w jakim osoba zmierza, wtedy nie można oczekiwać przeciwstawienia się 

najbliższemu środowisku, w jakim wychowuje się ta osoba. Aby konstruować swoje 

życie niezbędna jest wykształcona hierarchia wartości, jaką kieruje się człowiek. Gdy 

jej nie ma, wtedy istnieje duże zagrożenie bycia podatnym na wszelkie wpływy 

pochodzące z zewnątrz człowieka. Osoba zostaje wchłonięta przez destrukcyjne 

środowisko i staje się jednym z nich – osobą niedostosowaną społecznie. 

 

 

2. W kierunku dewiacyjnej tożsamości 

 

Człowiek nie może funkcjonować bez tożsamości. O ile tożsamość może być 

nieuświadomiona przez człowieka, który nie ma wpływu na jej kształtowanie  

(z powodu braku samoświadomości i autokreacji), człowiek nabywa cech, które 

stanowią o jego inności i wyjątkowości. Dochodzi do naśladownictwa, a więc 

kształtuje się tożsamość w oparciu o najbardziej dostępne wzorce. Wraz z tożsamością 

adoptowana jest hierarchia wartości.       

 Człowiek staje się osobą, która kieruje się rozumem, samodzielnie dokonuje 

wyborów, wyznacza sobie cele i je realizuje. Ale czy tak jest z każdym człowiekiem? 

Niestety nie. Środowisko może zdeterminować zachowania człowieka (za jego 
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przyzwoleniem), człowieka, który na rzecz tego środowiska zrzeka się praw do 

samostanowienia. Robi to dla poczucia bezpieczeństwa i przynależności. Dochodzi do 

transakcji. Osoba rezygnuje z samodzielności, w zamian za to otrzymuje schronienie. 

 Stan dobrowolnego zniewolenia trafnie opisuje Aleksander Sołżenicyn  

w Archipelagu Gułag:        

 „Pierwsza cela, pierwsza miłość. I tak jest. Celę się kocha, bo daje człowiekowi 

schronienie. Jasne, że iluzoryczne, ale zawsze. Mógłbym porównać schronienie 

skazańca w celi do zachowania strusia chowającego głowę w piasek czy do dziecka 

kryjącego się pod kołdrą. Taka jest cela, pełna iluzji, pełna tymczasowości, mimo to 

jest norą, w której się czasami pragnie schować. Szczególnie gdy nadchodzi noc, gdy 

po apelu są zamykane klapy” (za: Sikora, 2006, s. 257).    

 Gdy człowiek ucieka od odpowiedzialności za rozwój własnej tożsamości za 

cenę tymczasowego komfortu, wtedy człowiek staje się niewolnikiem grupy, do której 

przynależy. Tam, gdzie nie ma patologii, nikt nie wymaga zatracenia samego siebie 

dla grupy. Tam wolność jest zachowana. Natomiast w grupie patologicznej ludzie są 

chętnie przyjmowani, gdy oddają swoją wolność i ukrywają swoją tożsamość, aby 

nabyć nową, ukształtowaną przez grupę. W ten sposób pojawia się kolejna osoba 

niedostosowana społecznie, ale dostosowana do grupy przeważnie przestępczej. 

 Giddens określa dewiacyjną tożsamość jako „dewiacyjnie funkcjonalny sposób 

myślenia o samym sobie i własnych priorytetach w kontekście ich społecznego 

odbioru” (za: Konopczyński, 2013, s. 122). Do takiej tożsamości dochodzi w wyniku 

procesu zablokowania rozwoju indywidualnego i społecznego, z powodu 

długotrwałego oddziaływania splotu niekorzystnych czynników biopsychicznych  

i socjokulturowych (Konopczyński, 2013, s. 122; por. także: Konopczyński 1996, 

2006; Pytka 2005; Urban, 1998).  

W ten sposób powstaje „wyobcowana tożsamość” oznaczająca „stopniowe 

zanikanie lub zniekształcanie Ja społecznego z jednoczesnym dominowaniem Ja 

nierealnego” (Konopczyński, 2013, s. 122-123).       

 O istotności tożsamości osobowej przekonuje fakt, że „tożsamość człowieka jest 

jednym z zasadniczych fundamentów społecznego funkcjonowania” (Konopczyński, 

2013, s. 126; por. także: Giddens, 2006; Melosik, 1996; Nikitorowicz, 2005; Tesser; 

Felson; Suls, 2004). Człowiek może samego siebie opisać na podstawie swojej 

tożsamości. Ludzie  mogą rozpoznać osobę na podstawie jej tożsamości (Giddens, 

2006). Jest to możliwe, gdy człowiek pełni role społeczne. Tylko te role, które są 

zinterioryzowane (uwewnętrznione) mają charakter i cechy tożsamościowe 

(Konopczyński, 2013, s. 127; por. także: Aronson, Wilson, Akert 1997). Ocena osoby 

jest dokonywana na podstawie tego, co jest zewnętrzne. Przyjmowane role społeczne 

oraz jakość ich wypełniania określają jakość tożsamości człowieka. Dewianci 
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(nieprzystosowani społecznie) nie są w stanie pełnić przypisanych im przez 

społeczeństwo ról społecznych. Sami sobie wyznaczają role, które kolidują z szeroko 

pojmowanym interesem społecznym. Dewianci są mało elastyczni i wykazują wysoki 

poziom kompulsywności przystosowawczej, co prowadzi ich do trudności 

tożsamościowych w wypełnianiu ról społecznych (Konopczyński, 2013; Goffman 

2000). 

Tożsamość dewocyjna, która prowadzi do niedostosowania społecznego 

charakteryzuje się: 

 określeniem dewianta i przejściem do społecznej oceny i identyfikacji, 

 zmianą postaw i oczekiwań innych ludzi wobec dewianta, 

 zmianą społecznej akceptacji bądź odrzuceniem,  

 internalizacją przez jednostkę dewiacyjnej etykiety i własnej tożsamości, 

 wejściem w interakcje społeczne przy zmienionej tożsamości, 

 wejściem do innych społeczności i dokonaniem następnych aktów 

dewiacyjnych (Kieszkowska, 2011, s. 257; por. także: Urban, 2004). 

 

 

3. Niedostosowanie społeczne – termin, przejawy,  

                        konsekwencje 

 

Niedostosowanie społeczne i skłonność do zachowań patologicznych wynika  

z: po pierwsze, „z braku możliwości zaspokajania ważnych dla człowieka potrzeb, 

zarówno w sferze fizjologicznej, jak i psychiczno-emocjonalnej” (Jaworska, 2012,  

s. 133), po drugie, z powodu wynikającej z tego faktu frustracji i zaistniałego konfliktu 

wewnętrznego. Osoba niedostosowana społecznie buntuje się wobec świata, który 

odbiera jako złowrogi dla niej samej. Zagrożenie dostrzega ze strony najbliższych 

(rodziny), środowiska wychowawczego (szkoła) oraz władz państwowych i wszelkich 

środowisk i instytucji mającymi wpływ na tę osobę.       

 Termin „niedostosowanie społeczne” został sformułowany przez Światowy 

Związek Instytucji Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą. Na grunt polski został 

przeniesiony przez w 1959 roku przez Marię Grzegorzewską (tamże, s. 140). 

Zamiennie z terminem stosowane są najczęściej: „nieprzystosowanie społeczne”, 

„zaburzenia w zachowaniu”, „dewiacje zachowania”, „demoralizacja”, „zaniedbanie 

wychowawcze”. 

UNESCO w 1952 roku podało definicję „ osoby niedostosowanej społecznie”: 

„za dziecko społecznie nieprzystosowane uważa się takie dziecko, które jest niezdolne 

do swobodnego uczestnictwa w życiu swej grupy i do reagowania na jej wymagania  

w sposób możliwy do przyjęcia” (za: Wall, 1960, s. 60).    
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 Maria Grzegorzewska za niedostosowanie społeczne uważała: „wykazywanie 

społecznie negatywnych tendencji”; „odwrócenie zainteresowań od pozytywnych 

wartości”; „brak hamulców” (Grzegorzewska, 1964, s. 33).    

 Czesław Czapów i Stanisław Jedlewski zwracają uwagę na destrukcyjne 

działania wobec państwa i norm postępowania, które ono określa. Niedostosowanie 

jest trwałą reakcją dewiatywną przejawiającą się w systemie społecznym (Czapów, 

Jedlewski, 1971, s. 54.)         

  Lesław Pytka podkreśla interdyscyplinarność definicji „niedostosowania 

społecznego”. Pytka określa „niedostosowanie społeczne” jako zachowania młodzieży, 

które pozostają w sprzeczności z powszechnie uznanymi normami, wartościami i 

oczekiwaniami. Konsekwencjami takich zachowań w skali makro-społecznej są 

zaburzenia funkcjonowania systemu społecznego, natomiast w skali mikro-społecznej 

są zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego jednostek. Zdaniem Pytki 

niedostosowani społecznie to dzieci i młodzież,  u których na skutek zaburzeń 

wewnętrznych lub niekorzystnych  warunków środowiskowych występują utrwalone 

(powtarzające się) zaburzenia w zachowaniu (Pytka, 2005, s. 84).   

 Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej podaje definicję „niedostosowania 

społecznego”: „za osoby niedostosowane społecznie uważa się dzieci i młodzież,  

u których na skutek zaburzeń wewnętrznych lub niekorzystnych warunków 

środowiskowych występują utrwalone zaburzenia w zachowaniu, przejawiane 

określonymi symptomami” (MEN, 1986).      

 Niedostosowanie społeczne przejawia się w braku podatności dzieci i 

młodzieży na stosowane powszechnie metody wychowawcze. Często dochodzi do 

demoralizacji środowiska, w jakim przebywa osoba niedostosowana społecznie. 

Zostają przeniesione i zaadoptowane destrukcyjne dla życia społecznego wzorce 

zachowań.    

Przejawem niedostosowania społecznego jednostki są zaburzenia emocjonalne, 

które mogą też być przyczyną takich zachowań. Zaburzenia procesów ośrodkowego 

układu nerwowego mogą przyczyniać się do zaistnienia zachowań odbiegających od 

tych, które są akceptowane społecznie. Dochodzi do braku kontroli zachowań u osoby 

chorej bądź doświadczającej zaburzeń.        

 Osoby niedostosowane społecznie występują przeciwko normom i porządkowi 

społecznemu, co w konsekwencji prowadzi do konfliktu osób niedostosowanych  

z prawem i społeczeństwem. Niedostosowani społecznie szukają środowiska, które 

charakteryzują te same rodzaje zachowań. Pozostawanie w kręgu osób z zaburzeniami 

jedynie konsoliduje grupę oraz umacnia jednostki w słuszności wyboru własnej, 

specyficznej drogi życia i zachowań.        

 Osoby dostosowane społecznie nie dręczą się konfliktami, podchodzą do 
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problemów życiowych realistycznie, godzą się z tym, co jest nieuniknione, zdają sobie 

sprawę ze swoich braków i niedostatków innych osób. Ponadto osoby dostosowane 

potrafią rozwiązywać swoje konflikty emocjonalne w sposób konstruktywny (Urban, 

Stanik, 2008, s. 136-137). Osoby niedostosowane społeczne nie potrafią rozwiązywać 

swoich problemów i są wewnętrznie skonfliktowani, co przenosi się na ich 

zachowania, rodząc konflikty z innymi ludźmi.   

Jan Konopnicki wyodrębnił pięć symptomów niedostosowania społecznego: 

1) Osoba niedostosowana społecznie nie działa we własnym interesie. 

2) Stwarza problemy, których nie potrafi rozwiązać, choć nie jest to trudne. 

3) Reakcje są nieproporcjonalne do bodźców, które je wywołały. 

4) Osoba niedostosowana społecznie nie odnosi sukcesów życiowych, choć 

te motywują ją do działania. 

5) Złe samopoczucie i w konsekwencji bycie osobą nieszczęśliwą 

(Konopnicki, 1971, s. 20-21).      

     

Czesław Czapów (1978) wyodrębnił trzy stadia wykolejenia społecznego: 

 Stadium pierwsze: jednostka ma poczucie odtrącenia. Reakcją może być 

agresja, zachowania antyspołeczne, bunt oraz wrogość wobec wszystkich. 

Dochodzi do braku koncentracji uwagi oraz niekontrolowanych reakcji 

emocjonalnych. 

 Stadium drugie: dochodzi do utrwalenia wrogich postaw i zachowań. 

Wrogość jest skierowana także wobec autorytetów i socjalizująco 

znaczących osób. Dochodzi do odrzucenia wszelkich form więzi 

uczuciowych z bliskimi osobami. Potrzeby emocjonalne są zaspokajane 

poza domem rodzinnym. Dochodzi do destrukcyjnych zachowań. 

 Stadium trzecie: nasilenie i utrwalenie działalności antagonistyczno-

destrukcyjnej, która jest źródłem dumy i satysfakcji jednostki 

nieprzystosowanej. Występują zdarzenia konfliktu z prawem (działalność 

przestępcza. 

Konsekwencją niedostosowania społecznego jest odrzucenie społeczne, brak 

więzi z najbliższymi, konflikt z autorytetami, czyli zablokowanie możliwości przebiegu 

prawidłowej socjalizacji na skutek działań destrukcyjno-antagonistycznych osoby 

nieprzystosowanej społecznie. Utrwalenie konfliktu wewnętrznego i zewnętrznego 

skutkuje nieprawidłowym funkcjonowaniem w rodzinie, w szkole, grupie rówieśniczej 

(z wyjątkiem osób przejawiających te same tendencje niedostosowania społecznego),  

w relacjach społecznych oraz w relacji do samego siebie.     

 Przejawem niedostosowania społecznego, a zarazem konsekwencją, jest lęk, 

nieśmiałość, dysforia, agresywność, samotność, wyalienowanie, zahamowanie  
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w rozwoju, aspołeczność, zachowania niekonsekwentne i niekontrolowane, 

zaburzenia uwagi i koncentracji, nadpobudliwość (Jaworska, 2012, s. 153-154, 158-

159). 

 

4. Współzależność nieukształtowanej tożsamości  

                        i niedostosowania społecznego  

 

Osoby niedostosowane społecznie posiadają silne poczucie przynależności do 

grupy. Przywiązanie jest według T. Hirschiego podstawową kategorią tłumaczącą 

istotę więzi społecznej. Natomiast zależność kojarzy się z nieprawidłowym stanem 

psychospołecznym jednostki i odwrotnym do zamierzonych rezultatem działań  

wychowawczych (Urban, 2000, s. 153). Zależność jest odwrotnością samodzielności  

i  przejawia się w bezradności. Osoby niedostosowane społecznie i zarazem nie 

mające ukształtowanej tożsamości przejawiają bezradność, która wyraża się w 

destrukcyjnych zachowaniach oraz w buncie przeciw wszelkim działaniom 

socjalizującym.  

Pojawiająca się agresja może być przyczyną wycofania się osoby 

nieprzystosowanej społecznie. Duże znaczenie ma wrażliwość osoby, gdyż nie 

wszystkie osoby odrzucone będą reagować agresją (Urban, 2005, s. 43. Stosowanie 

agresji świadczy o lęku. Osoba niedostosowana społecznie nie potrafi funkcjonować  

w społeczeństwie, a bycie w grupie pozwala jej występujący u niej lęk stłumić.  

 Niedostosowani społecznie są osobami zatrzymanymi w rozwoju osobowym. 

Poziom niedostosowania społecznego odzwierciedla jakość tożsamości.  Ich 

tożsamość jest niejako zawieszona, gdyż „proces formowania się tożsamości jednostek 

dokonuje się w procesie działania” (Urbaniak-Zając, Kos, 2013, s. 191), a w przypadku 

niedostosowanych społecznie wszelkie działania nie dotyczą rozwoju osobowego, ale 

są jego zaprzeczeniem. Przez rozwój osobowy rozumiem wszelkie działania 

prowadzące do ukształtowania się tożsamości osoby o cechach świadczących   

o akceptacji norm życia społecznego.        

 Osoba niedostosowana społecznie nie potrafi dokonywać wyborów bądź 

podejmuje działania destrukcyjne dla niej samej i otoczenia. Wszelkie wybory 

człowieka określają jego indywidualność, a „zasada dokonywania wyborów 

charakteryzuje jego tożsamość” (Urbaniak-Zając, Kos, 2013, s. 191). Niezdolność do 

podejmowania decyzji wskazuje na nieukształtowaną tożsamość osobową. 

 Zarówno w przypadku niedostosowania społecznego oraz nieukształtowanej 

tożsamości występuje niskie poczucie wartości osoby, mała świadomość samego 

siebie (rozumiana jako brak zrozumienia kim jestem? ku czemu zmierzam? Jaki jest 

sens życia?) oraz swoich czynów (relatywizm moralny). U osoby o nieukształtowanej 
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tożsamości brakuje harmonii na trzech poziomach: fizycznym, psychicznym  

i duchowym. Osoby niedostosowane społecznie także wykazują te symptomy.  

Osoba z nieukształtowaną tożsamością nie jest zdolna do pełnienia ról 

społecznych. Osoba niedostosowana społecznie nie może czynnie uczestniczyć w życiu 

społecznym.   

         

*** 

 

Nieukształtowana tożsamość oraz niedostosowanie społeczne to dwa zjawiska 

występujące razem. Zdiagnozowanie niedostosowania społecznego i prowadzona 

resocjalizacja z osobą niedostosowaną społecznie powinna być ukierunkowana na 

zmianę parametrów jej tożsamości. Niedostosowanie wskazuje na „płynną tożsamość” 

(Konopczyński, 2013, Wykład akademicki), czyli tożsamość nieukształtowaną, 

chwiejną, niezakorzenioną w konkretnym systemie wartości. Stabilna tożsamość jest 

funkcjonalna. W przypadku niedostosowanych społecznie ich tożsamość jest 

destrukcyjna i generuje zachowania antyspołeczne.      

 Najistotniejsze w przypadku nieukształtowanej tożsamości i niedostosowania 

społecznego jest odbudowa sposobu myślenia o sobie samym i własnych priorytetach 

w kontekście społecznego odbioru (Konopczyński, 2013, Wykład akademicki). Jest to 

możliwe, gdy osoba niedostosowana społecznie i o nieukształtowanej tożsamości 

zaakceptuje i przyjmie za swoją hierarchię wartości, która jest przyjęta w 

społeczeństwie, do jakiego osoba niedostosowana społecznie przynależy, zakładając, 

że ogólnie przyjęty system wartość jest etyczny. 
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Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców 

żyjących z związkach homoseksualnych?  

Wnioski z nowego badania struktur rodzinnych1  

 

 

Tłumaczenie Andrzej Margasiński 

 

1. Wprowadzenie 

 

Problematyka dobrostanu (well-being) dzieci jest już od dawna w centrum 

publicznych debat na temat małżeństwa i spraw rodzinnych w Stanach 

Zjednoczonych. Ten trend wiąże się przede wszystkim z prawodawstwem stanowym, 

dotyczy wyborców i przedstawicieli sądownictwa dyskutujących nad prawnymi 

granicami małżeństwa. W tym kontekście nauki społeczne pozostają jednym  

z niewielu źródeł informacji przydatnych w dysputach na temat małżeństwa i praw 

adopcyjnych. Są cenione zarówno przez zwolenników związków homoseksualnych, 

jak i ich przeciwników. W tle sporów politycznych, dotyczących statusu małżeństwa  

i rozwoju dzieci istnieją pewne obawy dotykające różnych kwestii, takich jak: wpływ 

struktury rodzinnej na dzieci, liczba rodziców bieżących i aktywnych w życiu dzieci, 

ich genetyczne relacje z dziećmi, rodzicielski status małżeński, ich zróżnicowanie 

płciowe czy podobieństwo oraz ilość zmian w składzie konfiguracji domowych. 

Jako wprowadzenie do Nowego Badania Struktur Rodzinnych (NBSR) 

potraktowano porównanie dotyczące tego, jak młodzi dorośli wywodzący się z 

odmiennych środowisk rodzinnych różnią się w zakresie 40 zmiennych dotyczących 

uwarunkowań społecznych, emocjonalnych i relacyjnych. Szczególną uwagę 

poświęcono porównaniu wyników uzyskanych od respondentów, których matki miały 

homoseksualne relacje z innymi kobietami lub ojcowie z innymi mężczyznami, czyli 

temu, jak oni wypadają na tle grup kontrolnych, pochodzących z trwających, 

                                                 
1
 How different are the adult children of parents who have same-sex 

relationships? Findings from the New Family Structures Study 
Artykuł opublikowany w Social Science Research, 41 (2012), 752-770. 
Tłumaczenie artykułu zamieszczone za zgodą autora. 

 
 



OSOBA I JEJ TOŻSAMOŚĆ 

 

 ISSN 2082-7067 4(16)2013 KWARTALNIK NAUKOWY  

heteroseksualnych małżeństw. Dane te zestawiono także z innymi, dużymi  

i reprezentatywnymi badaniami przeprowadzonymi wśród młodych Amerykanów.  

Ostatnio w naukach społecznych poświęconych wpływom rodziny zauważa się 

wymierne korzyści i podwyższoną stabilność w gospodarstwach domowych 

składających się z heteroseksualnych rodziców, w przeciwieństwie do funkcjonowania 

samotnych matek, związków kohabitacyjnych, adoptujących rodziców czy 

eksmałżonków sprawujących opiekę nad dziećmi (Brown, 2004; Manning i wsp., 

2004; McLanahan i Sandefur, 1994). W 2002 roku Child Trends – niepubliczne 

stowarzyszenie badawcze, szczegółowo wskazywało na znaczenie dla rozwoju dziecka 

dorastania w “obecności dwóch biologicznych rodziców” (Moore i wsp., 2002, s. 2). 

Samotne macierzyństwo, rozwód, konkubinat, przybrane rodzicielstwo były 

powszechnie łączone ze znaczącym spadkiem wskaźników rozwojowych, takich jak: 

edukacja, zachowanie problemowe, samopoczucie emocjonalne, w znacznym stopniu 

z powodu kruchości i niestabilności takich relacji. 

Natomiast w artykule zamieszczonym w 2001 roku w American Sociological 

Review, poświęconym przeglądowi ustaleń na temat związków pomiędzy orientacją 

seksualną a rodzicielstwem socjologowie Judith Stacey i Tim Biblarz zwrócili uwagę, 

iż chociaż pojawiają się pewne różnice w wynikach pomiędzy dziećmi 

wychowywanymi przez pary homoseksualne i w związkach heteroseksualnych, to 

jednak niewielu badaczy przypisuje tym różnicom znaczenie deficytowe. Od tego 

czasu upowszechniło się powszechne przekonanie, wywodzące się z badań 

porównawczych nad homoseksualnym rodzicielstwem, że istnieje bardzo niewiele 

różnic dotyczących dzieci mających rodziców gejów lub lesbijki (Tasker, 2005; 

Wainright i Patterson, 2006; Rosenfeld, 2010). Ponadto, w ostatnich badaniach 

podkreśla się wiele możliwych korzyści wynikających z faktu, iż lesbijskie pary 

funkcjonują jako rodzice (Crowl i wsp., 2008; Biblarz i Stacey, 2010; Gartrell i Bos, 

2010; MacCallum i Golombok, 2004). Akademicki dyskurs na temat rodzicielstwa 

gejów i lesbijek w coraz większym stopniu stał się wyzwaniem wobec wcześniejszych 

wynikow badań dotyczących zalet wzrastania w biologicznie tradycyjnych rodzinach 

heteroseksualnych. 

 

1.1.  Wątpliwości metodologiczne dotyczące wcześniejszych badań 

 

Tymczasem zaniepokojenie budzi wątpliwa jakość metodologiczna wielu 

badań, skupiających się na rodzicach tej samej płci. W szczególności większość z nich 

opiera się na nielosowych, niereprezentatywnych danych uzyskanych często z małych 

próbek, które nie pozwalają na opracowanie wniosków uogólniających na całą 

populację rodzin gejów i lesbijek (Nock, 2001; Perrini Committee on Psychosocial 
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Aspects of Child and Family Health,2002; Redding, 2008). Wiele opublikowanych 

badań dotyczących dzieci rodziców homoseksualnych bazowało na metodzie “kuli 

śnieżnej” (“snowball”) lub próbkach wygodnych (convenience sampling)2 (np. Bos i 

wsp., 2007; Brewaeys i wsp., 1997; Fulcher i wsp., 2008; Sirota, 2009; Vanfraussen i 

wsp., 2003).  

Jednym z istotnych przykładów może być National Longitudinal Lesbian 

Family Study (NLLFS), które były szeroko opisywane w mediach w 2011 roku (np. 

Huffington Post, 2011). W NLLFS zastosowano dobór tzw. wygodny, rekrutując 

respondentki poprzez ogłoszenia zamieszczone “na lesbijskich eventach, w kobiecych 

księgarniach, w lesbijskiej prasie” w Bostonie, Waszyngtonie i San Francisco. 

Procedura gromadzenia tego typu danych jest problematyczna, gdy celem (czy jak w 

tym przypadku chodziło o praktyczne rezultaty i ich wykorzystanie) jest dokonanie 

uogólnień w odniesieniu do całej populacji. Tego typu próby mogą być tendencyjne z 

różnych powodów. Jako formalny sposób zbierania danych “metoda kuli śnieżnej 

rodzi poważne problemy”, jak twierdzi jeden ze specjalistów (Snijders, 1992, s. 59).  

W rzeczywistości takie próbki mogą wykazywać stronniczość w kierunku “włączenia 

tych, z którymi respondenci mają wiele relacji lub są w trwałych związkach, na wiele 

różnych możliwości” (Berg, 1988, s. 531). Zatem, oprócz prawdopodobieństwa 

poznania poszczególnych osób, obiektywne, pozbawione błędów ogólne szacunki nie 

są możliwe. 

Ponadto, jak podnosił Nock (2001), zbieranie próbek tzw. wygodnych 

przeprowadzano, tak jak w przypadku NLLFS, poprzez stowarzyszenia zajmujące się 

walką o prawa dla gejów i lesbijek. Wszelkie uogólnienia dotyczące populacji 

poczynione na podstawie próbek, które nie są reprezentatywne będą ten obraz 

                                                 
2M e t o d a  “ k u l i  ś n i e ż n e j ” (snowball sampling) to metoda nielosowego doboru próby, 
polegająca na rekrutowaniu uczestników przez innych uczestników. Badacze stosują tę metodę, kiedy 
nabór uczestników do badania nastręcza pewnych trudności. Proces rekrutacji jest prosty i niezbyt 
kosztowny. Wadą tej metody jest to, że badacz ma nad nią małą kontrolę, a reprezentatywność próby 
uzyskanej tą metodą może budzić wątpliwości. Możliwość obciążenia próby wynika z tego, że 
uczestnicy mają tendencję do rekrutowania osób, które dobrze znają, a w związku z tym, osoby biorące 
udział w badaniu mogą mieć zbliżone do siebie cechy, a to oznacza, że otrzymana próba będzie 
stanowić małą podgrupę z ogółu populacji. 
 
D o b ó r  w y g o d n y (convenience sampling) – nielosowa metoda doboru próby, polegająca na 
wyborze uczestników ze względu na ich dogodną dostępność i bliskość. Próba uzyskana dzięki tej 
metodzie nazywana jest wygodną lub uznaniową. Wielu badaczy preferuje tę metodę, ponieważ jest 
szybka, niezbyt kosztowna i łatwa. Wadą jej jest to, że prowadzi do obciążenia próby, a to oznacza, że 
próba nie będzie reprezentatywna dla całej populacji. Wskutek obciążenia próby może powstać błąd 
systematyczny, co skutkuje zaburzeniem wyników badania. A nie jest rzadkością, że wyniki otrzymane 
z próby uznaniowej różnią się w stosunku do wyników uzyskanych na całej populacji. Kolejnym 
mankamentem tej metody jest ograniczona możliwość generalizacji i wysnuwania wniosków na temat 
ogółu populacji. Badana próba nie jest reprezentatywna, dlatego też jej trafność zewnętrzna jest niska. 
[Uwagi tłumacza – A.M.] 
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zniekształcać (Baumle i wsp., 2009). 

W tej sytuacji powstaje problem, bowiem wyniki próbek nie spełniających 

kryteriów probabilistycznych, z których nie można wyprowadzać istotnych 

uogólniających statystyk – są jednak regularnie porównywane z populacją–

poziomem próbek heteroseksualnych rodziców, które bez wątpienia składają się ze 

zróżnicowanych grup rodziców. Dla przykładu, Gartrell i wspołpracownicy (2011a,b) 

sprawdzali orientację seksualną i zachowania młodzieży poprzez porównanie danych 

z Narodowego Badania Rozwoju Rodziny (National Survey of Family Growth – 

NSFG) z tymi, które metodą “kuli śnieżnej” uzyskano w NLLFS. Porównanie 

reprezentatywnej próbki populacji (z NSFG) do selektywnej próbki młodzieży 

wychowywanej przez rodziców tej samej płci nie zapewnia wymaganej ufności 

statystycznej, niezbędnej do rzetelnych badań społecznych. Do tej pory był to 

podstawowy sposób, w jaki badacze zbierali i analizowali dane dotyczące rodziców 

tej samej płci. Nie oznacza to, że próbki gromadzone za pomocą metody “kuli 

śnieżnej” są z natury rzeczy problematyczną techniką zbierania danych, a jedynie 

podkreślenie, że dane tak uzyskane nie są odpowiednie do przeprowadzania 

porównań z próbkami, które są całkowicie różne pod względem sposobu selekcji. 

Metoda “kuli śnieżnej” i różne inne rodzaje próbek wygodnych nie nadają się do 

prostego uogólniania i odnoszenia wyników badań do całej populacji. Choć sami 

naukowcy zauważają te ważne ograniczenia, często są one całkowicie pomijane w 

tłumaczeniach i w przekazie wyników opinii publicznej przez media. 

 

1.2. Czy istnieją znaczące różnice? 

 

Założenie wynikające z paradygmatu “żadnych różnic” sugeruje, że dzieci  

z rodzin homoseksualnych nie odznaczają się żadnymi wymiernymi wadami  

w porównaniu do dzieci z innych typów rodzin. Ta sugestia jest nawet w coraz 

większym stopniu rozszerzana do porównań odnośnie do nienaruszonych 

biologicznie rodzin składających się z dwojga heteroseksualnych rodziców, która to 

forma rodziny najbardziej jest łączona ze stabilnością i korzyściami rozwojowymi 

płynącymi dla dzieci (McLanahan i Sandefur, 1994; Moore i wsp., 2002). 

Odpowiedzi na pytania dotyczące znaczących różnic pomiędzy grupami są 

jednak zazwyczaj zależne od porównań, z którymi są dokonywane, od przebadanych 

wskaźników, od tego czy analizowane wyniki są uważane za istotne, czy 

powierzchowne, czy wskazują na przyszłe zagrożenia. Ponadto w ostatnim czasie  

w społeczeństwie amerykańskim niektóre wyniki zaczęto wartościować w różny 

sposób, np. te powiązane z zachowaniami seksualnymi, płcią kulturową czy 

demokratycznym rodzicielstwem.  
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Ze względu na skrótowy charakter tekstu przy prezentacji NBSR postanowiono 

unikać zbyt szerokich opisów wcześniejszych badań, choc wiele z nich stanowiło 

poważne wyzwania metodologiczne dla NBSR. Należy podkreślić, iż w szeregu 

artykułów przeglądowych i w przynajmniej jednej publikacji książkowej podjęto 

bardziej szczegółowe analizy w tym zakresie (Anderssen i wsp., 2002; Biblarz i Stacey, 

2010, Goldberg, 2010; Patterson, 2000; Stacey i Biblarz, 2001a). Ytzeba jednak 

powiedzieć, że różne wersje frazy “nie ma różnic” występowały w licznych badaniach, 

raportach, ocenach, książkach i artykułach od 2000 roku (np. Crowl i wsp., 2008; 

Movement Advancement Project, 2011; Rosenfeld, 2010; Tasker, 2005; Stacey i 

Biblarz, 2001a, b; Veldorale-Brogan i Cooley, 2011; Wainright i wsp., 2004).  

W wielu wcześniejszych badaniach rodziców gejowskich zazwyczaj 

porównywano wyniki rozwojowe dzieci rozwiedzionych lesbijskich matek z rozwie-

dzionymi matkami heteroseksualnymi (Patterson, 1997). Była to również strategia 

zastosowana przez psycholog Fionę Tasker (2005), która porównywała matki–lesbijki  

z rozwiedzionymi matkami heteroseksualnymi, żyjącymi bez partnera, i wnioskowała, 

że nie ma znaczących różnic między jakością relacji rodzinnych. Wainright  

i współpracownicy (2004), na przykładzie 44 przypadków wyodrębnionych z 

ogólnonarodowego, reprezentatywnego badania Add Health Data poinformowali, że 

nastolatki wychowywane przez kobiety – rodziców tej samej płci wykazywały 

porównywalną samoocenę, jakość psychicznych adaptacji, osiągnięcia szkolne, czy 

wyniki dotyczące przestępczości, używania substancji psychoaktywnych w stosunku 

do 44 przypadków młodzieży wychowywanej przez rodziców płci męskiej, co 

wskazuje, że również tutaj porównania nie były wykonane w stosunku do 

respondentów ze stabilnych, biologicznie nienaruszonych, opartych o małżeństwo 

kobiety i mężczyzny rodzin.  

Także małe rozmiary próbek mogą przyczyniać się do konkluzji, że “nie ma 

różnic”. Nie zaskakuje fakt, że statystycznie istotne różnice nie pojawiają się w 

badaniach przeprowadzanych na zaledwie 18, 33 czy 44 przypadkach badanych 

posiadających rodziców tej samej płci (Fulcher i wsp., 2008;. Golombok i wsp.,2003.; 

Wainright i Patterson, 2006). 

Analizując dobrane (wygodne) próbki, w wielu badaniach przeprowadzonych 

na małych grupach nie uzyskano różnic statystycznie istotnych. Wyniki te uogólniano 

na całą populację. Ten stan rzeczy napawał niepokojem badaczy w naukach 

społecznych. Zatem, ważną kwestią w takich badaniach jest wykazanie minimum 

troski o wystarczającą moc statystyczną stosowanych testów statystycznych, która 

pozwoli wykryć znaczące różnice, jeśli takowe istnieją.  

Rosenfeld (2010), jako pierwszy badacz, wykorzystał dużą, losową próbę 

populacji w celu porównania wyników dzieci rodziców homoseksualnych z dziećmi  
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z małżeństw heteroseksualnych. Następnie doszedł on do wniosku, po 

skontrolowaniu edukacji rodziców i ich dochodów oraz po ograniczeniu próby do 

gospodarstw domowych wykazujących co najmniej 5-letnią mieszkaniową stabilność, 

że nie było statystycznie istotnych różnic między obydwoma grupami w zakresie 

oceny postępów szkolnych na poziomie szkoły podstawowej. 

Jednak badania zachowań dotyczących seksu konsekwentnie wykazują różnice. 

Tasker i Golombok (1997) zauważyły, że dziewczęta wzrastające przy matkach–

lesbijkach cechują się większą liczbą partnerów seksualnych we wczesnej młodości niż 

córki matek heteroseksualnych. Z drugiej strony, w przypadku chłopców lesbijskich 

matek, pojawiają się przeciwstawne trendy, mają oni mniej partnerek/ów niż synowie 

matek heteroseksualnych.  

Wydaje się jednak, że ostatnio doniesienia  o “braku różnic” przesunęły opinie 

niektórych badaczy tej kwestii w kierunku podkreślania, że rodzice tej samej płci są 

bardziej kompetentni niż rodzice heteroseksualni (Biblarz i Stacey, 2010; Crowl i 

wsp., 2008). Nawet ich uczuciowe relacje zdają się  być lepsze, o czym świadczy 

przeprowadzone w Vermont studium porównawcze gejowskich związków cywilnych i 

małżeństw heteroseksualnych, które pokazuje, że pary homoseksualne wykazują 

wyższą jakość relacji, zgodności i intymności oraz mają mniej konfliktów niż pary 

heteroseksualne (Balsam i wsp., 2008). W swym przeglądowym artykule nad płcią i 

rodzicielstwem Biblarz i Stacey (2010) stwierdzają, że: bazując wyłącznie na tekstach 

opublikowanych można by argumentować, iż dwie rodzicielskie kobiety funkcjonują 

lepiej w zakresie tradycyjnego podziału pracy niż przeciętna kobieta i mężczyzna. 

Matki–lesbijki zdają się przewyższać zamężnych heteroseksualnych, biologicznych 

rodziców na kilka sposobów, nawet gdy odmawia się im istotnych przywilejów 

małżeństwa (tamże, s. 17). Autorzy jednak zauważają, że rodzice–lesbijki stoją przed 

“nieco większym ryzykiem rozpadu” z powodu, jak sugerują, ich “asymetrycznych 

stanów biologicznych i prawnych” (tamże, s. 17). 

Z innej metaanalizy wynika, że nieheteroseksualni rodzice cieszą się znacznie 

lepszymi relacjami ze swoimi dziećmi niż rodzice heteroseksualni, wliczając w to brak 

różnic w zakresie rozwoju poznawczego, regulacji psychicznych, tożsamości płciowej i 

orientacji seksualnej partnera (Crowl i wsp., 2008). 

W przypadku metaanalitycznego podejścia ogromne znaczenie ma zwracanie 

uwagi na to, na kim było przeprowadzane dane badanie. Były to małe badania 

ochotników wywodzących się z tych grup, dla których twierdzenia o udoku-

mentowaniu sukcesów rodzicielskich były bardzo istotne w ostatnich debatach 

legislacyjnych i sądowych o ich status prawny.  

Tasker (2010, s. 36) sugeruje ostrożność: Oczywiście rodzicielska samoocena 

może być stronnicza.  Prawdopodobne jest, że homoseksualni rodzice mogą mieć 
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więcej do stracenia jeżeli nie przedstawią siebie w pozytywnym świetle…  

 

Trzeba podkreślić szybkie tempo, w jakim ogólnoakademicki dyskurs wokół 

porównywania kompetencji rodzicielskich gejów i lesbijek oraz rodziców hetero-

seksualnych przesunął się – z wyników niższych, przez prawie identyczne, do 

lepszych.  

W tym świetle warto sięgnąć do badań nad adopcją (dzięki której wiele 

homoseksualnych par zostaje rodzicami), które wielokrotnie i konsekwentnie 

ujawniły ważne i szeroko zakrojone różnice pomiędzy dziećmi adoptowanymi i 

biologicznymi. W rzeczywistości, te różnice są tak poważne, iż adopcyjni eksperci 

podkreślają, że “uznanie różnicy” ma zasadnicze znaczenie zarówno dla rodziców, jak 

i lekarzy, którzy leczą adoptowane dzieci i nastolatki (Miller i wsp., 2000). Badaczy 

podejmujących problematykę homoseksualnego rodzicielstwa powinno to zmusić do 

refleksji, zwłaszcza w świetle wątpliwości związanych z małymi próbkami i brakiem 

poprawy efektów rozwojowych u dzieci w rodzinach adoptowanych i zrekon-

struowanych (stepfamilies), w przeprowadzonych ostatnio i dobrze udoku-

mentowanych badaniach. 

Niezależnie od strategii pobierania próbek, badacze wiedzą dużo mniej o życiu 

młodych-dorosłych dzieci wychowywanych przez homoseksualnych rodziców, o tym, 

jak wyglądają ich doświadczenia i ich osiągnięcia jako osób dorosłych. Większość 

współczesnych badań nad lesbijskim i gejowskim rodzicielstwem skupia się na opisie 

teraźniejszości i tego, co dzieje się w środowisku rodzinnym w czasie, gdy dzieci są 

jeszcze w trakcie opieki rodzicielskiej (Tasker, 2005; Bos i Sandfort, 2010; Brewaeys i 

wsp., 1997). Ponadto, badania zwykle podkreślają efekty opieki rodzicielskiej, takie 

jak: podział pracy, więź rodzice – dzieci, wzorce interakcji w codziennym życiu, role 

płciowe, zasady utrzymywania porządku domowego.  

Chociaż takie informacje są istotne i dzięki nim wiemy o wiele więcej na temat 

dotychczasowych doświadczeń w kontaktach rodziców z dziećmi w gospodarstwach 

domowych, to jednak trzeba poznawać także młodych–dorosłych, którzy już wyrośli z 

okresu  dzieciństwa. Badania nad znaczeniem struktury rodziny będą lepiej służyć 

badaczom i lekarzom rodzinnym wówczas, kiedy obejmą także dorosłość 

wzrastających w poszczególnych strukturach rodzinnych dzieci.  

Tak więc ważnym staje się pytanie - Czy dzieci gejów i lesbijek funkcjonują  

w sposób porównywalny z osobami wzrastającymi w heteroseksualnych rodzinach? 

Nowe Badanie Struktur Rodzinnych (NBSR) zostało przeprowadzone, by uzyskać 

odpowiedzi na pytania dotyczące życia młodych ludzi w wieku od 18 do 39 lat, (a więc 

nie dzieci i nie adolescentów). NBSR nie jest odpowiedzią na wszystkie 

metodologiczne wyzwania, jest jednak godnym uwagi wkładem w opisie wielu 
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życiowych obszarów. 

 

1.3. Nowe Badanie Struktur Rodzinnych 

 

Nowe Badanie Struktur Rodzinnych przedstawia zupełnie nową bazę danych. 

Także kilka innych aspektów NBSR jest nowatorskich i godnych uwagi. Po pierwsze, 

jest to studium młodych–dorosłych, a nie dzieci i młodzieży. Warto tu zwrócić uwagę 

także na to osiągnięcie, jakim było dotarcie do szerokiej liczby respondentów, którzy 

byli wychowywani przez rodziców tworzących związki tej samej płci. Po drugie,  

w stosunku do wcześniejszych badań, jest to największe tego typu badanie. W NBSR 

przeprowadzono wywiady z prawie 3000 respondentów, w tym ze 175 osobami, które 

zadeklarowały, iż ich matka aktualnie żyje w uczuciowym homoseksualnym związku  

i 73 respondentami, którzy zadeklarowali analogiczną sytuację swojego ojca. Po 

trzecie, jest to próbka ważona (weighted  sample)3, z której można wysnuć wnioski  

i interpretacje istotne statystycznie. 

Badanie US Census Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS), 

zrealizowane w roku 2000, oferuje największą w USA, reprezentatywną próbę 

informacji o młodzieży żyjącej w homoseksualnych gospodarstwach domowych, 

jednak Census (spis powszechny) zbiera dużo mniej informacji, będących 

przedmiotem naszego zainteresowania. W NBSR postawiliśmy szereg pytań na temat 

zachowań społecznych i zdrowotnych respondentów oraz ich związków. Ten raport 

stanowi pierwsze spojrzenie na uzyskane rezultaty poprzez porównania statystyczne 

ośmiu różnych rodzin (typów doświadczeń).  

Trzeba zauważyć, czym NBSR nie jest. Otóż NBSR nie jest badaniem 

długofalowym i dlatego nie może służyć do rozważania kwestii przyczynowości. To 

badanie przekrojowe, analizujące dane uzyskane w określonym momencie czasowym, 

od respondentów będących w przedziale wiekowym od 18. do 39.roku życia. Badanie 

to także nie daje odpowiedzi na pytania natury politycznej, dotyczące związków 

jednopłciowych i ich legitymacji prawnej, niemniej, nauki społeczne, w jakie się te 

badania wpisują, są zasobem, który oferuje wgląd także decydentom politycznym i 

prawnym. Zakres przeprowadzonych badań cechuje mocna i dobrze przygotowana 

metodologiczna podstawa, i z tego też powodu zasługuje na naukową uwagę i analizę.  

                                                 
3 W a ż e n i e  (ang. weighting) – procedura obliczeniowa, której głównym celem jest skorygowanie 
próby badanej w taki sposób, aby w możliwie największym stopniu była ona reprezentatywna dla 
populacji, z której została pobrana. Im bardziej “doważona” próba, tym większa jest jej 
reprezentatywność dla populacji. [Uwaga tłumacza – A.M.] 
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2. Gromadzenie danych, zastosowane metody i sposoby analiz 

 

Projekt NBSR powstał w Centrum Badania Ludności (Population Research 

Center) University of Texas w Austin. Zespół konstruujący ankietę badawczą składał 

się z kilku wiodących badaczy rodzin z dziedziny socjologii, demografii i rozwoju 

człowieka, pochodzących z takich ośrodków, jak: Penn State University, Brigham 

Young University, San Diego State University, University of Virginia i kilku  

z University of Texas w Austin. Zebrał się on na 2-dniowym seminarium w styczniu 

2011 roku w celu omówienia zakresu i strategii pobierania próbek oraz nieprzerwanie 

kontynuował swoje doradztwo, jeśli tylko pojawiały się jakieś wątpliwości w trakcie 

całego procesu gromadzenia danych. Zespół został zaprojektowany tak, by dochodziło 

do łączenia środowisk badawczych i dyscyplin oraz wzajemnego przekraczania 

ideologicznych barier. Praca przebiegała w duchu wzajemnej życzliwości i w klimacie 

naturalnych pytań. Kilku dodatkowych zewnętrznych konsultantów również miało 

swój krytyczny wkład w powstanie narzędzia badawczego i doradzało, jak najlepiej 

mierzyć różne aspekty badawcze. Zarówno projekt przeprowadzenia badań, jak  

i projekt ankiety, zostały zatwierdzone przez Institutional Review Board University of 

Texas w Austin. Powstałą, przy minimalnych trudnościach pojawiających się pod 

koniec lata 2012 roku, bazę wyników NBSR udostępniono w niedługim czasie szerszej 

publiczności. Projekt częściowo został sfinansowany przez Witherspoon Institute  

i Bradley Foundation. Obie te instytucje są powszechnie znane ze swojego 

konserwatywnego profilu, w przeciwieństwie do innych fundacji, które są 

identyfikowane jako te wspierające inicjatywy zdecydowanie liberalne. Wspomniane 

źródła finansowania nie odegrały jednak żadnej roli w projektowaniu, prowadzeniu 

badań i analiz oraz interpretacji danych. Nie miały także wpływu na przygotowanie 

tego opracowania. 

 

2.1. Proces gromadzenia danych 

 

Proces gromadzenia danych został przeprowadzony przez Knowledge 

Networks (KN), firmę badawczą specjalizującą się w zbieraniu danych dla projektów 

akademickich. Knowledge Networks utworzyła internetowy panel badawczy, nazwany 

KnowledgePanel, który jest reprezentatywny dla populacji amerykańskiej. 

Członkowie wspomnianego panelu rekrutowani są do badań losowo, telefonicznie lub 

za pośrednictwem poczty, a w razie potrzeby – ich gospodarstwa domowe są 

wyposażane w sprzęt komputerowy i dostęp do internetu. W odróżnieniu od innych 

paneli badawczych, bazujących tylko na ochotnikach z dostępem do internetu 
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KnowledgePanel bazuje na procedurze losowania, który obejmuje zarówno jednostki 

posiadające telefony stacjonarne, jak i ich nieposiadające, przez co nie jest 

ograniczony do aktualnych użytkowników internetu lub posiadaczy komputerów i nie 

akceptuje samoistnie zgłaszających się ochotników. W trosce o dobór losowy panel 

dysponuje ogólnokrajową reprezentatywną próbką populacji amerykańskiej. Ostatnie 

podsumowania przynoszą informację, że na danych zebranych przez KnowledgePanel 

powstało ponad 350 opracowań, prezentacji konferencyjnych, artykułów i książek,  

w tym przeprowadzone w 2009 roku Krajowe Badanie Seksualnego Zdrowia  

i Zachowań (National Survey of Sexual Health and Behavior), którego znaczące wyniki 

były w całości wydrukowane w Journal of Sexual Medicine i wyeksponowane  

w mediach w roku 2010 (Herbenick i wsp., 2010). Więcej informacji o Knowledge 

Networks i KnowledgePanel, m.in. o zasadach rekrutacji, nawiązywania kontaktów, 

kompletowania, danych procentowych reakcji odbiorców – jest dostępnych na 

portalu KN. Przeciętny odsetek odpowiedzi respondentów w badaniach 

KnowledgePanel wynosi 65%. W Załączniku A ujęto porównanie odpowiednich 

statystyk socjodemograficznych, uzyskanych w NBSR, z innymi ogólnokrajowymi 

badaniami, przeprowadzonymi na reprezentatywnych próbach, takimi jak: Current 

Population Survey, National Longitudinal Study of Adolescent Health (Add Health), 

National Survey of Family Growth oraz National Study of Youth and Religion. Na 

tle tych badań dane zgromadzone dla NBSR prezentują się nader korzystnie.  

 

2.2. Procedury przesiewu 

 

Zagadnieniem szczególnie istotnym dla NBSR był fakt, że kluczowe populacje 

– homoseksualni rodzice, podobnie jak i heteroseksualni rodzice adopcyjni – mogą 

okazać się kłopotliwe do zidentyfikowania i zlokalizowania. Narodowe Centrum 

Badania Małżeństwa i Rodziny (The National Center for Marriage and Family 

Research, 2010) podaje, że w Stanach Zjednoczonych istnieje około 580000 

homoseksualnych gospodarstw domowych. Wśród nich, szacuje się, że około 17%, 

czyli 98600, posiada obecnie dzieci. Mimo że może to wydawać się dużą liczbą, to 

jednak dla badań populacyjnych, polegających na pobieraniu próbek – nie jest. 

Lokalizowanie populacji mniejszościowych wymaga poszukiwań w próbach 

probabilistycznych z populacji ogólnej. Zazwyczaj z populacji ogólnej dokonuje się 

identyfikacji członków grup rzadkich metodą przesiewową. W celu zwiększenia liczby 

respondentów, którzy byli adoptowani albo wychowywani przez pary homoseksualne, 

operatorzy panelu wydłużyli czas na wypełnianie ankiety do kilku miesięcy w okresie 

od lipca 2011 do lutego 2012 roku, tym samym pozostało więcej czasu na przesiew 

istniejących panelistów lub dodanie nowych. Dodatkowo, późną jesienią 2011 roku, 
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nawiązano kontakty za pośrednictwem poczty, drogą mailową lub telefonicznie  

z byłymi członkowie KnowledgePanel, aby w ten sposób zachęcić ich do wypełnienia 

ankiety. 

Łącznie 15058 obecnych i byłych członków KnowledgePanel podległo 

procedurze przesiewu, wśród kilku innych zadawano także pytanie typu: “Czy od 

czasu twoich narodzin do 18. roku życia (lub do momentu, gdy opuściłeś dom, aby żyć 

na własną rękę) któryś z twoich rodziców miał uczuciowy związek z osobą tej samej 

płci?” Możliwości odpowiedzi były następujące: “Tak, moja matka miała uczuciowy 

związek z inną kobietą”, “Tak, mój ojciec miał uczuciowy związek z innym mężczyzną” 

lub “Nie”. (Respondenci mogli również zaznaczyć jednocześnie pierwszą i drugą 

opcję). Jeśli wybrano jedną z dwóch pierwszych, pytano o to, czy oni kiedykolwiek żyli 

z tym rodzicem, który był w homoseksualnym związku. W rezultacie w NBSR udało 

się skompletować 2988 pełnych ankiet Amerykanów w przedziale wieku – jak już 

wspomniano – od 18 do 39 lat. Przesiew i pełne narzędzie badawcze są dostępne na 

stronie internetowej NBSR: www.prc.utex-as.edu/nfss. 

 

2.3. Czym cechuje się reprezentatywna próba homoseksualnych  

                     rodziców i ich dorosłych dzieci?  

 

Z ważonego przesiewu danych – na ogólnokrajowej, reprezentatywnej próbie – 

wynika, że 1,7% Amerykanów w wieku od 18 do 39 lat podaje, że ich ojciec lub matka 

mieli relacje homoseksualne. Jest to rezultat porównywalny z innymi szacunkami 

dzieci wzrastających w gospodarstwach domowych gejów i lesbijek (np. Stacey  

i Biblarz (2001a, b) podają, że badania operują szacunkami w zakresie od 1% do 12%). 

Ponad dwa razy więcej respondentów wskazywało na matki będące w związku 

lesbijskim, niż na ojców w związku gejowskim. Wśród badanych 58% osób z 15 058 

spędziło swą młodość do 18.roku życia lub do opuszczenia domu rodzicielskiego ze 

swoimi biologicznymi rodzicami.  

Amerykańscy geje i lesbijki stają się dziś rodzicami na ogół na cztery sposoby – 

za pośrednictwem jednego partnera zapłodnionego w poprzednim związku 

heteroseksualnym, poprzez adopcję, zapłodnienie in vitro lub poprzez matkę 

zastępczą (surogatkę) – NBSR dotarło raczej do respondentów z dwóch pierwszych 

opcji. Badania wykazały, że dzisiejsze dzieci gejów i lesbijek są w większym stopniu 

“planowane” (to jest za pomocą adopcji, zapłodnienia in vitro lub surogatki) niż miało 

to miejsce 15–20 lat temu, kiedy to dzieci były na ogół typowymi rezultatami 

związków heteroseksualnych. Najmłodszy respondent NBSR ukończył 18. rok życia  

w roku 2011, podczas gdy najstarszy - w roku 1990. Zważywszy, że niepożądana ciąża 

jest niemożliwa wśród gejów i jest rzadkością wśród par lesbijskich, to oczywiste 
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wydaje się, że wśród homoseksualnych rodziców kontrola rodzicielstwa jest znacznie 

wyższa niż wśród heteroseksualnych, gdzie niezamierzone ciąże spotyka się bardzo 

często. Dotyczy to około 50% tej populacji (Finer i Henshaw, 2006). Jednak wśród 

homoseksualnej populacji liczba planowanego rodzicielstwa pozostaje nieznana. 

NBSR nie pytało bezpośrednio respondentów posiadających homoseksualnych 

rodziców o ich sposób przyjścia na świat, niemniej rozbity heteroseksualny związek 

jawi się jako najczęstsza przyczyna rodzicielstwa: prawie połowa badanych 

respondentów podawała, że ich biologiczni rodzice byli kiedyś w heteroseksualnym 

małżeństwie. To odróżnia NBSR od innych, licznych badań, które w całości dotyczyły 

“planowanych” rodzin gejów i lesbijek, jak na przykład w NLLFS. 

Wśród tych, którzy podali, że ich matka miała homoseksualne związki, 91% 

respondentów mieszkało z nią, gdy była ona w takim związku, a 57% spośród nich 

stwierdziło, że mieszkało z matką i jej partnerką przez co najmniej cztery miesiące 

przed 18. rokiem życia, 23% badanych  stwierdziło, że spędziło co najmniej trzy lata w 

tym samym domu z matką i jej partnerką. 

Wśród ankietowanych, którzy podali posiadanie homoseksualnego ojca, 

ogółem 42% respondentów mieszkało z nim i jego partnerem, 23% spośród nich przez 

co najmniej cztery miesiące, ale mniej niż 2% stwierdziło, że spędziło tak razem w 

jednym gospodarstwie domowym co najmniej trzy lata. Podobne trendy zawarła 

Tasker (2005) w swoim przeglądzie dotyczącym homoseksualnego rodzicielstwa. 

Pośród badanych 58% tych, którzy mieli matki–lesbijki, podało, że  w pewnym 

okresie ich młodości ich biologiczne matki opuściły dom rodzinny, zaś niecałe 14% 

deklarowało pobyt w rodzinie zastępczej, co wskazuje na niestabilność tych 

gospodarstw domowych większą niż przeciętna. Spośród respondentów, którzy 

stwierdzili, że (1) ich biologiczni rodzice nigdy nie byli małżeństwem i nie żyli razem, 

oraz (2) nigdy nie żyli z rodzicem płci odmiennej lub z biologicznym ojcem, 

pomocnicze analizy NBSR wskazują na przedział pomiędzy 17% a 26%, gdzie 

występował prawdopodobnie “planowany” związek lesbijski matki. W przypadku 

respondentów, których ojcowie mieli homoseksualne relacje, taki “planowany” 

homoseksualny związek ojca wystąpił u mniej niż 1% badanych.  

Te różnice pomiędzy NBSR – opartym na reprezentatywnej próbie 

populacyjnej – a małymi badaniami rodzin gejów i lesbijek podnoszą jednak 

ponownie kwestię, jak niereprezentatywne wygodne próbki wpływają na aktualny 

obraz rodzicielstwa gejów i lesbijek. Zastosowanie reprezentatywnej próby pokazuje, 

że w wielu badaniach obraz młodych–dorosłych, którzy mieli homoseksualnych 

rodziców (w NBSR), wygląda inaczej niż dzieci przedstawianych dzisiaj stereotypowo, 

w sposób milczący lub jawny, par homoseksualnych – białych, z klasy średniej, 

dobrze wykształconych, pracujących i nieźle prosperujących. Goldberg (2010, s. 12–
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13) słusznie zauważyła, że dotychczasowe badania par gejów, lesbijek i ich rodzin, 

zostały w dużej mierze oparte na “osobach białych, z klasy średniej, które są 

stosunkowo «out» w społeczności gejowskiej i którzy żyją w miastach”, podczas gdy 

“mniejszości seksualne z klasy robotniczej, rasowe lub etniczne, mieszkające na 

terenach wiejskich lub w odizolowanych obszarach geograficznych” są trudne do 

osiągnięcia, zostały przeoczone czy pominięte w badaniach. Rosenfeld (2010) 

analizując dane ze spisu powszechnego wskazuje, że 37% dzieci żyjących w lesbijskich 

konkubinatach domowych to Afroamerykanie lub Latynosi. Wśród respondentów 

NBSR deklarujących, homoseksualną matkę, odsetek Afroamerykanów i Latynosów 

wynosił 43%. Dla kontrastu, w projekcie NLLFS odsetek ten wynosił 6%.  

Jest to ważne spostrzeżenie, bowiem demograficzne wskaźniki sugerują, że 

badania nad homoseksualnym rodzicielstwem powinny w mniejszym stopniu 

kierować się ku takim stereotypowym miejscom, jak Nowy Jork czy San Francisco, a 

bardziej uwzględniać lokalizacje, gdzie rodziny są liczniejsze i ogólnie wielodzietność 

jest wyższa, jak San Antonio czy Memphis. W swym kompleksowym demograficznym 

spojrzeniu na populację amerykańskich gejów i lesbijek Bram i Ost (2004, s. 47) 

piszą: “Państwa i duże aglomeracje miejskie o stosunkowo niskiej koncentracji par 

homoseksualnych w populacji wydają się obszarami, w których pary homoseksualne 

są bardziej skłonne do posiadania dzieci”. W niedawnej aktualizacji swych badań 

Gates (2011, s.F3) wzmacnia to, pisząc: “Geograficznie jest bardziej prawdopodobne, 

że homoseksualne pary są skłonne posiadać dzieci w najbardziej społecznie 

konserwatywnych częściach kraju”. Ponadto Gates stwierdza, że mniejszości rasowe 

są nieproporcjonalnie bardziej skłonne do posiadania dzieci (wśród nich także pary 

homoseksualne); inaczej mówiąc, ludność biała w nieproporcjonalnie mniejszym 

stopniu jest skłonna do posiadania dzieci. To samo pokazuje próba badawcza NBSR. 

Gates, analizując dane ze spisu powszechnego, podnosi kwestię strategii pobierania 

próbek – i ich popularyzacji – gdy badania bazują wyłącznie na danych zebranych za 

pomocą próbek wygodnych i od rodziców żyjących w progresywnych metropoliach.  

 

2.4. Struktura i doświadczenie rodzin pochodzenia 

 

W NBSR starano się dotrzeć do w miarę klarownego obrazu rodzin, w jakich 

żyli respondenci w czasie swojego dzieciństwa i młodości. W badaniu pytano 

respondentów o stan cywilny rodziców biologicznych, zarówno w przeszłości, jak i w 

teraźniejszości. NBSR gromadziło również “kalendarz” wydarzeń każdego 

respondenta w odniesieniu do osób, które żyły z nimi w ich domu dłużej niż cztery 

miesiące, w okresie  od urodzenia do 18. roku życia, a także tych, którzy mieszkali z 

nimi po 18. roku życia – aż do opuszczenia domu przez respondenta – do chwili 
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obecnej. Chociaż dane z kalendarza są mało wykorzystywane w analizie wyników, ten 

bogaty zbiór faktów pozwala badaczom na wgląd w to, kto mieszkał z respondentem 

praktycznie przez całe jego życie, aż do momentu pomiaru. 

W badaniu porównano wyniki ośmiu różnych typów rodzin pochodzenia 

różniących się strukturą i/lub doświadczeniem. Zostały one wyróżnione na podstawie 

kilku pytań, zarówno w przesiewie podstawowym, jak i w badaniu pełnym. Niemniej 

trzeba zaznaczyć, że ich konstrukcja odzwierciedla  nietypową kombinację układu – 

emocjonalne homoseksualne zachowanie rodziców i doświadczenie domowej 

stabilności lub jej zakłócenia. Osiem grup rodzin czy konfiguracji domowych  

(z akronimem lub krótkim tytułem opisowym) przedstawiono poniżej, podano także 

nieważone wielkości tych próbek analitycznych, a mianowicie:  

1. IBF (in biological family): Badany mieszkał w nienaruszonej biologicznej 

rodzinie (z matką i ojcem) od 0 do 18. roku życia, a rodzice wciąż są małżeństwem  

w chwili obecnej (N = 919). 

2. LM (lesbian mother): Respondent podawał, że matka miała homoseksualny, 

lesbijski związek z kobietą, niezależnie od wszelkich innych przemian  

w gospodarstwie domowym (N = 163). 

3. GF (gay father): Respondent podawał, że ojciec miał homoseksualny, 

gejowski związek z mężczyzną, niezależnie od wszelkich innych przemian  

w gospodarstwie domowym (N = 73). 

4. Adopcyjne (adopted): Respondent był dzieckiem adoptowanym przez jedną 

lub dwie obce osoby zaraz po urodzeniu lub przed ukończeniem 2.roku życia (N = 

101). 

5. Rozwiedzione później lub pod opieką wspólną (divorced): Respondenci 

podawali mieszkanie z biologicznymi rodzicami od urodzenia do 18. roku życia, ale 

rodzice nie byli małżeństwem, aż do chwili badania (N = 116). 

6. Połączone (stepfamily): biologiczni rodzice albo nie wzięli ślubu, albo byli 

po rozwodzie, a rodzic sprawujący opiekę zawarł związek małżeński z kimś innym, 

osoby badane przebywały w takiej zrekonstruowanej rodzinie do 18. roku życia (N = 

394). 

7. Pojedynczy rodzic (single parent): biologiczni rodzice albo nie wzięli ślubu, 

albo byli po rozwodzie, a rodzic sprawujący opiekę nie wszedł w nowy związek, 

pozostając singlem, respondent przebywał z pojedynczym rodzicem do czasu 

ukończenia 18. roku życia (N = 816). 

8. Pozostałe (all others): Zawiera wszystkie inne rodzinne 

struktury/kombinacje, takie jak np. smikerć jednego z rodzicaów (N = 406). 
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Cała próbka NBSR składa się z ośmiu typów rodzin i konfiguracji domowych. 

Wskazane osiem modalności w znacznym stopniu w rzeczywistości wyklucza się 

wzajemnie, choć nie całkowicie. Oznacza to, że niewielka mniejszość respondentów 

może się mieścić w więcej niż jednym typie. Jednak z powodów analitycznych 

zachowano ich rozdzielność. Na przykład respondent, którego matka miała związek 

homoseksualny, mógł być przyporządkowany zarówno do grupy 5, jak i 7, ale w takich 

przypadkach, z powodów analitycznych, wskazana była maksymalizacja wielkości 

próbki 2 i 3, i taki respondent był kwalifikowany do grupy 2 (LM). Okazało się, że 

grupa 3 (GF) jest najmniejsza i najbardziej trudna do losowego zlokalizowania w 

populacji, a jej skład częściowo jest mieszany (wliczyliśmy tu 12 przypadków, w 

których respondenci podawali zarówno homoseksualnego ojca, jak i homoseksualną 

matkę). 

Oczywiście, zróżnicowane decyzje dotyczące przyporządkowania respondentów 

mogą wpływać na wyniki. W NBSR staraliśmy się dowiedzieć możliwie jak najwięcej o 

rodzinach pochodzenia respondentów, baza wyników jest dobrze przygotowana do 

zastosowania alternatywnych strategii grupowania, włączając w to na przykład 

rozróżnianie respondentów, którzy żyli ze swymi homoseksualnym matkami przez 

kilka lat (w przeciwieństwie do żyjących krótko lub wcale) albo żyjących we wczesnym 

dzieciństwie (w porównaniu do późniejszego okresu). Mała wielkość próbek (a tym 

samym ich zmniejszona moc statystyczna) mogą jednak utrudniać niektóre strategie 

analizy.  

W rozdziale poświęconym analizie wyników dla ułatwienia często skorzystano 

ze skrótów IBF (dzieci z wciąż nienaruszonych rodzin biologicznych), LM (dzieci 

lesbijskich matek) i GF (dzieci homoseksualnych ojców). Niemniej jest bardzo 

możliwe, że emocjonalne homoseksualne relacje rodziców, o których donosili 

respondenci, nie były traktowane przez nich jako ostateczne zakwalifikowanie ich 

własnego rozumienia rodziców (lub samookreślenia rodziców) jako jednostek o 

orientacji gejowskiej, lesbijskiej czy biseksualnej. W rzeczywistości to jest bardziej 

studium o dzieciach, które ogólnie posiadały (i w niektórych przypadkach posiadają 

nadal) rodziców homoseksualnych niż o dzieciach, które posiadały rodziców 

samoidentyfikujących się jako geje, lesbijki czy biseksualni. Zakwalifikowanie 

poszczególnych relacji rodzicielskich mogło być dyskusyjne, ale nie było takim 

wskazanie rodzica jako geja czy lesbijki. Dla zwięzłości i uniknięcia niekończących się 

debat na temat stałości czy zmienności orientacji seksualnej zadecydowano, by 

odnosić się do tych grup jako respondentów posiadających homoseksualną matkę czy 

ojca.  
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2.5. Zastosowane wskaźniki  

 

Opracowanie to zawiera przegląd 40 miar zastosowanych w NBSR. Tabela 1. 

przedstawia podsumowanie statystyk dla wszystkich zmiennych. Dlaczego takie 

wskaźniki? Choć kwestionariusz ankiety (dostępny online) zawiera kilkadziesiąt 

pytań, postanowiono dokonać przeglądu tych wyników, które są zmiennymi często 

powtarzalnymi i występującymi w innych badaniach. Włączono wszystkie te 

szczegółowe wskaźniki, które starano się ocenić tak, by dały pełny obraz wyników 

obejmujących obszary emocjonalne, relacyjne i społeczne. Kolejne analizy danych  

z bazy NBSR oraz inne sposoby analiz rezultatów wykorzystanych tutaj bez wątpienia 

mogą dać jeszcze inny ogląd wyników.  

Na zmienne dychotomiczne4, przedstawione w tabeli 1. składają się: stan 

cywilny, status zatrudnienia, głosowanie w ostatnich wyborach prezydenckich, 

korzystanie z pomocy publicznej (zarówno obecnie, jak i podczas dorastania), przy 

czym, w przypadku tej ostatniej kwestii, pytanie zostało sformułowane następująco: 

“Zanim ukończyłeś 18 lat, czy ktoś z twojej najbliższej rodziny (w sensie wspólnego 

gospodarstwa domowego) kiedykolwiek otrzymywał pomoc publiczną (taką jak 

dopłaty z opieki społecznej, kartki żywnościowe, ubezpieczenie zdrowotne lub 

bezpłatne posiłki)?” Respondenci byli również pytani o to, czy kiedykolwiek poważnie 

myśleli w ciągu ostatnich 12 miesięcy o popełnieniu samobójstwa, a także czy 

korzystali z doradztwa personalnego lub psychoterapii w leczeniu “określonych 

problemów związanych z niepokojem, depresją, relacjami interpersonalnymi itp.” 

Na potrzeby badania zastosowano skalę zachowań seksualnych Kinseya, lecz 

zmodyfikowaną tak, by respondenci mogli wybrać najlepszy opis ich orientacji 

seksualnej (a nie zachowania). Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie opisu, 

który najlepiej pasuje do tego, jak myślą sami o sobie: jako w 100% heteroseksualni, 

głównie heteroseksualnych, lecz także trochę odczuwający pociąg do osób tej samej 

płci, biseksualni (to jest odczuwający w jednakowym stopniu pociąg do kobiet i 

mężczyzn), głównie homoseksualni, ale także trochę odczuwający pociąg do płci 

odmiennej, w 100% homoseksualni, nie odczuwający  seksualnego pociągu  ani do 

mężczyzn, ani do kobiet. Dla uproszczenia prezentacji stworzono dychotomiczny 

środek wskazujący 100% heteroseksualności (vs. coś innego). Dodatkowo, 

niezamężnych respondentów, którzy byli obecnie w związku pytano o to, czy ich 

partner jest mężczyzną, czy kobietą, co umożliwiło zbudowanie kafeterii odpowiedzi 

                                                 
4 Zmienne dychotomiczne przyjmują tylko dwie wartości, a odpowiedź na nie sprowadza się do 
stwierdzenia tak – nie, co w opracowaniach statystycznych na ogół jest kodowane jako 0 lub 1. [Uwaga 
tłumacza – A.M.] 
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dla pozostających “obecnie w emocjonalnym związku homoseksualnym”. 

Wszyscy respondenci zostali zapytani o to: “Czy rodzic lub inny dorosły 

opiekun dotykał cię kiedykolwiek w sposób seksualny, lub czy byłeś zmuszony do 

stosunków seksualnych?” Możliwe odpowiedzi do wyboru to: nie, nigdy; tak, raz; tak, 

więcej niż raz; lub nie jestem pewien. Szersze pytanie o wymuszonym seksie zostało 

zadane wcześniej w brzmieniu: “Czy kiedykolwiek byłeś fizycznie zmuszony do 

wszelkiego rodzaju aktywności seksualnej wbrew twojej woli?” Zawierało identycznie 

możliwe odpowiedzi, obydwa pytania były poddane analizom (respondenci, którzy 

odpowiadali “nie jestem pewien”, byli z nich wyłączeni). Ankietowani byli także 

pytani o to, czy kiedykolwiek nabawili się chorób seksualnych przenoszonych drogą 

płciową oraz czy w trakcie związku małżeńskiego lub kohabitacyjnego mieli relacje 

seksualne z kimś innym.  

 

 

Tabela 1. Podsumowanie ważonych miar statystycznych NBSR  

 

NBSR zmienne Przedział Średnia SD N 

 

Obecnie w związku małżeńskim 

Obecnie w związku kohabitacyjnym 

Rodzina otrzymywała pomoc społeczną w czasie 

dorastania 

Aktualnie otrzymuje pomoc społeczną 

Aktualnie pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy 

Aktualnie niepracujący 

Głosował w ostatnich wyborach prezydenckich 

Mobbingowany w czasie dorastania 

Myśli samobójcze w ostatnim roku 

Ostatnio lub aktualnie w terapii 

Identyfikacja wyłącznie heteroseksualna 

Pozostaje w związku homoseksualnym 

Posiadanie romansu podczas małżeństwa/kohabitacji 

Choroby nabyte drogą płciową 

Był kiedykolwiek dotykany seksualnie przez 

rodzica/dorosłego 

Był kiedykolwiek zmuszany do seksu wbrew swej woli 

Poziom wykształcenia 

Bezpieczeństwo w rodzinie pochodzenia 

 

0,1 

0,1 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

0,1 

0,1 

1-5 

1-5 

 

0,4 

0,1 

 

0,3 

0,2 

0,4 

0,1 

0,5 

0,3 

0,0 

0,1 

0,8 

0,0 

0,1 

0,1 

 

0,0 

0,1 

2,8 

3,8 

 

0,4 

0,3 

 

0,4 

0,4 

0,5 

0,3 

0,5 

0,4 

0,2 

0,3 

0,3 

0,2 

0,3 

0,3 

 

0,2 

0,3 

1,1 

0,9 

 

2988 

2988 

 

2669 

2952 

2988 

2988 

2960 

2961 

2953 

2934 

2946 

1056 

1869 

2911 

 

2877 

2874 

2988 

2917 
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Negatywny wpływ rodziny pochodzenia 

Przywiązanie do biologicznej matki 

Przywiązanie do biologicznego ojca 

W samoocenie zdrowy fizycznie 

W samoocenie ogólnie szczęśliwy 

Wskaźnik depresji w skali CES-D 

Skala przywiązania (zależność) 

Skala przywiązania (lęk) 

Skala impulsywności 

Poziom dochodu gospodarstw domowych 

Obecny wskaźnik jakości relacji 

Obecny wskaźnik trudności w relacjach 

Częstotliwość używania marihuany 

Częstotliwość używania alkoholu 

Częstotliwość picia, żeby się upić  

Częstotliwość palenia 

Częstotliwość oglądania telewizji 

Częstotliwość bycia aresztowanym 

Częstotliwość bycia winnym poza wykroczeniami 

drogowymi 

Liczba kobiecych partnerek seksualnych (u kobiet) 

Liczba kobiecych partnerek seksualnych (u mężczyzn) 

Liczba męskich partnerów seksualnych (u kobiet)  

Liczba męskich partnerów seksualnych (u mężczyzn) 

Wiek 

Kobiety 

Rasa biała 

Rodzaj otoczenia prawnego dla gejów w miejscu 

zamieszkania 

 

Struktury rodzin pochodzenia 

Nienaruszona rodzina biologiczna (IBF) 

Lesbijska matka (LM) 

Gejowski ojciec (GF) 

Adoptowany w wieku 0-2 

Rozwiedzeni później/wspólna opieka 

Rodziny połączone 

Pojedynczy rodzic 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-4 

1-5 

1-5 

1-4 

1-13 

1-5 

1-4 

1-6 

1-6 

1-6 

1-6 

1-6 

1-4 

 

1-4 

0-11 

0-11 

0-11 

0-11 

18-39 

0,1 

0,1 

1-5 

 

 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

2,5 

4,0 

3,7 

3,5 

4,0 

1,8 

2,9 

2,5 

0,8 

7,4 

3,9 

2,1 

1,5 

2,6 

1,7 

2,0 

3,1 

1,2 

 

1,1 

0,4 

3,1 

3,5 

0,4 

28,2 

0,5 

0,5 

2,5 

 

 

 

0,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,1 

0,1 

0,9 

0,8 

0,9 

0,9 

1,0 

0,6 

0,8 

0,7 

0,5 

3,1 

0,9 

0,9 

1,2 

1,3 

1,0 

1,8 

1,6 

0,6 

 

0,4 

1,1 

2,6 

2,5 

1,6 

6,3 

0,5 

0,4 

1,7 

 

 

 

0,4 

0,1 

0,7 

0,7 

0,2 

0,3 

0,4 

2919 

2249 

1346 

2964 

2957 

2815 

2848 

2830 

2861 

2635 

2218 

2274 

2918 

2922 

2922 

2922 

2919 

2951 

 

2947 

1975 

937 

1951 

944 

2988 

2988 

2988 

2988 

 

 

 

2988 

2988 

2988 

2988 

2988 

2988 

2988 
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Pozostałe 

 

Wykształcenie matki 

Niższe niż szkoła średnia 

Ukończona szkoła średnia 

Studia w jakimś college’u 

Tytuł licencjata 

Wykształcenie ponadlicencjackie 

Nie wiem/pominięte 

 

Dochody rodziny 

$ 0 – 20 000 

$ 20 001 – 40 000 

$ 40 001 – 75 000 

$ 75 001 – 100 000  

$ 100 001 – 150 000  

$ 150 001 – 200 000 

Ponad $ 200 000  

Nie wiem/pominięte 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

0,2 

0,2 

0,1 

0,0 

0,0 

 

 

0,1 

0,1 

0,2 

0,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,2 

0,3 

 

 

0,3 

0,4 

0,4 

0,3 

0,2 

0,2 

 

 

0,3 

0,3 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,1 

0,4 

2988 

 

 

2988 

2988 

2988 

2988 

2988 

2988 

 

 

2988 

2988 

2988 

2988 

2988 

2988 

2988 

2988 

 

 
 

Wśród zmiennych ciągłych włączono pięć kategorii pomiaru wykształcenia, 

standardową 5-punktową skalę samooceny zdrowia fizycznego, pięć kafeterii do 

oceny ogólnego poziomu szczęścia, 13-punktową skalę przychodu gospodarstw 

domowych w ostatnim roku przed opodatkowaniem i odliczeniami oraz 4-punktową 

miarę dotyczącą częstotliwości trudności w obecnych relacjach (nigdy, raz lub dwa, 

kilka razy, ciągle). Niektóre zmienne ciągłe zostały zbudowane za pomocą kilku miar, 

w tym 8-pozycyjnej, zmodyfikowanej wersji skali depresji CES-D5, wskaźnika oceny 

bieżącej jakości kontaktów emocjonalnych badanych, siły więzi z biologiczną matką i 

ojcem oraz z pary do pomiaru oceny jakości przywiązania poprzez ocenę stopnia 

emocjonalnej zależności bądź lęku. Wreszcie zastosowano kilka wskaźników do oceny 

(1) ogólnego poziomu bezpieczeństwa w rodzinie podczas dorastania respondentów, 

oraz (2) poziomu negatywnych emocjonalnych doświadczeń w rodzinach 

pochodzenia, które są nadal przez nich przeżywane. Są one częścią 
                                                 
5 Skala Depresji Centrum Badań Epidemiologicznych (Center for Epidemiologic Studies Depression 
Scale, CES-D) liczy 20 pozycji. [Uwaga tłumacza – A.M.]. 
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wielowymiarowego instrumentu oceny relacji (nazwanego RELATE) zaprojekto-

wanego z założeniem, że aspekty życia rodzinnego, takie jak: jakość relacji rodzica z 

dziećmi czy atmosfera rodzinna, mogą być odwzorowane na kontinuum bezpieczna/ 

przewidywalna/satysfakcjonująca do niebezpiecznej/chaotyczna/restrykcyjna (Busby 

i wsp., 2001). Każda ze skal i ich miary składowe są wyszczególnione w Załączniku B. 

Wreszcie, dziewięć wskaźników, z których siedem dotyczyło częstotliwości,  

a dwa inne płci partnerów seksualnych. Respondentów zapytano o to: “Jak często  

w czasie ostatniego roku…” oglądałeś telewizję ciągiem dłużej niż trzy godziny, 

używałeś marihuany, paliłeś papierosy, piłeś alkohol oraz piłeś z intencją upicia się. 

Przedział odpowiedzi (0–5) zawarty był pomiędzy “nigdy” do “codziennie lub prawie 

codziennie”. Respondenci byli również pytani, czy kiedykolwiek zostali zaaresztowani, 

a jeśli tak, to czy kiedykolwiek zostali skazani lub czy przyznali się do winy  

(w znaczeniu prawnym) w sprawach innych niż drobne wykroczenie drogowe. 

Odpowiedzi na te dwa pytania zawierały się pomiędzy 0 (nie, nigdy) a 3 (tak, wiele 

razy). Dwa pytania dotyczące liczby partnerów seksualnych (zarówno mężczyzn, jak  

i kobiet) zadano w ten sposób: “Z jak dużą liczbą różnych kobiet miałeś/miałaś 

kiedykolwiek stosunki seksualne? Dotyczy to także kobiet, z którymi 

uprawiałeś/uprawiałaś seks, nawet jeśli to było tylko raz i jeśli dobrze jej nie znasz”. 

Identyczne w treści pytanie dotyczyło kontaktów seksualnych z mężczyznami. 

Zastosowano dwanaście możliwych przedziałów odpowiedzi: 0, 1, 2, 3, 4–6, 7–9, 10–

15, 16–20, 21–30, 31–50, 51–99, i 100 +. 

 

2.6. Metoda analizy 

 

Zastosowana w badaniu strategia analityczna polegała na zwróceniu uwagi na 

różnice pomiędzy ośmioma strukturami/doświadczeniami rodzinnymi poprzez 

uzyskane wyniki 40 zmiennych, zarówno na sposób dwuwymiarowy (za pomocą 

prostego T-testu), jak i za pomocą wielowymiarowej analizy regresji, stosując 

odpowiednie specyficzne techniki regresji – logistyczną, OLS6, Poissona czy ujemny 

rozkład dwumianowy Pascala – i kontrolując wiek respondentów, pochodzenie 

etniczne, płeć, wykształcenie matki czy postrzegane dochody rodziny. Jest to 

podejście porównywalne z analizami Rosenfelda (2010), dotyczącymi różnic u dzieci 

mających normalne postępy w nauce szkolnej z czynnikami uwzględnionymi  

w pierwszym etapie badania programu Add Health (Resnick i wsp., 1997). 

Dodatkowo, skontrolowano poziom znęcania się (bullied), zmienną, o którą zapytano 

w sposób następujący: “Podczas dorastania, dzieci i młodzież zwykle doświadczają 

                                                 
6 Ordinary Least Squares – metoda najmniejszych kwadratów, jedna z technik obliczeniowych  
w ramach analizy regresji. [Uwaga tłumacza – A.M.] 
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negatywnych interakcji z innymi. Mówimy, że ktoś jest prześladowany, gdy jakaś 

jednostka lub grupa, mówi lub robi przykre i nieprzyjemne rzeczy w stosunku do 

niego. Niemniej nie uważamy, że można mówić o znęcaniu się, gdy dwie osoby się ze 

sobą kłócą czy zwalczają. Czy przypominasz sobie, aby kiedykolwiek inna osoba lub 

grupa, znęcała się nad tobą na tyle, że masz jeszcze związane z tym żywe, negatywne 

wspomnienia?” 

I na koniec, za pomocą skali (1–5) respondenci byli kodowali ze względu na 

aktualny stan zamieszkania pod kątem przystępnego lub restrykcyjnego prawa  

w stosunku do możliwości zawierania małżeństw gejowskich i pełni praw dla par 

homoseksualnych (stan na listopad 2011). Pojawiające się badania sugerują, że realia 

polityczne dotyczące praw dla homoseksualistów mogą w istotny sposób kształtować 

życie jednostek LGB (Hatzenbuehler i wsp., 2009; Rostosky i wsp., 2009). Ten 

system kodowania został zapożyczony z Los Angeles Times, gdzie tworzono mapy 

stanów różniących się poziomem zabezpieczenia prawnego dla związków gejowskich. 

Niemniej skalę zmodyfikowano z 10-punktowej na 5-punktową (Times Research 

Reporting, 2012). Klasyfikowano aktualny stan zamieszkania respondenta na jeden  

z pięciu następujących sposobów: 

1. Konstytucyjny zakaz małżeństw homoseksualnych i/lub innych praw. 

2. Prawny zakaz małżeństw homoseksualnych i/lub innych praw. 

3. Brak szczegółowych ustaw/zakazów i/lub prywatne związki są legalne. 

4. Prywatne związki z kompleksową ochroną są zgodne z prawem i/lub 

małżeństwa homoseksualnych zawarte gdzie indziej są respektowane. 

5. Związki cywilne są legalne i/lub małżeństwa homoseksualne są legalne. 

Każdy przypadek z próby NBSR miał przypisaną wagę na podstawie doboru 

próby i prawdopodobieństwa wyboru, z uwzględnieniem oparcia na próbie 

reprezentatywnej dorosłych Amerykanów w wieku 18–39 lat. Wagi tych próbek 

zostały użyte w każdej statystycznej procedurze, chyba że zaznaczono inaczej. Modele 

regresji wykazywały kilka (n<15) brakujących wartości w zmiennych objaśniających. 

Takie szerokie podejście przeglądowe, właściwe dla wprowadzania nowego 

zestawu danych, stanowi fundament dla przyszłych analiz skoncentrowanych bardziej 

na innych efektach niż badane tutaj. Istnieje przecież o wiele więcej sposobów, aby 

opisywać strukturę i doświadczenia rodzinne – i zachodzących tam zmian, niż te, 

które były tutaj podjęte. Inni badacze mogą dokonać innych pogrupowań i stworzyć 

alternatywne metody testowania różnic grupowych, istnieje bowiem duża 

różnorodność środków pomiarowych. 

Unikając posądzenia o niedbalstwo, wnioskowano tutaj o przyczynowości,  

o związku pomiędzy doświadczeniami z konkretnej rodziny pochodzenia – lub 

seksualnymi relacjami jednego z rodziców – a funkcjonowaniem dorosłych dzieci.  
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W celu udokumentowania takiego związku należałoby wskazać nie tylko korelację 

między takimi doświadczeniami wywiedzionymi z rodziny pochodzenia, ale i wykazać, 

że żadne inne istotne czynniki nie mogły wpływać na gorsze funkcjonowanie  

w dorosłości. Poczynione zamiary analityczne były bardziej skromne: ocenić proste 

różnice pomiędzy grupami, oraz określić – z dodatkiem kilku kontrolnych zmiennych 

– jak mocne są takie międzygrupowe różnice.  

 

3. Wyniki badań 

 

3.1. Porównania z nienaruszonymi biologicznie rodzinami (IBF) 

 

Tabela 2. pokazuje średnie wyniki 15 zmiennych dychotomicznych, które mogą 

być odczytane bezpośrednio pod względem procentowym. W poszczególnych 

kolumnach wyróżniono osiem struktur/doświadczeń rodzinnych, opisanych już 

wcześniej. Podobnie jak w tabelach 3. i 4., numery zaznaczone drukiem pogrubionym 

wskazują, gdzie występują różnice statystycznie istotne w stosunku do młodych–

dorosłych z rodzin nienaruszonych biologicznie (zastosowano T-test, p<0,05). Przy 

danych z gwiazdką (*) pokazuje ona, że grupowe zmienne dychotomiczne zostały 

oszacowane na podstawie logistycznej analizy regresji (nie pokazywanej) i istnieje 

tutaj statystycznie istotna różnica z grupą IBF, po skontrolowaniu wieku 

respondentów, płci, pochodzenia etnicznego, poziomu wykształcenia matki, 

postrzeganych przychodów rodziny, doświadczenia mobbingowania oraz rodzaju 

otoczenia prawnego dla gejów w miejscu zamieszkania. 

Jak widać pomiędzy respondentami z rodzin biologicznie nienaruszonych 

(IBF), a badanymi z pozostałych siedmiu typów struktur/doświadczeń rodzinnych 

liczba różnic statystycznie istotnych jest znaczna. Łatwo daje się dostrzec, że  

w zdecydowanej większości przypadków, optymalne wyniki sa wyższe dla IBF. Tabela 

2. pokazuje 10 (na 15 możliwych) statystycznie istotnych różnic uzyskanych za 

pomocą prostego T-testu pomiędzy IBF i LM (grupa respondentów, która 

zdeklarowała, że ich matka była w związku lesbijskim), było to o jedną różnicę więcej 

niż w przypadku porównania prostych różnic (9) pomiędzy grupą IBF a 

respondentami zarówno z jednym rodzicem, jak i z rodzin połączonych. Wszystkie,  

z wyjątkiem jednego z tych związków, są statystycznie istotne z zastosowaniem 

logistycznej analizy regresji pomiędzy LM a IBF (w tabelach pominięto tę kategorię). 

Zaczynając od góry tabeli 2., wskaźniki grupy LM i GF (tych, którzy zgłaszali, 

że ich ojciec był w relacji gejowskiej) są statystycznie porównywane z grupą IBF, przy 

czym, wskaźnik kohabitacji u LM jest wyraźnie wyższy niż w IBF (odpowiednio 24% 

vs. 9%). Z kolei 69% z grupy LM i 57% z grupy GF zgłosiło, iż ich rodzina otrzymywała 
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pomoc społeczną w pewnym momencie podczas ich dorastania, w porównaniu z 17% 

z grupy IBF; 38% badanych z grupy LM stwierdziło, że otrzymują taką pomoc 

aktualnie, w porównaniu z 10% z IBF.  

 

Tabela 2. Średnie wyniki wybranych zmiennych dychotomicznych w NBSR (można 

odczytywać procentowo, tzn. 0,42 = 42%) 

 

Zmienne IBF 

(rodziny 

nienaru-

szone 

biologicz

nie) 

LM 

(lesbi-

jskie 

matki) 

GF 

(gejow-

scy 

ojcowie) 

 

Adopto-

wani 

 

Późno 

rozwie-

dzeni 

 

Rodziny  

Połączo-

ne 

 

Pojedyn-

czy 

rodzic 

 

Pozosta-

łe 

Obecnie w związku 

małżeńskim 

Obecnie w związku 

kohabitacyjnym 

Rodzina otrzymywała 

pomoc społeczną  

w czasie 

dorastania 

Aktualnie otrzymuje 

pomoc społeczną 

Aktualnie pracujący w 

pełnym wymiarze 

czasu pracy 

Aktualnie niepracujący 

Głosował w ostatnich 

wyborach 

prezydenckich 

Myśli samobójcze w 

ostatnim roku 

Ostatnio lub aktualnie 

w terapii 

Identyfikacja wyłącznie 

heteroseksualna  

Pozostaje w związku 

homoseksualnym 

 

0,43 

 

0,09 

 

 

0,17 

 

 

0,10 

 

0,49 

 

0,08 

 

0,57 

 

 

0,05 

 

0,08 

 

0,90 

 

0,04 

 

0,36 

 

0,24* 

 

 

0,69* 

 

 

0,38* 

 

0,26* 

 

0,28* 

 

0,41 

 

 

0,12 

 

0,19* 

 

0,61* 

 

0,07 

 

0,35 

 

0,21 

 

 

0,57* 

 

 

0,23 

 

0,34 

 

0,20 

 

0,73*^ 

 

 

0,24* 

 

0,19 

 

0,71* 

 

0,12 

 

0,41 

 

0,07^ 

 

 

0,12^ 

 

 

0,27* 

 

0,41 

 

0,22* 

 

0,58 

 

 

0,07 

 

0,22* 

 

0,82^ 

 

0,23 

 

0,36* 

 

0,31* 

 

 

0,47*^ 

 

 

0,31* 

 

0,42 

 

0,15 

 

0,63^ 

 

 

0,08 

 

0,12 

 

0,83^ 

 

0,05 

 

0,41 

 

0,19* 

 

 

0,53*^ 

 

 

0,30* 

 

0,47^ 

 

0,14 

 

0,57^ 

 

 

0,10 

 

0,17* 

 

0,81*^ 

 

0,13* 

 

0,37 

 

0,19* 

 

 

0,48*^ 

 

 

0,30* 

 

0,43^ 

 

0,13^ 

 

0,51 

 

 

0,05 

 

0,13* 

 

0,83*^ 

 

0,03 

 

0,39 

 

0,13 

 

 

0,35^ 

 

 

0,23* 

 

0,39 

 

0,15 

 

0,48 

 

 

0,09 

 

0,09 

 

0,82*^ 

 

0,02 
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Romas podczas 

małżeństwa/koha

bitacji 

Choroby nabyte drogą 

płciową 

Był kiedykolwiek 

dotykany 

seksualnie przez 

rodzica/dorosłego 

Był kiedykolwiek 

zmuszany do 

seksu wbrew swej 

woli 

 

 

0,13 

 

 

0,08 

 

 

0,02 

 

 

0,08 

 

 

0,40* 

 

 

0,20* 

 

 

0,23* 

 

 

0,31* 

 

 

0,25 

 

 

0,25* 

 

 

0,06^ 

 

 

0,25* 

 

 

0,20 

 

 

0,16 

 

 

0,03^ 

 

 

0,23* 

 

 

0,12^ 

 

 

0,12 

 

 

0,10* 

 

 

0,24* 

 

 

0,32* 

 

 

0,16* 

 

 

0,12* 

 

 

0,16* 

 

 

0,19^ 

 

 

0,14* 

 

 

0,10* 

 

 

0,16*^ 

 

 

0,16^ 

 

 

0,08 

 

 

0,08*^ 

 

 

0,11^ 

Bold – wskazuje na średnie wyniki wykazujące różnice statystycznie istotne z grupą IBF (rodziny z biologiczną matką i ojcem 

pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym (kolumna 1), bez dodatkowych zmiennych. 

Gwiazdka (*) – to następny wskaźnik różnic istotnych statystycznie (p<0,05) pomiędzy współczynnikiem danej grupy a IBF, z 

uwzględnieniem dodatkowych zmiennych: wieku, płci, pochodzenia etnicznego, wykształcenia matki, postrzeganych 

dochodów rodziny podczas dorastania, doświadczenia mobbingowania i otoczenia prawnego dla gejów w miejscu 

zamieszkania; obliczone za pomocą logistycznej analizy regresji (wyniki nie pokazywane). 

Daszek (^) – to także wskaźnik różnic istotnych statystycznie (p<0,05) pomiędzy średnim wynikiem danej grupy a wynikiem z 

grupy LM (kolumna 2), bez dodatkowych pomiarów.  

 

Tabela 3. Wyniki średnie wybranych zmiennych ciągłych NBSR 

 

Zmienne IBF 

(rodziny 

nienaru-

szone 

biologicz

nie) 

LM 

(lesbi-

jskie 

matki) 

GF 

(gejow-

scy 

ojcowie) 

 

Adopto-

wani 

 

Późno 

rozwie-

dzeni 

 

Rodziny  

Połączo-

ne 

 

Pojedyn-

czy 

rodzic 

 

Pozosta-

łe 

Poziom wykształcenia 

Bezpieczeństwo w 

rodzinie pochodzenia 

Negatywny wpływ 

rodziny pochodzenia 

Przywiązanie do 

biologicznej matki 

Przywiązanie do 

3,19 

 

4,13 

 

2,30 

 

4,17 

 

2,39* 

 

3,12* 

 

3,13* 

 

4,05 

 

2,64* 

 

3,25* 

 

2,90* 

 

3,71* 

 

3,21^ 

 

3,77*^ 

 

2,83* 

 

3,58 

 

2,88*^ 

 

3,52* 

 

2,96* 

 

3,95 

 

2,64* 

 

3,52*^ 

 

2,76* 

 

4,03 

 

2,66* 

 

3,58*^ 

 

2,78* 

 

3,85* 

 

2,54* 

 

3,77*^ 

 

2,64*^ 

 

3,97 
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biologicznego ojca 

Zdrowie fizyczne w 

samoocenie 

Poziom szczęśliwości 

 w samoocenie 

Wskaźnik depresji w skali 

CES-D 

Skala przywiązania 

(zależność) 

Skala przywiązania (lęk) 

Skala impulsywności 

Poziom dochodu 

gospodarstw 

domowych 

Obecny wskaźnik jakości 

relacji 

Obecny wskaźnik 

trudności w relacjach 

3,87 

 

3,75 

4,16 

 

 

1,83 

 

2,82 

2,46 

1,90 

 

8,27 

 

4,11 

 

2,04 

3,16 

 

3,38 

3,89 

 

 

2,20* 

 

3,43* 

2,67 

2,03 

 

6,08 

 

3,83 

 

2,35 

3,43 

 

3,58 

3,72 

 

 

2,18* 

 

3,14 

2,66 

2,02 

 

7,15 

 

3,63* 

 

2,55* 

– 

 

3,53 

3,92 

 

 

1,95 

 

3,12* 

2,66 

1,85 

 

7,93^ 

 

3,79 

 

2,35 

3,29* 

 

3,46 

4,02 

 

 

2,01 

 

3,08^ 

2,71 

1,94 

 

7,42^ 

 

3,95 

 

2,43 

3,65 

 

3,49 

3,87* 

 

 

1,91^ 

 

3,10*^ 

2,53 

1,86^ 

 

7,04 

 

3,80* 

 

2,35* 

3,24* 

 

3,43* 

3.93 

 

 

1,89^ 

 

3,05^ 

2,51 

1,82^ 

 

6,96 

 

3,95 

 

2,26* 

3,61 

 

3,41 

3,83 

 

 

1,94^ 

 

3,02^ 

2,56 

1,89 

 

6,19* 

 

3,94 

 

2,15 

Bold – wskazuje na średnie wyniki wykazujące różnice statystycznie istotne z grupą IBF (rodziny z biologiczną matką i ojcem 

pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym (kolumna 1), bez dodatkowych zmiennych. 

Gwiazdka (*) – to następny wskaźnik różnic istotnych statystycznie (p<0,05) pomiędzy współczynnikiem danej grupy a IBF, z 

uwzględnieniem dodatkowych zmiennych: wieku, płci, pochodzenia etnicznego, wykształcenia matki, postrzeganych 

dochodów rodziny podczas dorastania, doświadczenia mobbingowania i otoczenia prawnego dla gejów w miejscu 

zamieszkania; obliczone za pomocą modelu regresji OLS (wyniki nie pokazywane). 

Daszek (^) – to także wskaźnik różnic istotnych statystycznie (p<0,05) pomiędzy średnim wynikiem danej grupy a wynikiem z 

grupy LM (kolumna 2), bez dodatkowych pomiarów.  

 

Tabela 4. Średnie wyniki wybranych wydarzeń życiowych NBSR 

 

Zmienne IBF 

(rodziny 

nienaru-

szone 

biologicz

nie) 

LM 

(lesbi-

jskie 

matki) 

GF 

(gejow-

scy 

ojcowie) 

 

Adopto-

wani 

 

Późno 

rozwie-

dzeni 

 

Rodziny  

Połączo-

ne 

 

Pojedyn-

czy 

rodzic 

 

Pozosta-

łe 

Częstotliwość używania 

marihuany 

Częstotliwość używania 

 

1,32 

 

 

1,84* 

 

 

1,61 

 

 

1,33^ 

 

 

2,00* 

 

 

1,47 

 

 

1,73* 

 

 

1,49 
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alkoholu 

Częstotliwość picia, żeby się 

upić  

Częstotliwość palenia 

Częstotliwość oglądania 

telewizji 

Częstotliwość bycia 

aresztowanym 

Częstotliwość bycia winnym 

poza wykroczeniami 

drogowymi 

Liczba kobiecych partnerek 

seksualnych (u kobiet) 

Liczba kobiecych partnerek 

seksualnych (u 

mężczyzn) 

Liczba męskich partnerów 

seksualnych (u kobiet)  

Liczba męskich partnerów 

seksualnych (u 

mężczyzn) 

 

2,70 

 

1,68 

1,79 

 

3,01 

 

1,18 

 

1,10 

 

 

0,22 

 

2,70 

 

2,79 

 

 

0,20 

2,37 

 

1,77 

2,76* 

 

3,70* 

 

1,68* 

 

1,36* 

 

 

1,04* 

 

3,46 

 

4,02* 

 

 

1,48* 

2,70 

 

2,14 

2,61* 

 

3,49 

 

1,75* 

 

1,41* 

 

 

1,47* 

 

4,17 

 

5,92* 

 

 

1,47* 

2,74 

 

1,73 

2,34* 

 

3,31 

 

1,31^ 

 

1,19 

 

 

0,47^ 

 

3,24 

 

3,49 

 

 

0,27 

2,55 

 

1,90 

2,44* 

 

3,33 

 

1,38 

 

1,30 

 

 

0,96* 

 

3,66 

 

3,97* 

 

 

0,98* 

2,50 

 

1,68 

2,31* 

 

3,43* 

 

1,38*^ 

 

1,21* 

 

 

0,47*^ 

 

3,85* 

 

4,57* 

 

 

0,55 

2,66 

 

1,74 

2,18* 

 

3,25 

 

1,35*^ 

 

1,17*^ 

 

 

0,52*^ 

 

3,23 

 

4,04* 

 

 

0,42 

2,44 

 

1,64 

1,91^ 

 

2,95^ 

 

1,34*^ 

 

1,17^ 

 

 

0,33^ 

 

3,37 

 

2,91^ 

 

 

0,44 

Bold – wskazuje na średnie wyniki wykazujące różnice statystycznie istotne z grupą IBF (rodziny z biologiczną matką i ojcem 

pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym (kolumna 1), bez dodatkowych zmiennych. 

Gwiazdka (*) – to następny wskaźnik różnic istotnych statystycznie (p<0,05) pomiędzy współczynnikiem danej grupy a IBF, z 

uwzględnieniem dodatkowych zmiennych: wieku, płci, pochodzenia etnicznego, wykształcenia matki, postrzeganych 

dochodów rodziny podczas dorastania, doświadczenia mobbingowania i otoczenia prawnego dla gejów w miejscu 

zamieszkania; obliczone za pomocą modelu Poissona i regresji binominalnej (wyniki nie pokazywane). 

Daszek (^) – to także wskaźnik różnic istotnych statystycznie (p<0,05) pomiędzy średnim wynikiem danej grupy a wynikiem z 

grupy LM (kolumna 2), bez dodatkowych pomiarów.  

 

Niemal połowa wszystkich badanych z grupy IBF (rodzina złożona z matki i 

ojca) zgłosiła w chwili badania zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, w 

porównaniu z 26% z grupy LM (lesbijskie matki). Podczas gdy tylko 8% 

respondentów z IBF stwierdziło, że byli aktualnie bezrobotni, u LM wskaźnik ten 

wyniósł 28%. Badani z LM statystycznie rzadziej niż IBF głosowali w wyborach 

prezydenckich w 2008 roku (41% vs. 57%), a ponad dwukrotnie częściej – 19% vs. 8% 

– korzystają obecnie (lub w ciągu ostatniego roku) z doradztwa lub terapii 
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“nastawionej na rozwiązywanie problemów związanych z lękiem, depresją, 

trudnościami w relacjach interpersonalnych itd.” Wynik ten był też znacząco różny, 

po uwzględnieniu innych kontrolnych zmiennych.  

W zbieżności z kilkoma innymi ostatnimi badaniami NBSR pokazuje, że dzieci 

matek–lesbijek wydają się bardziej otwarte na relacje z osobami tej samej płci 

(Biblarz i Stacey, 2010; Gartrell i wsp., 2011a, b; Golombok i wsp., 1997). Chociaż 

osoby z tej grupy nie są statystycznie różne od większości innych grup w zakresie 

aktualnego bycia w związkach homoseksualnych, to jednak są one skłonne w znacznie 

mniejszym stopniu identyfikować się jako całkowicie heteroseksualne (61% w 

stosunku do 90% respondentów z IBF). Podobnie było z badanymi z grupy GF – tych 

młodych dorosłych, którzy stwierdzili, że ich ojciec miał związek z innym mężczyzną: 

71% z nich identyfikowało się jako całkowicie heteroseksualni. Inne seksualne różnice 

dotyczące grupy LM (matek lesbijek) też są znaczące: większy odsetek córek matek–

lesbijek uważa, że “nie są seksualnie pociągające zarówno dla mężczyzn, jak i dla 

kobiet”, w tym zakresie istnieją istotne różnice w stosunku do innych grup (np. 4,1% 

kobiet z grupy LM, w stosunku do 0,5% kobiet z IBF, wyniki te nie są pokazane w 

Tabeli 2.). Dokładnie nie wiadomo, dlaczego dorosłe dzieci lesbijskich matek są 

bardziej skłonne do doświadczeń i zachowań seksualnych z osobami tej samej płci, 

ale, podobnie jak w przypadku mniejszego poziomu własnej atrakcyjności, ten stan 

rzeczy zdają się potwierdzać przeprowadzane na ten temat różne badania. Biorąc pod 

uwagę niższe poziomy identyfikacji heteroseksualnej, także w innych 

strukturach/doświadczeniach rodzinnych NBSR, jak wyraźnie pokazuje to tabela 2., 

odpowiedź, dlaczego tak jest – najprawdopodobniej nie sprowadza się do prostej 

konstatacji orientacji seksualnej rodziców, lecz obejmuje także takie czynniki, jak 

sukces modelowania mieszanych związków seksualnych, ich brak czy niewielki udział.  

Zachowania seksualne powiązane z zaangażowaniem uczuciowym są także 

charakterystyczne: podczas gdy z grupy IBF (rodzina złożona z matki i ojca) 13% 

zgłosiło romans podczas małżeństwa lub związku kohabitacyjnego, to w grupie LM 

(matek-lesbijek) było to 40%. W przeciwieństwie do ostatnio szeroko 

rozpowszechnionych wniosków Gartlell i wsp. (2011a,b) o braku seksualnej 

wiktymizacji wyprowadzonych na podstawie danych z bazy NLLFS, z grupy LM 23% 

badanych stwierdziło “tak” w odpowiedzi na pytanie: “Czy rodzic lub inny opiekun 

dorosły kiedykolwiek dotknął cię w kontekście seksualnym, zmuszał cię do dotykania 

jej lub jego w sposób seksualny, lub zmuszał cię do stosunków seksualnych”, podczas 

gdy twierdząco na to pytanie odpowiedziało tylko 2% badanych z grupy IBF (rodzina 

złożona z matki i ojca). Ponieważ tego typu badania bardziej dotyczą kobiet niż 

mężczyzn, dokonano także analiz z uwzględnieniem podziału na płeć. Wśród kobiet z 

grupy IBF (rodzina złożona z matki i ojca) 3% stwierdziło kontakt 
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seksualny/wiktymizację z rodzicem (lub dorosłym opiekunem), podczas gdy wskaźnik 

ten w grupie LM (matek-lesbijek)  wyniósł aż 31%. Niespełna 10% kobiet z grupy GF 

(ojców gejow) odpowiedziało twierdząco na to pytanie.  

Jest jednak całkiem możliwe, że seksualna wiktymizacja została dokonana 

przez biologicznych ojców badanych z grupy LM, co mogło w rezultacie nakłonić 

matkę do opuszczenia takiego związku i rozpoczęcia związku lesbijskiego. W ramach 

dodatkowych analiz NBSR (nieważonych) pytano respondentów o wiek pierwszego 

incydentu tego typu (co można było porównać z innymi informacjami dotyczącymi 

struktury domowego kalendarza, który dokumentuje, kto żył w gospodarstwie 

domowym do 18. roku życia badanego), możliwość taka jest prawdopodobna, ale  

w ograniczonym stopniu: 33% respondentów, którzy deklarowali seksualną 

wiktymizację przez rodzica lub dorosłego opiekuna, jednocześnie stwierdziło, że  

w czasie, gdy zdarzył się pierwszy incydent, żyli w gospodarstwie domowym  

z biologicznym ojcem. 29% wiktymizowanych badanych stwierdziło, że nigdy nie 

mieszkali z biologicznym ojcem. Niecałe 34% badanych z grupy LM (metek-lesbijek), 

twierdzących, że w pewnym momencie mieszkali z partnerką matki, zdeklarowało, iż 

pierwszy tego typu incydent wydarzył się w czasie, gdy partnerka matki zamieszkała  

z nią. Około 13% wiktymizowanych z grupy LM stwierdziło, że pierwszy incydent 

wydarzył się w czasie życia z przybranym rodzicem. Innymi słowy, reguły pierwszej 

wiktymizacji nie są oczywiste, nie możemy rozstrzygnąć czy było to w okresie 

mieszkania z biologicznym ojcem, czy z partnerką matki i czyją ofiarą była osoba 

badana. Przyszłe badania szczegółów kalendarza domowego respondentów NBSR 

powinny dać więcej wyjaśnień poruszanego tu problemu.  

Podwyższone wyniki dotyczące molestowania seksualnego w grupie LM nie są 

jedynymi wskaźnikami nasilonej wiktymizacji. Inne, ogólne pytanie o wymuszonym 

seksie: “Czy kiedykolwiek fizycznie zmuszony byłeś/byłaś do wszelkiego rodzaju 

aktywności seksualnej wbrew swej woli” – pokazało znaczące statystycznie różnice 

pomiędzy grupą badanych z rodzin nienaruszonych biologicznie (IBF) a grupą LM  

(i GF). Powyższe pytanie było zadawane przed tym o kontakty seksualne z rodzicem 

lub inną osobą dorosłą i może obejmować te incydenty, ale uzyskane dane liczbowe 

wskazują na dodatkowe okoliczności. 31% badanych z grupy LM (matek-lesbijek) 

stwierdziło, iż w pewnym momencie swego życia, byli zmuszani do seksu wbrew swej 

woli, w porównaniu do 8% z grupy IBF (rodzina złożona z matki i ojca) i 25% z GF 

(oców-gejów). Wśród badanych kobiet 14% z IBF było zmuszane do seksu, w 

porównaniu z 46% z grupy LM i 52% z GF (obydwie te różnice są statystycznie istotne 

z IBF). 

Należy podkreślić, że różnic jest mniej pomiędzy IBF i GF, niż w zestawieniu 

IBF a LM, co spowodowane może być, ale niekoniecznie, mniejszą liczebnością próbki 
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badanych posiadających gejowskich ojców w NBSR, a także znacznie mniejszym 

prawdopodobieństwem zamieszkiwania ze swoim gejowskim ojcem, gdy ten 

utrzymywał homoseksualne relacje. Tylko 6 z 15 miar wymienionych w tabeli 2. 

ujawniło statystycznie istotne różnice w modelach regresji (a tylko jedna w 

porównaniach prostych (testem T). Po uwzględnieniu dodatkowych zmiennych 

okazało się, że badani posiadający gejowskich ojców statystycznie częściej (niż IBF): 

wykazywali tendencje do otrzymywania pomocy społecznej podczas dorastania, 

głosowali w ostatnich wyborach, mieli aktualnie zdiagnozowane myśli samobójcze, 

posiadali choroby nabyte drogą płciową, doświadczali wymuszonego seksu i byli 

mniej skłonni określać się jako całkowicie heteroseksualni. W przypadku pozostałych 

zmiennych, wyniki różniły GF od IBF, jednak poziom różnic statystycznie istotnych 

nie był regularnie wykrywany. 

Chociaż uwaga w niniejszym opracowaniu była utrzymywana głównie na 

różnicach międzygrupowych pomiędzy IBF, LM i GF, trzeba zauważyć, że grupa LM 

(matek-lesbijek) mocno wyróżnia się w porównaniu z IBF (rodzina złożona z matki i 

ojca). Respondenci, którzy mieszkali w rodzinach połączonych lub byli wychowywani 

przez pojedynczych rodziców wykazali się dziewięcioma prostymi różnicami, co 

rejestruje tabela 2. Z wyjątkiem grupy GF (ojców-gejow), respondenci adoptowani 

wykazali się najmniejszą ilością różnic (trzy). Tabela 3. pokazuje średnie wyniki 

dotyczące 14 zmiennych ciągłych. Jak w tabeli 2., tekst pogrubiony oznacza 

statystycznie istotną różnicę z grupą młodych–dorosłych, pochodzących z 

nienaruszonych biologicznie rodzin (IBF). Gwiazdka oznacza współczynnik regresji, 

który znacznie różnicuje z grupą IBF po serii kontroli. Zgodne z tabelą 2., grupę LM 

(matek-lesbijek) różnicuje statystycznie z IBF (rodzina złożona z matki i ojca)osiem 

wskaźników. W przypadku pięciu z ośmiu wskazanych różnic są one także wykazane 

współczynnikami regresji. Młodzi–dorośli, dzieci kobiet, które miały związki 

lesbijskie wypadają gorzej od respondentów z nienaruszonych rodzin biologicznych 

pod względem: poziomu wykształcenia, oceny poczucia bezpieczeństwa w rodzinie 

pochodzenia, wskaźnika negatywnego wpływu rodziny pochodzenia, ogólnego 

wskaźnika depresji w skali CES-D. w kontekście jednej ze skal przywiązania, zgłaszają 

słabszy stan zdrowia fizycznego, mają mniejsze dochody w swych gospodarstwach 

domowych oraz większą częstotliwość kłopotów w relacjach uczuciowych.  

Młodzi–dorośli z grupy GF (ojców-gejów) mieli siedem istotnych statystycznie 

różnic z grupą IBF (rodzina złożona z matki i ojca), potwierdzonych także w modelach 

regresji. Na tle grupy IBF, młodzi–dorośli wychowywani przez gejowskich ojców 

charakteryzowali się niższym poziomem wykształcenia, cechowali się gorszymi 

wskaźnikami poczucia bezpieczeństwa dotyczącymi rodziny pochodzenia i wyższymi, 

odnośnie do negatywnej oceny tejże, słabszym poczuciem emocjonalnego związku z 
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biologiczną matką, wyższymi wskaźnikami depresji, niższymi wskazaniami oceny 

jakości relacji z innymi oraz większymi problemami w bieżących relacjach 

uczuciowych.  

Jak pokazuje tabela 2. respondenci z rodzin połączonych lub wychowywani 

przez samotnych rodziców także wykazują się licznymi różnicami statystycznie 

istotnymi z grupą IBF (pomiędzy 9 a 10 na 14 wskaźników), z których większość jest 

równie znacząca w modelach regresji. W przypadku respondentów adoptowanych 

tylko cztery na 14 wskaźników wykazało różnice statystycznie istotne (trzy z nich 

okazały się także znaczące po wprowadzeniu kontroli).  

Tabela 4.przedstawia średnie wyniki wybranych zdarzeń życiowych, rozłożone 

dla ośmiu struktur/doświadczeń rodzinnych. W NBSR proszono wszystkich 

respondentów o opis swoich doświadczeń seksualnych z kobietami i mężczyznami, 

następnie pogrupowano je tutaj, oddzielnie według płci. Respondenci z grupy LM 

(matek-lesbijek) podali statystycznie częstsze używanie marihuany, wyższe nasilenie 

palenia tytoniu, intensywniejsze oglądanie telewizji, byli także częściej aresztowani, 

popełnili więcej przestępstw (pomijając wykroczenia drogowe), a także – co dotyczy 

kobiet – charakteryzowały się one większą liczbą partnerów seksualnych niż grupa 

IBF (rodzina złożona z matki i ojca), obejmujących zarówno mężczyzn, jak i kobiety. 

Kobiety z grupy LM (matek-lesbijek) wykazały się średnim wskaźnikiem posiadania 

nieco ponad jednej partnerki seksualnej w czasie ich życia, oraz nieco ponad czterech 

męskich partnerów seksualnych, w przeciwieństwie do kobiet z grupy kontrolnej IBF 

(odpowiednio 0,22 i 2,79). Mężczyźni z grupy LM (matek-lesbijek) osiągnęli wskaźnik 

3,46 partnerek seksualnych oraz 1,48 partnerów płci męskiej, gdy u mężczyzn z grupy 

IBF (rodzina złożona z matki i ojca) te wskaźniki kształtują się odpowiednio na 

poziomie 2,70 i 0,20. Jednakże różnice statystycznie istotne (po wprowadzeniu 

kontroli) wystąpiły tylko w zakresie męskich partnerów seksualnych.  

Wśród grupy GF (wychowywanych przez ojców-gejów) pojawiły się tylko trzy 

dwuwymiarowe różnice. Jednak, po zastosowaniu analizy regresji, wystąpiło sześć 

różnic: w większym stopniu niż IBF palą tytoń, częściej byli aresztowani, w wyższym 

stopniu przyznali się do niedrobnych przestępstw, i podali większą liczbę partnerów 

seksualnych (z wyjątkiem liczby kobiecych partnerek seksualnych). Respondenci 

adoptowani nie wykazali się żadnymi różnicami statystycznie istotnymi z grupą IBF, 

podczas gdy u dzieci z rodzin połączonych i u dzieci samotnych rodziców wystąpiło po 

sześć istotnych różnic z młodymi ludźmi z nienaruszonych rodzin z biologicznymi 

rodzicami. Chociaż zwrócono znacznie mniej uwagi na większość innych grup, które 

także przedstawione są w tabelach 2–4, warto zauważyć, jak rzadko wyniki dorosłych 

dzieci adoptowanych (przed ukończeniem 2. roku życia) różnią się statystycznie od 

dzieci z wciąż nienaruszonych biologicznie rodzin. Te dwie grupy cechują się 
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najmniejszą liczbą różnic statystycznie istotnych w odniesieniu do wszystkich 40 

porównywanych zmiennych. Biorąc pod uwagę, że takie adopcje są zazwyczaj 

wynikiem znaczącego namysłu rodziców nad własnym wyborem, to nie powinno 

dziwić, że wykazują oni najmniej różnic z grupą IBF. 

Podsumowując, w przypadku 25 z 40 zmiennych, istnieją różnice statystycznie 

istotne pomiędzy IBF (rodzina złożona z matki i ojca) i LM, czyli badanymi, których 

matki miały związki homoseksualne. Po kontroli, istnieją 24 takie różnice. Wystąpiły 

24 proste różnice pomiędzy grupą IBF a dziećmi z rodzin połączonych i 24 

statystycznie istotne różnice po kontroli. W odniesieniu do dzieci posiadających 

pojedynczych (heteroseksualnych) rodziców, wystąpiło 25 prostych różnic przed i 21 

po kontroli. Pomiędzy GF i IBF istnieje odpowiednio 11 i 19 takich różnic. 

 

 

3.2. Podsumowanie różnic pomiędzy grupą LM (matki-lebijki)  

                  a innymi  strukturami/doświadczeniami rodzinnymi 

 

Naukowcy czasami przeprowadzają porównania rezultatów dzieci gejów  

i lesbijek niebezpośrednio ze stabilnymi małżeństwami heteroseksualnymi, ale 

poprzez zestawienie z innymi typami gospodarstw domowych, ponieważ często 

zdarza się, co potwierdziło NBSR, że rodzic gej lub lesbijka tworzyli wcześniej 

heteroseksualny związek przed “ujawnieniem się” i obserwowaliśmy rozpad takiego 

związku (Tasker, 2005). Niemniej, porównywanie dzieci wychowywanych przez 

homoseksualnych rodziców tylko z dziećmi, które nie doświadczyły rozpadu rodziny 

byłoby zapewne nie do końca słuszne. NBSR umożliwia jednak badaczom 

przeprowadzanie porównań pomiędzy wieloma różnymi typami rodzin pochodzenia. 

Mimo ograniczonych możliwości zagłębienia się tutaj we wszystkie różnice 

statystycznie istotne pomiędzy LM (matki-lesbijki), GF (Ojcowie-geje) i innymi 

grupami, oprócz IBF (rodzina złożona z matki i ojca), kilka ogólnych uwag wydaje się 

uzasadnione. 

Spośród 239 możliwych różnic pomiędzy grupami – nie licząc różnic z grupy 1 

(IBF) już opisanych wcześniej – dorosłe dzieci matek lesbijek wykazały 57 różnic (lub 

24% z możliwej całości), które są istotne przy poziomie p <0,05 (zaznaczone w 

Tabelach 2–4 daszkiem) i 44 różnice (lub 18% całości), które są istotne po kontroli 

(nie pokazano). Większość z tych różnic dotyczy suboptymalnych wskaźników, co 

oznacza, że LM wykazują gorsze wyniki. Z drugiej strony, u dorosłych dzieci gejów 

wystąpiło tylko 11 różnic (lub 5% możliwej całości) między grupami, które są 

statystycznie istotne na poziomie p <0,05, a jeszcze 24 (lub 10% całości), które są 

istotne po kontroli (nie pokazano). 



OSOBA I JEJ TOŻSAMOŚĆ 

 

 ISSN 2082-7067 4(16)2013 KWARTALNIK NAUKOWY  

Zatem, na podstawie NBSR stwierdzić można, że dorosłe dzieci lesbijskich 

matek, wykazują więcej znaczących różnic niż respondenci z innych badanych grup, 

także niż dorosłe dzieci gejów. Może to być wynikiem rzeczywiście różnych 

doświadczeń rodzinnych, mniejszej próbki dorosłych dzieci gejów, czy – rzadszych 

doświadczeń życia z ojcem–gejem (tylko 42% badanych dzieci gejów podało, że żyli w 

rodzinie z ojcem, gdy był on w homoseksualnym związku, w porównaniu do 91% tych, 

którzy zadeklarowali mieszkanie z matką, gdy była w związku lesbijskim). 

 

4. Dyskusja 

 

Jak różne są dorosłe dzieci homoseksualnych rodziców (czyli gejów i lesbijek), 

gdy porównujemy je do próbek losowych z ogólnej populacji? Odpowiedź, jak można 

się było spodziewać, zależy od tego, z jakimi grupami je porównujemy. W zestawieniu 

z dziećmi, które dorastały w nienaruszonych rodzinach, z biologiczną matką i ojcem, 

dzieci kobiet–lesbijek wykazały się licznymi różnicami, w tym wiele było takich, które 

są oczywiście suboptymalne (jak edukacja, depresja, stan zatrudnienia lub używanie 

marihuany). Na 25 z 40 wskaźników (tzn. 63%) ocenianych tutaj, wystąpiły różnice 

statystycznie istotne (p <0,05) pomiędzy dziećmi z stabilnych złożonych z  matki  

i ojca rodzin i dziećmi, których matka żyła w związku lesbijskim.  

W przypadku dzieci wychowywanych przez ojców–gejów różnic statystycznie 

istotnych (przy p<0,05) z dziećmi z pełnych biologicznych rodzin było 11 na 40 

wskaźników (tj. 28%). Zatem, istnieją różnice w obu zestawieniach, ale jest o wiele 

więcej różnic w zastosowanych metodach analizy porównawczej pomiędzy młodymi 

dorosłymi z nienaruszonych biologicznie rodzin (IBF) i młodymi dorosłymi 

wychowywanymi przez lesbijskie matki (LM), niż pomiędzy IBF i młodymi dorosłymi 

wychowywanymi przez ojców żyjących w gejowskich związkach (GF).  

Wydaje się, że NBSR najlepiej wychwyciło to, co można określić jako 

“wcześniejsze pokolenie” dzieci rodziców homoseksualnych i obejmuje m.in. wielu 

respondentów, którzy byli świadkami nieudanych heteroseksualnych związków. 

Podstawowe porównania statystyczne pomiędzy tą grupą a innymi, w szczególności  

z dziećmi z wciąż nienaruszonych biologicznie rodzin, pokazują, że istotne różnice 

dotyczące licznych wskaźników w rzeczywistości istnieją. Jest to wniosek niezgodny  

z dotychczasowymi twierdzeniami o “braku różnic”, generowanymi na podstawie 

badań na zdecydowanie mniejszych próbkach niż ta.  

Goldberg (2010) słusznie zauważyła, że istniejące badania były prowadzone 

głównie poprzez porównania dzieci rozwiedzionych heteroseksualnych rodziców  

i rozwiedzionych matek–lesbijek, co może prowadzić do błędnej obserwacji 
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przypisującej orientacji seksualnej rodziców korozyjny wpływ, prowadzący do 

trwałego rozpadu związku. Jej ostrzeżenie jest dobrze udokumentowane i nie można 

go pomijać podczas analizy NBSR. Jednak w porównaniu do innych młodych ludzi, 

którzy doświadczyli domowych transformacji i byli świadkami formowania nowych 

związków uczuciowych swoich rodziców – na przykład grupa badanych z rodzin 

połączonych – dzieci matek lesbijek wyglądały (statystycznie) istotnie różnie prawie  

w 25% (i zazwyczaj w przypadku suboptymalnych zmiennych). Mimo to dzieci matek, 

które miały związki seksualne z osobami tej samej płci, znacznie mniej różnią się od 

dzieci wzrastających w rodzinach połączonych i wychowywanych przez samotnych 

rodziców niż od dorosłych dzieci wzrastających w nienaruszonych biologicznie 

rodzinach. 

Dlaczego pojawiły się rozbieżności między ustaleniami w tym badaniu i wielo-

ma poprzednimi? Odpowiedź, po części, dotyczy małych i niereprezentatywnych 

próbek występujących tak często w prawie wszystkich poprzednich badaniach – przez 

co bardzo prawdopodobnie wychodzą niewielkie różnice pomiędzy dziećmi matek–

lesbijek (i, w mniejszym stopniu, ojców–gejów) z dziećmi wychowywanymi w innych 

typach gospodarstw domowych. Autorzy tych badań mają na ogół świadomość ich 

ograniczeń, ale praktycznie - ponieważ były one często jedynymi prowadzonymi 

badaniami tego typu – ich rezultaty są traktowane jako dostarczanie informacji na 

temat doświadczeń domowych gejów i lesbijek w sposób uogólniający. Ale to badanie, 

bazujące na wyjątkowo dużej reprezentatywnej próbie, ujawnia znacznie większą 

różnorodność doświadczeń lesbijskiego macierzyństwa (i w mniejszym stopniu 

gejowskiego ojcostwa) niż było to wcześniej przyjmowane lub rozumiane. 

Zważywszy, że charakterystyki próbki NBSR dotyczące dzieci z LM (matek-

lesbijek) i GF (ojców-gejów) są zbliżone do danych oferowanych przez demografów 

zebranych w trakcie American Community Study (amerykańskiego badania 

środowiskowego), jeden wniosek z przeprowadzonych tu analiz jest oczywisty: 

stronniczość próbek w wielu badaniach poświęconym homoseksualnemu rodzi-

cielstwu nie jest kwestią przypadku, lecz prawdopodobnie ma charakter głębszy, co  

w wielu dotychczasowych badaniach może być powiązane z przedstawianiem 

średnich wyników dzieci gejów i lesbijek jako lepszych niż w rzeczywistości. 

Większość badań pokazujących ponadprzeciętne możliwości i doświadczenia tych 

gospodarstw domowych bazuje na próbkach zebranych metodą “kuli śnieżnej”.  

O ile podczas badania struktury rodziny często dostrzec można przynajmniej 

skromne korzyści w stosunku do dzieci wzrastających w nienaruszonej biologicznie 

rodzinie, o tyle niektórzy badacze przypisują wiele socjoekonomicznych korzyści 

różnicom wynikającym z podejmowania przez rodziców relacji innego typu (Biblarz  
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i Raftery, 1999). Jak pokazują dane z NBSR wyniki przedstawione w niniejszej 

publikacji nie ograniczają się tylko do różnic w zakresie wskaźników socjoeko-

nomicznych u poszczególnych rodzin pochodzenia, lecz także obejmują podziały 

polityczno-geograficzne, wiek, płeć, pochodzenie etniczne i doświadczanie 

mobbingowania w czasie dorastania (co podało 53% z grupy LM – matek-lesbijek, ale 

tylko 35% z grupy IBF - rodzin złożonych z matki i ojca). 

Stwierdzić trzeba również, że respondenci, którzy zgłosili, że ich rodzic miał 

homoseksualne relacje, są bardzo zróżnicowaną grupą. Część z nich doświadczyła 

licznych transformacji gospodarstwa domowego, a niektórzy nie. Niektórzy z rodzi-

ców pozostawali w związku z osobą tej samej płci, a inni nie. Zdarzało się, że 

identyfikowali się jako lesbijka lub gej, a inni nie. Ze względu na przeglądowy 

charakter tego badania, nie zbadano szczegółowo różnorodności rodzinnych 

doświadczeń. Ale bogactwo bazy danych NBSR – która zawiera informacje roczne od 

urodzenia do 18. roku życia i od 18. roku życia do chwili obecnej – pozwoli na 

dokładniejsze przyjrzenie się wielu tym kwestiom.  

Niemniej, aby zanegować statystyczną istotność stwierdzonych różnic 

pomiędzy porównywanymi tutaj różnymi grupami, należałoby wykazać błędy  

w przyjętym planie badania oraz/lub niedokładności w zbieraniu danych 

empirycznych. Podstawowe parametry przedstawionych tutaj populacji pokazują, że 

w znacznie większym stopniu należy zwrócić uwagę na istotną różnorodność 

doświadczeń rodzicielskich gejów i lesbijek w Ameryce, tak jak było to do tej pory 

realizowane w stosunku do gospodarstw heteroseksualnych. Wyniki badań 

przeprowadzone wśród dzieci wzrastających w stabilnych, “planowanych” rodzinach 

GLB (gay/lesbian/bisexual) oraz tych, które są “produktem” poprzednich 

heteroseksualnych związków są całkiem wyraźnie różniące, w przeciwieństwie do 

tego, co sugerują wcześniejsze badania. Z kolei, jak zauważają demografowie 

obserwujący populację gejów i lesbijek w USA, i co potwierdza NBSR, zaplanowane 

gospodarstwa domowe GLB obejmują tylko część (i jak dotąd nie wiadomo jak dużą) 

wszystkich gospodarstw domowych GLB z dziećmi. 

Nawet jeśli dzieci w planowanych rodzinach GLB wykazują lepsze wyniki niż te 

pochodzące z nieudanych związków heteroseksualnych, to nadal, wydaje się, mają 

zmniejszoną wrażliwość na różne formy rodzinnego altruizmu (takie jak: adopcja, 

przysposobione rodzicielstwo czy dzieci pozamałżeńskie), co zwykle, w kontekście 

wychowywania dzieci, oceniane było przez nich w kategoriach średniego ryzyka,  

w przeciwieństwie do oceny ryzyka wychowawczego dzieci wzrastających w pełnych 

biologicznych rodzinach (Miller i in., 2000). Reasumując, jeśli rodzice tej samej płci 

są w stanie wychowywać dzieci bez różnic, pomimo rozróżnianego pokrewieństwa, 

oznaczałoby to, że pary homoseksualne są w stanie uczynić coś, czego nie są w stanie 
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dokonać pary heteroseksualne w zakresie rodzicielstwa przysposobionego, 

adopcyjnego czy w konkubinatach, czyli, że są w stanie niejako “zreplikować” 

optymalne środowisko wychowawcze, porównywalne do tego z biologicznymi 

rodzicami, pozostającymi w związku małżeńskim (Moore i wsp., 2002). Niestety, w 

 badaniach koncentrujących się li tylko na rolach rodzicielskich i domowym podziale 

obowiązków w rodzinach GLB, nie uda się w pełni ukazać, jak te dzieci radzą sobie  

w życiu dorosłym, ponieważ te badania tego nie mierzą.  

Przeprowadzone analizy międzygrupowe wykazały również, że nie zawsze 

można porównywać dorosłe dzieci wychowywane przez matki–lesbijki z dziećmi 

wychowywanymi przez ojców–gejów. Wiąże się to przede wszystkim z niewystar-

czającą liczebnością próbki dzieci wychowywanych przez homoseksualnych ojców. 

Umiarkowana ilość tej próby każe powstrzymywać się od bardziej uogólniających 

wniosków.  

Chociaż NBSR oferuje silne poparcie dla poglądu, że istnieją znaczne różnice 

wśród młodych dorosłych, które ściśle powiązane są z zachowaniami rodziców, 

rodzajami struktur rodzinnych i doświadczeń gromadzonych podczas ich młodości, 

nie prowadzono tutaj i nie należy się też spodziewać spekulacji na temat 

przyczynowości tego zjawiska, po części dlatego, że zebrane dane nie były w tym celu 

optymalnie zaprojektowane, a również niezaprzeczalny staje się fakt, iż bilans 

możliwych przyczyn powstania tak różnych typów rodzinnych daleko wykracza poza 

to, co można było zebrać w takim badaniu. Opis i (bardziej kompleksowe) analizy 

unikalnych wskaźników, wymagają idiosynkratycznych, konkretnych modeli 

koncepcyjnych, które muszą być zrealizowane przez badaczy, chcących dokładniej 

poznać, w jaki sposób płeć, liczba i rodzaj decyzji seksualnych podejmowanych przez 

rodziców wpływa na życie młodych dorosłych. Nie należy jednoznacznie przesądzać, 

że dorastanie z lesbijską matką lub ojcem gejem powoduje nieoptymalne skutki ze 

względu na orientację seksualną lub seksualne zachowania rodzica, raczej chodzi  

o cele skromniejsze: wychwycić różne grupy i znaczące różnice, zwłaszcza w 

porównaniu z młodym dorosłymi, których biologiczna matka i ojciec pozostają 

małżeństwem. 

Z pewnością istnieje więcej aspektów, których nie poruszono w niniejszym 

opracowaniu, włączając w to bliższą weryfikację subpopulacji, analizę większej liczby 

wskaźników pomiędzy grupami, zastosowanie mocniejszych narzędzi statystycznych 

– jak np. modelu regresji wielokrotnej z pokaźniejszą liczbą zmiennych niezależnych 

lub z analizą jakości dopasowania (przyjętego modelu do danych). Są to informacje, 

które można osiągnąć za pomocą danych z NBSR. Artykuł jest zaproszeniem do 

takich badań, a także do korzystania z danych, ich pobierania i oceny potencjału ich 

możliwości. Przyszłe badania winny w szerszym stopniu obejmować dzieci  
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z planowanych rodzin homoseksualnych, chociaż ich względna rzadkość w NBSR 

sugeruje, że ich pojawianie się, nawet w znacznie większych próbach 

probabilistycznych, pozostanie rzadkością w najbliższej przyszłości. Pomimo 

znacznego wysiłku losowego dotarcia do takiej populacji, jednak w NBSR w większym 

stopniu badaniami objęto dzieci, których rodzice wcześniej byli w heteroseksualnych 

związkach. Ten wzorzec może okazać się częstszy niż dzisiaj wielu badaczy 

przypuszcza. 

 

5. Konkluzja 

 

Jak trafnie zauważają badacze homoseksualnego rodzicielstwa pary 

homoseksualne mają i będą wychowywać dzieci. W coraz mniejszym stopniu 

amerykańskie sądy znajdują przekonujące argumenty przeciwko homoseksualnym 

małżeństwom (Rosenfeld, 2007). Niniejsze badanie nie miało na celu ani podważać, 

ani potwierdzać takie prawa. Tonacja akademickiego dyskursu o rodzicielstwie gejów 

i lesbijek, toczącego się w ciągu ostatnich 10 lat zawiera sugestie, jakoby nie było 

prawie żadnych, dotyczących ich czynników mających negatywny wpływ na rozwój 

dziecka, a wiele jest takich, które mogą być jednoznacznie pozytywne. Jednakże, 

rezultaty analiz przeprowadzone tutaj na bardzo dużej losowej próbie pokazują liczne, 

istniejące różnice pomiędzy młodymi dorosłymi deklarującymi doświadczanie 

lesbijskich zachowań matek (i w mniejszej liczbie gejowskich zachowań ojców) przed 

ukończeniem przez nich 18. roku życia. Wcześniejsze badania sugerują, że dzieci  

w planowanych rodzinach GLB wydają się radzić sobie stosunkowo dobrze, ale ich 

rzeczywista reprezentatywność dla wszystkich rodzin GLB w USA może być dużo 

bardziej skromna, ze względu na oparcie większości tych badań na próbkach tzw. 

wygodnych. 

Rezultaty uzyskane w niniejszym badaniu mogą być tłumaczone poprzez różne 

unikalne czynniki, wyjątkowo niesprzyjające rozwojowi dziecka wzrastającemu  

w lesbijskich i gejowskich rodzinach – takie jak: brak społecznego poparcia dla 

rodziców, narażanie na stres wynikający z trwałej stygmatyzacji społecznej, małego 

lub żadnego poczucia bezpieczeństwa z powodu braku ochrony prawnej dla statusu 

rodzicielskiego związku. Niemniej trzeba odrzucić empiryczne twierdzenie, że nie ma 

żadnych znaczących różnic. Choć z pewnością można twierdzić, że orientacja 

seksualna czy zachowania seksualne rodziców nie mają nic wspólnego ze zdolnością 

do bycia dobrym, efektywnym rodzicem, dane zebrane tutaj na dużej, 

reprezentatywnej, ogólnokrajowej próbie młodych Amerykanów sugerują, że ten 

wymiar doświadczeń rodzinnych mógł mieć wpływ na znaczną ich liczbę.  
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Czy dzieci potrzebują matki i ojca pozostających w małżeństwie, aby dobrze 

wejść w świat dorosłych? Nie, jeśli odniesiemy się do wielu anegdotycznych 

sposobów, które są znane wszystkim Amerykanom. Z drugiej strony, istnieje wiele 

przypadków, także wykazanych w NBSR, w których respondenci wykazali się 

prężnością psychiczną i dojrzałością, mimo takich przeżyć, jak śmierć, rozwód, 

romanse, rozwody czy powtórne małżeństwa. Ale z NBSR również jasno wynika, że 

dzieciom najłatwiej odnieść sukces jako dorosłym – na wiele sposobów i w wielu 

różnych dziedzinach – gdy spędzają całe dzieciństwo z matką i ojcem pozostającymi  

w małżeństwie, a zwłaszcza wtedy, gdy rodzice pozostają w związku małżeńskim  

w teraźniejszości. Jeśli w dalszym ciągu liczba nienaruszonych biologicznie rodzin 

będzie się zmniejszać w Stanach Zjednoczonych, pokazuje to skalę wyzwań, jakie stoją 

przez rodziną, a także wzrastającą zależność rodzin od organizacji zdrowia 

publicznego, federalnej i stanowej pomocy społecznej, oddziaływań 

psychoterapeutycznych, programów detoksykacyjnych i systemu wymiaru 

sprawiedliwości.  

 

 

Załącznik A. 

Porównanie wybranych wskaźników dotyczących danych demograficznych i stylu 

życia uzyskanych z ważonych wyników  NBSR  z analogicznymi danymi uzyskanymi 

w innych ogólnoamerykańskich  badaniach dorosłych (w procentach) 

 

 NBSR 

2011 

N=941 

(18-23) 

NSYR 

2007-08 

N=2520 

(18-23) 

NBSR 

2011 

N=1123 

(24-32) 

Add 

Health 

(2007-

08) 

N=15701 

(24-32) 

NBSR 

2011 

N=2988 

(18-39) 

NSFG 

2006-

2010 

N=16851 

(18-39) 

CPS 

ASEC 

2011 

N=58788 

(18-39) 

Płeć 

Mężczyżni 

Kobiety 

 

52,6 

47,4 

 

48,3 

51,7 

 

47,3 

52,8 

 

50,6 

49,4 

 

49,4 

50,6 

 

49,8 

50,2 

 

50,4 

49,6 

 

Wiek 

18-23 

24-32 

33-39 

     

28,9 

41,2 

29,9 

 

28,6 

40,6 

30,9 

 

28,2 

42,1 

29,8 
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Pochodzenie 

etniczne 

Biali 

Czarni 

Latynosi 

Inne (lub 

mieszane) 

 

 

54,2 

11,0 

24,9 

10,0 

 

 

 

68,3 

15,0 

11,2 

5,5 

 

 

60,2 

13,0 

20,7 

6,2 

 

 

69,2 

15,9 

10,8 

4,2 

 

 

57,7 

12,6 

20,8 

8,9 

 

 

61,6 

13,3 

18,6 

6,5 

 

 

59,6 

13,2 

19,5 

7,8 

Region 

Northeast 

Midwest 

South 

West 

 

18,9 

18,7 

34,3 

28,2 

 

 

11,8 

25,6 

39,1 

23,5 

 

16,5 

23,3 

39,6 

20,6 

 

 

 

17,6 

21,1 

36,7 

24,6 

  

17,5 

21,2 

37,0 

24,4 

Wykształcenie 

matki 

Licencjat lub 

wyżej 

 

 

28,4 

 

 

33,3 

 

 

24,6 

 

 

21,9 

 

 

25,3 

 

 

22,2 

 

Wykształcenie 

respondentów 

Licencjat lub 

wyżej 

 

 

5,3 

 

 

3,8 

 

 

33,7 

 

 

30,0 

 

 

26,5 

 

 

24,2 

 

Dochody 

gospodarstwa 

domowego 

(bieżące) 

Poniżej $10000 

$10000-19999 

$20000-29999 

$30000-39999 

$40000-49999 

$50000-74999 

$75000 lub 

więcej 

 

 

 

 

21,0 

13,3 

11,6 

8,0 

6,5 

14,9 

24,7 

  

 

 

 

9,7 

9,1 

10,3 

11,0 

12,8 

22,3 

24,9 

 

 

 

 

5,6 

6,9 

10,1 

11,1 

11,8 

24,3 

30,2 

 

 

 

 

11,9 

9,2 

10,5 

9,6 

9,9 

19,2 

29,8 

 

 

 

 

 

9,5 

13,1 

13,5 

13,4 

8,5 

19,5 

22,7 

 

 

 

 

5,7 

7,4 

9,5 

9,4 

9,1 

20,3 

38,6 

Miał(a)  

kontakty 

seksualne 

 

66,5 

 

75,6 

 

90,6 

 

93,9 

 

85,6 

 

91,2 
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Nigdy nie 

był(a) w 

małżeństwie 

 

89,3 

 

92,8 

 

45,7 

 

50,0 

 

51,7 

 

52,3 

 

54,4 

 

Aktualnie w 

małżeństwie 

 

8,0 

 

6,9 

 

44,9 

 

44,6 

 

40,6 

 

39,2 

 

37,9 

 

Uczęszczanie 

do kościoła 

Raz na tydzień 

lub częściej 

Nigdy 

Nie jest religijny 

 

 

 

18,4 

32,3 

21,1 

 

 

 

20,2 

35,6 

24,7 

 

 

 

22,1 

31,2 

22,5 

 

 

 

16,0 

32,1 

20,2 

 

 

 

22,3 

31,7 

22,0 

 

 

 

26,2 

25,8 

21,7 

 

 

Samoocena 

zdrowia 

Słabe 

Zadawalające 

Dobre 

Bardzo dobre 

Wyśmienite 

 

 

1,8 

8,4 

28,7 

39,6 

21,5 

 

 

1,5 

9,2 

26,7 

37,5 

25,2 

 

 

1,0 

11,0 

37,6 

35,7 

14,8 

 

 

1,2 

7,9 

33,5 

38,2 

19,1 

 

 

1,5 

10,7 

33,9 

37,3 

16,7 

 

 

0,7 

5,3 

24,9 

40,9 

28,3 

 

Nigdy nie pił(a) 

alkoholu 

 

30,5 

 

21,9 

 

22,4 

 

26,1 

 

25,4 

 

18,7 

 

 

 

Załącznik B.  

Konstrukcje wybranych zmiennych 

  

B.1. Skala CES-D (depresja, 8 pozycji, α = 0,87) 

 

Respondentów poproszono, aby pomyśleli o ostatnich 7 dniach i ocenili, jak 

często pojawiły  się w tym czasie wybrane zdarzenia.  Kategorie odpowiedzi wynosiły  

od „nigdy lub rzadko” (0) do'' większość czasu lub cały czas'' (3). Niektóre pozycje 

były kodowane przez odwrócenie (np.'' Czułeś się szczęśliwy.''): 

1. Przeszkadzały  ci rzeczy, które zwykle ci nie przeszkadzają. 

2. Nie mogłeś pozbyć się chandry, nawet z pomocą rodziny i przyjaciół. 

3. Czułeś się tak dobrze jak inni ludzie. 
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4. Miałeś problemy z koncentracją na tym, co robiłeś. 

5. Odczuwałeś  depresję. 

6. Czułeś się szczęśliwy. 

7. Podobało ci się życie. 

8. Odczuwałeś smutek. 

 

B.2. Ocena związków  uczuciowych (6 pozycji, α = 0,96) 

Respondentów poproszono o ocenę ich aktualnych związków uczuciowych.  

Kategorie odpowiedzi wahały się od „zdecydowanie się nie zgadzam” (1) do 

„zdecydowanie się zgadzam” (5): 

1. Mamy dobre stosunki. 

2. Mój związek z moim partnerem jest bardzo zdrowy. 

3. Nasz związek jest silny. 

4. Mój związek z moim partnerem czyni mnie szczęśliwym. 

5. Z moim partnerem stanowimy naprawdę dobrą parę. 

6. Nasz związek jest prawie doskonały. 

 

B.3. Ocena poczucia bezpieczeństwa w rodzinie pochodzenia (4 pozycje,  α = 

0,90) 

Respondenci zostali poproszeni o ogólną ocenę  atmosfery w rodzinie podczas 

ich dorastania, odpowiadając na cztery  twierdzenia, dla których  kafeteria 

odpowiedzi  wahała się od „zdecydowanie się nie zgadzam” (1) do „zdecydowanie się 

zgadzam” (5): 

1. Moje relacje rodzinne dawały mi poczucie bezpieczeństwa i  komfortu 

psychicznego. 

2. Mieliśmy kochającą atmosferę w naszej rodzinie. 

3. Biorąc wszystko pod uwagę, moje dzieciństwo było szczęśliwe. 

4. Moje relacje rodzinne były zagmatwane, niespójne i nieprzewidywalne. 

 

B.4. Ocena negatywnego wpływ rodziny pochodzenia (3 pozycje,  α = 0,74) 

Respondenci zostali poproszeni o ocenę w jakim stopniu na ich dzisiejsze 

zachowanie  wpływ mają negatywne doświadczenia  z ich rodzin pochodzenia, 

odpowiadając na pytania, dla których odpowiedzi wahały się od „zdecydowanie się nie 

zgadzam” (1) do „zdecydowanie się zgadzam” (5): 

1. Istnieją sprawy z mojego doświadczenia rodzinnego z którymi ciągle nie 

mogę sobie poradzić. 

2. Istnieją sprawy z mojego doświadczenia rodzinnego, które  negatywnie 

wpływają na moje zdolności do tworzenia bliskich relacji. 
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3. Jestem pogodzony z negatywnymi doświadczeniami, które wydarzały się w 

rodzinie w czasie mojego dorastania. 

 

B.5. Impulsywność (4 pozycje,  α = 0,76) 

Respondenci zostali poproszeni o odpowiedź na cztery twierdzenia dotyczące  

podejmowania decyzji, zwłaszcza dotyczących podejmowania ryzyka i nowych 

doświadczeń. Kategorie odpowiedzi obejmowały zakres od 1 (nigdy lub rzadko) do 4 

(często lub zawsze): 

1. Przy podejmowaniu decyzji kieruje się  „przeczuciem”  i nie myślę zbytnio  o 

skutkach każdej decyzji. 

2. Lubię nowe i ekscytujące doświadczenia, nawet jeśli będę musiał łamać 

zasady. 

3. Jestem człowiekiem impulsywnym. 

4. Lubię podejmować ryzyko.  

 

B.6. Poczucie bliskości z biologiczną matką i ojcem (6 pozycji,  α = 0,89 i 0,92 

Respondentów poproszono o ocenę ich obecnych relacji z maksymalnie 

czterema  postaciami rodziców, z którymi  mieszkali  co najmniej 3 lata w okresie 0-

18 roku życia, poprzez odpowiedź na 6 twierdzeń dotyczących relacji rodzic-dziecko.  

Dla każdego rodzica, te sześć pozycji zostało zakodowane i podsumowane w formie  

indeksu  bliskości rodzicielskiej. Z  nich wyliczono wskaźniki  bliskości z biologiczną 

matką i ojcem. Kategorie odpowiedzi wahały się od „nigdy” (1), do „zawsze” (5): 

1. Jak często możesz otwarcie rozmawiać z rodzicem o rzeczach, które są dla 

ciebie ważne? 

2. Jak często twój rodzic naprawdę cię słucha gdy chcesz porozmawiać? 

3. Jak często twój rodzic wyraźnie okazywał ci sympatię lub miłość? 

4. Czy twój rodzic pomógłby ci  gdybyś miał problem? 

5. Jeśli potrzebne są ci pieniądze, czy możesz zwrócić się z tym do rodziców? 

6. Jak często twój rodzic interesuje się tym  co robisz? 

 

B.7. Przywiązanie (zależność, 6 itemów,  α = 0,80; niepokój, 6 itemów., α = 

0,82) 

Dla oceny poziomu przywiązania respondentów poproszono o ocenę ich 

ogólnych odczuć dotyczących związków uczuciowych, zarówno w przeszłości i 

obecnie, poprzez odpowiedzi na 12 pozycji. Kategorie odpowiedzi wynosi od ''w ogóle 

do mnie nie pasuje''(1) do „to jest bardzo charakterystyczne dla mnie'' (5). Pozycje 1-6 

dotyczyły skali ''zależności'', wysokie wyniki interpretowano jako poczucie  większego 

komfortu psychicznego wynikającego z  niezależności od innych. Pozycje 7-12 
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dotyczyły skali lęku, z wyższymi wynikami oznaczającymi wyższy poziom niepokoju w 

bliskich związkach, opracowano je na podstawie oryginalnej  Adult Attachment Scale  

Collinsa i Reada (1990). Zastosowane twierdzenia: 

1.  Uważam, że nie należy całkowicie zależeć od innych. 

2. Czuję się dobrze polegając na innych. 

3. Uważam, że ludzi nigdy nie ma, gdy ich potrzebujesz. 

4. Wiem, że ludzie pomogą ci, kiedy ich potrzebujesz. 

5. Uważam, że trudno jest całkowicie zaufać innym. 

6. Nie jestem pewien, że zawsze mogę polegać na innych, kiedy ich potrzebuję. 

7. Nie zamartwiam się gdy partner mnie opuścił. 

8. Gdy jestem z kimś często boję się, że mój partner naprawdę mnie nie kocha. 

9. Uważam, że inni są na ogół niechętni takiej bliskości  jak chciałbym. 

10. W związku, często boję się, że mój partner nie będzie chciał ze mną zostać. 

11. Chcę scalić się  całkowicie z drugą osobą. 

12. Moje pragnienie bliskości czasami przeraża innych ludzi.  
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Dorosłe dzieci wychowywane  

przez homoseksualnych rodziców 

Komentarz i refleksje na marginesie raportu Marka Regnerusa 

 

 

Wstęp 

 

Latem 2012 roku w 41 numerze prestiżowego czasopisma socjologicznego 

Social Science Research ukazał się raport Marka Regnerusa (2012a) zatytułowany 

How different are the adult children of parents who have same–sex relationships? 

Findings from the New Family Structures Study. Artykuł wywołał lawinę 

komentarzy, jest najczęściej pobieranym tekstem z dziedziny nauk społecznych na 

platformie ScienceDirect. Badania przeprowadzone przez Regnerusa, socjologa, 

profesora Uniwersytetu w Austin, choć były skoncentrowane tylko na charakterystyce 

dorosłych dzieci wychowywanych przez pary homoseksualne, automatycznie dotykały 

„gorącego” społecznie tematu, jakim jest kwestia homoseksualizmu i statusu 

homoseksualistów we współczesnym świecie.  

Co spowodowało tak wielkie kontrowersje w związku z publikacją Regnerusa? 

Otóż, uzyskane przez amerykańskiego autora wyniki okazały się sprzeczne z dotych-

czasowymi ustaleniami dotyczącym homoseksualnego rodzicielstwa, wyrażanymi 

przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. Niejednokrotnie otrzymywano 

sprzeczne wyniki w danej dziedzinie albo nie powiodła się falsyfikacja pierwszych 

doniesień. Niemniej, zanegowanie stanowiska dokonanego przez zawodową 

korporację amerykańskich psychologów musiało odbić się szerokich echem, tym 

bardziej, że w tym samym numerze Social Science Research ukazało się także 

opracowanie Lorena Marksa (2012), w którym autor poddał dogłębnej krytyce 

wspomniany raport APA w kontekście metodologii przywoływanych tam prac 

badawczych. Wystąpienia Regnerusa i Marksa zakwestionowały dotychczasowy 

porządek sprowadzający się do twierdzenia jakoby pomiędzy dziećmi wzrastającymi 

w normalnych nienaruszonych biologicznie rodzinach a dziećmi wychowywanymi 

                                                 
1 Kontakt z autorem: a.margasinski@gmail.com 
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przez pary homoseksualne „nie było różnic”.  

 W tym tekście zostaną naświetlone okoliczności powstania raportu, 

szczególnie na tle wcześniejszych publikacji obejmujących tę dziedzinę, konsekwencje 

jego opublikowania i kulisy licznych działań i dyskusji, które powstały po jego 

ukazaniu się. Historia raportu i kontrowersje powstałe wokół jego recepcji nasuwają 

pytania o swobodę badań naukowych i zagrożenia w tym obszarze. 

 

1. Stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego  

                 – Roma locuta, causa finita? 

 

W 2005 r. ukazał się raport Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego 

(APA) o rodzicielstwie gejów i lesbijek Lesbian and Gay Parenting (2005) autorstwa 

Charlotte Patterson, skądinąd jawnie zdeklarowanej lesbijki i skrajnej feministki.  

W opracowaniu znajduje się mocne stwierdzenie, że nie ma ani jednego badania,  

w którym wystąpiłyby znaczące statystycznie różnice wskazujące na gorsze wyniki 

dzieci wychowywanych przez pary homoseksualne w stosunku do wzrastających  

w rodzinach heteroseksualnych. Stanowisko zaprezentowane w tej publikacji, jak 

również o rok wcześniejsza rezolucja APA Sexual Orientation, Parents and Children 

(2004) będą później często cytowane przez inne towarzystwa naukowe i polityków, 

niejako stając się częścią kanonu politycznej poprawności. Można zauważyć, iż  

w wielu dyskusjach społecznych dotyczących praw adopcyjnych dla homo-

seksualistów stanowisko APA jest przywoływane jako ostateczny argument, który ma 

ucinać wszelkie obiekcje oponentów. Amerykańskiemu Towarzystwu przypisuje się 

atrybuty najwyższego autorytetu i ostatecznej instancji rozstrzygającej, niejako  

w myśl maksymy Roma locuta, causa finita. Tymczasem w samych Stanach 

Zjednoczonych opcja APA budzi gorące spory, przede wszystkim w łonie samego 

środowiska psychologiczno-psychiatrycznego.  

Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologów jest krytykowane przez największe 

autorytety, w tym wielu byłych przewodniczących tej organizacji. W 2005 roku 

Nicolas Cummings, były przewodniczący APA (w roku 1979), doradca Partii 

Demokratycznej, znany z liberalnych poglądów, oraz Rogers H. Wright również 

psycholog i liberał, wydali bestsellerową książkę Destructive Trends in Mental 

Health: The Well Intentioned Path to Harm (Wright, Cummings, 2005). Praca, 

zwierająca teksty 17 autorów, opisuje m.in. w jaki sposób poprawność polityczna APA 

dusi aktywność naukową. Rok później Cummings wraz z Frankiem Farleyem 

(przewodniczącym APA w roku 1993) i Bonnie R. Strickland (przewodniczącą APA  

w roku 1987, skądinąd zdeklarowaną lesbijką) na corocznej konwencji w wystąpieniu 

zatytułowanym The APA and Psychology Need Reform (Cummmings, 2006) 
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występują z ostrą krytyką Towarzystwa zarzucając mu m.in. bałagan organizacyjny, 

nieczytelne zasady podejmowania decyzji przez zarząd, niefunkcjonalną strukturę.  

W tej ostatniej kwestii chodzi o to, że struktura APA składa się z tematycznych sekcji, 

które same wybierają swoich przedstawicieli do zarządu. Z kolei przy podejmowaniu 

przez zarząd inicjatyw dotyczących różnych projektów naukowych ich liderami 

zostają na ogół przedstawiciele danej sekcji. W 1985r. w ramach APA powstała Sekcja 

Studiów Psychologicznych nad Osobami LGTB. Dziś jako Sekcja 44 za cele stawia 

sobie m.in. „działania na rzecz zaangażowania psychologii w zrozumienie 

problematyki osób LGTB, promowanie edukacji i szkoleń w sprawach gejów i lesbijek, 

działania na rzecz ich interesu publicznego, wspieranie usług psychologicznych na 

rzecz LGTB, wykorzystanie wiedzy psychologicznej na rzecz dobrostanu LGTB”1. Przy 

tym sposobie działania i podejmowania decyzji wszelkie rezolucje i raporty dotyczące 

homoseksualistów są kontrolowane przez psychologów należących do tej sekcji, 

najczęściej jawnych homoseksualistów. Nie trzeba dodawać, że taka sytuacja grozi 

tendencyjnością w podejmowanych badaniach czy wydawanych oświadczeniach; 

krytycy APA wskazują przy tym na mechanizm głośnego „rozpychania się” autorów 

homofilnych w imię wszechwładnej tolerancji i milczenie krytycznej większości. 

Prowadzona od lat jawnie prohomoseksualna polityka APA doprowadziła do 

największego współczesnego konfliktu w środowisku amerykańskich psychologów  

(a także psychiatrów), co skutkowało powstaniem w 1992 r. NARTH - National 

Association for Research and Therapy of Homosexuality (Narodowe Stowarzyszenie 

Badania i Leczenia Homoseksualizmu), prężnej organizacji założonej w celu „obrony 

prawa pacjentów homoseksualnych do zmiany orientacji i prawa terapeutów do 

pomocy w tym kierunku”2. NARTH powstało w oficjalnej opozycji do 

Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego i Amerykańskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego, zrzesza psychiatrów i psychologów uważających, że homo-

seksualizm jest bardziej wynikiem oddziaływań czynników środowiskowych niż 

biologicznych, a terapia reorientacyjna (konwersyjna, reparatywna) jest możliwa.  

W odwecie na powstanie NARTH kolejne zarządy APA wprowadziły tematyczną  

i personalną cenzurę odmawiając członkom NARTH publikowania na łamach 

naukowych biuletynów towarzystwa. Budzi to szereg głosów krytycznych, Robert 

Perloff były przewodniczący APA (w roku 1985), na Konwencie Zwyczajnym 

Towarzystwa skrytykował je za jednostronną aktywność polityczną używając 

znamiennych słów: „APA jest zbyt cholernie politycznie poprawne... i zbyt cholernie 

uległe wobec grup specjalnych interesów! (…..)  W moim przekonaniu APA postępuje 

całkowicie nieprawidłowo, niedemokratycznie i haniebnie nieprofesjonalnie 

                                                 
1 http://www.apa.org/about/division/div44.aspx) 
2 (http://www.narth.com/ 

http://www.apa.org/about/division/div44.aspx
http://www.narth.com/
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odmawiając NARTH możliwości wyrażania swoich poglądów i programu w Monitorze 

APA i w innych periodykach będących pod kontrolą APA” (za: Nicolosi, 2003). To 

krytyka w odniesieniu do decyzji zarządu APA blokującej możliwości dyskusji  

o zmianie orientacji seksualnej i przedstawiania stanowiska NARTH na łamach 

biuletynów APA. Cummings i O’Donohue (2005) zarzucają APA uleganie grupowym 

interesom, podporządkowanie się ideologii politycznej poprawności, tematy tabu  

w badaniach, wyrugowanie religii z doradztwa psychologicznego, aktywne 

przeciwdziałanie terapii reorientacyjnej, podczas gdy w stosunku do innych, 

kontrowersyjnych form terapii Towarzystwo pozostaje bierne i nie zabiera stanowiska 

(np. w odniesieniu do rebirthingu). W rezultacie, ich zdaniem, psychologia jako 

dyscyplina naukowa i APA jako towarzystwo naukowe odrywają się od potrzeb 

zwykłych ludzi i tracą autorytet. Debbie Thurman (2008) poddaje ostrej krytyce APA, 

które „stało się ślepe” na liczne indywidualne świadectwa, jak i badania grupowe 

dotyczące zmiany orientacji homoseksualnej. Szeroka metaanaliza kilkudziesięciu 

doniesień naukowych wskazujących na możliwość porzucenia homoseksualnego stylu 

życia i skuteczność terapii konwersyjnych zawarta jest choćby w raporcie 

Homoseksulizm i nadzieja opublikowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy 

USA (2004). Wszystkie doniesienia o skuteczności terapii reorientacyjnej APA 

konsekwentnie ignoruje, w zamian lansując terapię afirmatywną. Thurman 

konkluduje: „APA znalazło się w „rzece zaprzeczeń” (tamże).  

 

2. Krytyczne metaanalizy 

 

 Opracowanie Patterson stanowiące istotę raportu Lesbian and Gay Parenting 

(op.cit.) zostało dokonane na bazie 59 doniesień naukowych poświęconych różnym 

aspektom homoseksualnego rodzicielstwa. Tak duża liczba badań o podobnym 

wydźwięku wydaje się mieć charakter niepodważalny, ale pojawiają się poważne 

wątpliwości. Jak wykazał w swoim przeglądzie tych prac Marks (op.cit.) badania te 

nie spełniają podstawowych standardów psychometrycznych stawianych pracom 

naukowym, są nierzetelne, a wnioski na ogół nadmiernie generalizujące. Jako 

szczegółowe zarzuty Marks wymienia:  

 77% z tych 59 badań posiada małe próbki badawcze mniejsze niż stuosobowe, 

oparte na metodologii kuli śnieżnej i próbkach wygodnych, nie są 

reprezentatywne dla populacji gejów i lesbijek, osobami badanymi są na ogół 

dobrze sytuowane, bogate i wykształcone białe lesbijki; 

 blisko połowa z tych badań (44%) nie posiada grup kontrolnych złożonych  

z normalnych, heteroseksualnych rodzin; 

 część z tych badań posiada grupy porównawcze, ale nie złożone z pełnych 
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rodzin, lecz są to heteroseksualne matki samotnie wychowujące dzieci; 

 wbrew twierdzeniom APA jedno z analizowanych badań wykazało lepsze 

wyniki uzyskane przez dzieci z pełnych biologicznie rodzin w stosunku do 

dzieci wychowywanych przez pary homoseksualne; 

 w tych badaniach rzadko są stosowane obiektywne socjalne wskaźniki 

porównawcze takie jak:  ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, karalność  

i pobyty w więzieniach, nadużywanie substancji psychoaktywnych, dobrostan 

psychiczny, nieplanowane ciąże i samotne rodzicielstwo, osiągnięcia 

edukacyjne;  

 żadne z cytowanych badań nie było podłużne, tzn. nie śledziły one losów tych 

dzieci w dłuższym przedziale czasu i w dorosłości; 

 tylko kilka analizowanych badań posiadało wskaźniki statystyczne 

wystarczające dla poparcia swoich tez, w większości zbyt małe próbki 

uniemożliwiają szersze wnioskowanie. 

Na podstawie swoich analiz Marks twierdzi, iż stanowisko Amerykańskiego 

Towarzystwa Psychologicznego jakoby „nie było różnic” pomiędzy dziećmi 

wychowywanymi przez pary homoseksualne a wzrastającymi w pełnych rodzinach 

biologicznych nie ma empirycznego uzasadnienia.  

Do analogicznych konkluzji doszedł Douglas W. Allen (2012), który 

przeprowadził podobną metaanalizę 52 badań poświęconych homoseksualnemu 

rodzicielstwu z tego piętnastolecia. W odniesieniu do większości analizowanych 

tekstów autor stwierdza szereg metodologicznych uchybień, m.in. małe próbki 

badanych, dobór tendencyjny, w większości oparcie ich na narzędziach 

samoopisowych, nadinterpretacje statystyczne we wnioskowaniu i nieuprawnione 

generalizowanie. Tylko w 2 przypadkach próbki liczyły ponad 500 badanych, 

zdecydowana większość to małe próbki zawierające 30-60 osób. Tylko kilka badań 

przeprowadzonych było na rodzicach - gejach, większość na matkach - lesbijkach. Na 

52 badania tylko w 5 przypadkach były one oparte o próbę losową. 23 badania nie 

posiadały grupy kontrolnej, tylko w 7 przypadkach przeprowadzono obserwacje 

podłużne. Autor zauważa, iż w wielu wypadkach te same wyniki badań opracowywane 

były kilka razy i przedstawiane w kilku tekstach (m.in. Wainright i Patterson, 2004, 

2008; Wainright, Russell i Patterson, 2006). Zdecydowana większość analizowanych 

prac podejmowana była przez kobiety, nierzadko jawne lesbijki, skrajne feministki, a 

nieskrywaną motywacją do ich podjęcia była chęć walki ze stereotypami i społeczną 

dyskryminacją gejów i lesbijek, kilka badań było finansowanych przez organizacje 

walczące o prawa gejów i lesbijek.  

Ten obszar badawczy został zdominowany przez kilka osób, z analizowanych 

52 prac Charlotte Patterson jest współautorką dziesięciu tekstów, Henny Bos sześciu, 
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Nanette Gartrell pięciu, Judith Stacey i Abbie Goldberg czterech, a Timothy Biblarz 

trzech. To pokazuje, że liczba niezależnych badań jest istotnie mniejsza. Allen 

konkluduje, iż powstał obszar literatury, która nie spełnia podstawowych wymogów 

metodologicznych stosowanych w naukach społecznych, cele tej literatury nie są 

naukowe a polityczne, wyprowadzane z nich konkluzje są przeznaczone nie dla 

naukowców, lecz dla prawników, sędziów, polityków, którzy będą decydować  

o społecznych prawach dla gejów i lesbijek.  

Na takim tle pojawiło się studium Regnerusa. Uzyskane przez amerykańskiego 

socjologa rezultaty siłą rzeczy musiały wzbudzić szeroki społeczny i naukowy 

rezonans. 

 

3. Raport Marka Regnerusa 

 

W tym numerze Kwartalnika Naukowego Fides i Ratio zainteresowany 

czytelnik znajdzie pełny tekst omawianego raportu, dlatego jego wyczerpująca 

prezentacja w tym miejscu nie jest potrzebna. Warto jednak podkreślić metodologię 

amerykańskiego socjologa -  może ona stanowić wręcz wzorcową ilustrację 

klasycznych badań przesiewowych. Regnerus rozpoczął od opracowania 

rozbudowanej ankiety badawczej, a do prac nad jej powstaniem zaprosił szereg 

współpracowników i specjalistów od badania rodziny. Była ona skierowana ogólnie do 

osób dorosłych, dotyczyła ich doświadczeń w okresie wzrastania w domu rodzinnym, 

ale także różnych aspektów ich obecnego funkcjonowania w dorosłości. Samo 

przeprowadzenie badań zostało powierzone wyspecjalizowanej firmie Knowledge 

Network, z której usług często korzystają amerykańscy badacze społeczni (jest to 

szeroko opisane w raporcie). Ankieta została skierowana do 15 058 respondentów,  

w rezultacie zebrano reprezentatywną pulę 2 988 pełnych ankiet Amerykanów  

w przedziale wieku od 18 do 39 lat, które następnie zostały poddane procedurom 

przesiewowym. W ich wyniku Regnerus wyodrębnił 8 grup różniących się rodzinnymi 

strukturami/doświadczeniami: młodych dorosłych pochodzących z nienaruszonych 

biologicznie rodzin z hetero-seksualnymi rodzicami (przy wykonywanych 

porównaniach stanowiła ona punkt odniesienia dla pozostałych kategorii, dalej będzie 

ona tutaj określana jako grupa kontrolna), respondentów wychowywanych przez 

lesbijskie matki, przez homoseksualnych ojców, pochodzących z rodzin adopcyjnych 

(heteroseksualnych), rozwiedzionych w trakcie wzrastania respondenta (lub żyjących 

w konkubinatach bez formalnego związku), z rodzin połączonych, wychowywanych 

przez pojedynczego rodzica. Ostatni rodzaj stanowiła grupa pozostałych 

zróżnicowanych przypadków (np. jeden z rodziców zmarł w trakcie dorastania 

respondenta). Zostały one poddane analizie pod kątem badania 40 wybranych 
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zmiennych. Okazało się, że pomiędzy grupą kontrolną a respondentami 

deklarującymi wychowywanie przez lesbijskie matki różnice wystąpiły w 28 

zmiennych, zaś pomiędzy grupą kontrolną a młodymi dorosłymi deklarującymi 

wychowywanie przez ojców - gejów różnic było 19. Warto pochylić się nad tabelami 

zaprezentowanymi w raporcie. Przeprowadzone analizy pokazują także różnice 

pomiędzy grupą wzrastającą w nienaruszonych biologicznie rodzinach a pozostałymi, 

np. na tym tle także niekorzystnie wygląda porównanie młodych dorosłych 

wzrastających w rodzinach połączonych czy wychowywanych przez pojedynczych 

rodziców. 

Dorosłe dzieci deklarujące posiadanie homoseksualnych rodziców różnią się od 

grupy kontrolnej m.in. pod względem myśli samobójczych, problemów z prawem, 

częstotliwości sięgania po narkotyki, kłopotami w trwałości związków emocjonalnych, 

ilością zdrad w związkach, częstotliwości korzystania z pomocy psychologicznej. 

Muszą szokować kwestie związane z doświadczeniami seksualnymi: 31% dzieci 

wychowywanych przez matki lesbijki i 25% wychowywanych przez ojca geja podało, 

że byli przez rodziców zmuszani do seksu wbrew swej woli. Największe wrażenie robią 

jednak dane o tożsamości seksualnej badanych - 61% respondentów wychowywanych 

przez matki - lesbijki, a 71% przez ojców – gejów określa siebie jako „całkowicie 

heteroseksualnych”, innymi słowy w przypadku matek - lesbijek blisko 40%,  

a przypadku ojców - gejów blisko 30% wychowywanych przez nich dzieci to homo- 

lub biseksualiści. A jeszcze inaczej: średnio co trzecie dziecko wychowywane przez 

pary homoseksualne wyrosło na homo- lub biseksualistę. 

 

4. Kierunki krytyki raportu 

 

Jako pierwszy z atakiem na raport wystąpił gejowski bloger Scott Rose (2012), 

który najpierw na swoim blogu, a następnie w liście do władz uczelni poskarżył się na 

jego wyniki. W następnej kolejności wystąpiły z krytyką cztery duże organizacje 

gejowskie (za: Ponnuru, 2012). W rezultacie władze uczelni ugięły się pod presją  

i powołały specjalną uniwersytecką komisję do zbadania poprawności 

metodologicznej zrealizowanych badań. Komisja odrzuciła wszystkie zarzuty nie 

dopatrując się uchybienia metodologicznym standardom, Regnerus jednak musiał 

poddać się uwłaczającej procedurze. Nieusatysfakcjonowane organizacje gejowskie 

skierowały ostrze krytyki do redakcji Social Science Research (SSR), za to, że 

opublikowała artykuł. Do redakcji SSR z inicjatywy Gary’ego Gatesa, demografa  

z University of California w Los Angeles wpływa list otwarty podpisany przez ok. 200 

badaczy domagających się m.in. ujawnienia kulisów tak szybkiego ukazania się tekstu 

(Gates i inni, 2012). Wybucha medialna wrzawa (zob. Ferguson, 2012). W swoim 
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wystąpieniu Gates kwestionuje m.in. dobór recenzentów, sposób wyodrębnienia grup, 

tożsamość homoseksualnych rodziców wyodrębnioną na podstawie deklaracji ich 

dzieci.  

Inni badacze podpisują listy otwarte w obronie Regnerusa (Jonhson i inni, 

2012). Temat komentowany jest w większości amerykańskich mediów. Na prośbę 

wydawcy redaktor naczelny pisma James D. Wright zlecił wykonanie wewnętrznego 

audytu procesu redakcyjnego i recenzji Darrenowi Sherkatowi z Southern Illinois 

University, jednemu z 36 członków Rady Programowej SSR. Sherhat (2012), 

zwolennik homoseksualnych małżeństw, krytykujący raport Regnerusa jeszcze przed 

rozpoczęciem audytu (Regnerus Affair, 2012), bez pardonu zakwestionował 

opublikowanie obydwu prac w SSR. Zarzucił redakcji SSR, iż obydwa teksty zostały 

wydrukowane w rekordowo szybkim czasie (6 tygodni) od momentu złożenia do 

druku, przyznał jednak, że same procedury redakcyjno-recenzyjne nie zostały 

złamane. W stosunku do artykułu Marksa stwierdził, iż „tekst ten nigdy nie powinien 

być opublikowany w SSR” (op.cit), bowiem pismo powinno publikować wyłącznie 

oryginalne prace badawcze oparte na analizach ilościowych. Tekst Marksa warunku 

tego nie spełnia, jest klasyczną metaanalizą innych źródeł, zdaniem Sherkata SSR nie 

powinno publikować tego typu opracowań. Do zawartości merytorycznej tekstu 

Sherkat w zasadzie się nie odnosi, natomiast w dość emocjonalnym tonie ubolewa, że 

artykuł ten ukazał się w SSR. O ile zarzut Sherkata można zrozumieć w kontekście 

linii programowej SSR, nietrudno domyśleć się, że w szeregu komentarzach 

publicystycznych cytowane jest tylko sformułowanie „tekst ten nigdy nie powinien 

być opublikowany w SSR” jako ocena jego niskiej wartości merytorycznej. Sherkat 

zakwestionował 6 pozytywnych recenzji dotyczących zarówno tekstu Regnerusa, jak  

i Marksa, argumentując m.in. iż dwoje recenzentów (Paul Amato i Cyntia Osborne) 

było płatnymi konsultantami przy tworzeniu ankiety badawczej, co zdaniem 

Sherkata, podważa ich bezstronność. Faktycznie tak było, lecz udział wspomnianej 

dwójki w przygotowaniu projektu badań i ankiety był dość symboliczny, nie była to 

codzienna współpraca, lecz raczej klasyczne konsultacje „na odległość”, w ciągu 

ostatnich 10 lat między zainteresowanymi nie było żadnych wspólnych kontaktów. 

Bodaj najpoważniejszy zarzut merytoryczny dotyczy niejednolitości wyodrębnionych 

grup rodziców homoseksualnych, cechowały się one niestabilnością, różnymi 

okresami wychowywania dzieci, zmiennymi konfiguracjami partnerów. Zdaniem 

Sherkata nie można takich grup porównywać z dziećmi wzrastającymi przez cały 

okres dzieciństwa i dojrzewania w stabilnych rodzinach heteroseksualnych. W tym 

kontekście pojawia się efektowna parabola, że to jak porównywanie jabłek  

z pomarańczami. Krytyka ta wydaje się nietrafiona z dwóch powodów: nie można 

stabilności rodzinnej wykluczać z opisu rodziny i „odcinać” ją jako kryterium oceny 
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par homoseksualnych. Ogólnie biorąc to trudna kwestia dla badaczy, problemem jest 

zdefiniowanie stabilności jako takiej i jej pomiar. Niemniej, jak podaje Regnerus 

(2012b) w tekście odnoszącym się do różnych zarzutów i prezentującym dodatkowe 

dane z analiz, z ogólnej grupy 163 respondentów wychowywanych przez lesbijskie 

matki ogólnie na niestabilność w systemie rodzinnym wskazało 85 osób, z tego 31 

deklarowało zamieszkiwanie matki z partnerką przez okres do 1 roku, 20 opisywało 

trwanie takiego związku przez okres do 2 lat, pięć do 3 lat, a osiem do 4 lat (dane te 

nie były umieszczone w pierwotnym raporcie, pochodzą z dodatkowym analiz – 

Regnerus, op.cit). Po wtóre przeprowadzono porównania z grupami, którym również 

można przypisywać cechę niestabilności, np. z młodymi dorosłymi wychowywanymi 

w rodzinach adopcyjnych czy przez pojedynczych rodziców. Przykładowo, w stosunku 

do dzieci wychowywanych przez pojedynczych rodziców dorosłe dzieci matek - 

lesbijek cechują się wyższymi wskaźnikami: orientacji innej niż heteroseksualna, 

liczby romansów w czasie małżeństwa/kohabitacji, depresji w skali CES-D, 

przymuszania do seksu wbrew swojej woli, zależności od innych, impulsywności, 

naruszania prawa, z kolei wskaźnik poczucia bezpieczeństwa w rodzinie pochodzenia 

w tej grupie jest niższy. Liczba różnic statystycznie istotnych pomiędzy młodymi 

wychowywanymi przez homoseksualne matki a pozostałymi grupami jest bardzo 

długa (dane w raporcie w tabelach 2,3 i 4 zaznaczone daszkiem ^).  

 

W kwestii stabilności część krytyków (za: Regnerus, 2012b) postawiła zarzut 

jakoby opisywanie w opracowaniu związków homoseksualnych jako niestabilnych jest 

już nietrafne i nieaktualne, albowiem rzeczywistość społeczna zmieniała się i we 

współczesnych Stanach Zjednoczonych pary homoseksualne nie są poddawane takim 

uprzedzeniom społecznym i dyskryminacji jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu, żyją 

stabilnie i harmonijnie. Ale badania nie potwierdzają takiej argumentacji. Obserwacje 

przeprowadzone na norweskich i szwedzkich małżeństwach wykazały, że ryzyko 

rozwodu jest wyższe u małżeństw tej samej płci i że „ryzyko rozwodu dla kobiet 

żyjących w związku partnerskim jest dwa razy większe niż w przypadku związków 

męskich” (Andersson i wsp., 2006, s.89). Ponadto wczesne małżeństwa 

homoseksualne - te zawarte wkrótce po pojawieniu się prawnych możliwości - 

wykazywały podobne wskaźniki rozwodowe tak jak małżeństwa nowsze, co sugeruje, 

że niestabilność tych związków nie jest pochodną istniejącego prawa, ma głębsze 

podłoże. Autorzy badania szacują, że w Szwecji 30% kobiecych małżeństw 

prawdopodobnie zakończy się rozwodem w ciągu 6 lat od powstania, w porównaniu  

z 20% dla mężczyzn i 13% dla małżeństw heteroseksualnych. Do podobnych konkluzji 

dotyczących populacji amerykańskiej doszedł M. Rosenfeld relacjonując swoje 

badania na corocznym zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego  
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w 2012roku (za: Regnerus, 2012b). 

 Pojawił się także zarzut, iż próbka młodych dorosłych wychowywanych przez 

rodziców homoseksualnych nie jest reprezentatywna. Ta przygana została oparta na 

fakcie, iż w przypadku grupy młodych dorosłych wychowywanych przez lesbijskie 

matki tylko 2 badane osoby zadeklarowały, iż mieszkały z matką i jej partnerką  

w sposób nieprzerwany od urodzenia do końca 18 roku życia. Na 85 respondentów 

należących do grupy LM (całość grupy liczyła 175 osób) deklarujących zamieszkiwanie 

przez dłuższy czas z matką i jej partnerką tylko 19 spędziło w tej konfiguracji co 

najmniej 5 lat, sześć osób zadeklarowało, iż było to 10 lub więcej lat. Niektórzy 

interpretują to jako niereprezentatywność grupy osób wychowywanych przez matki 

żyjące w lesbijskim związku, co jest dla nich podstawą do zanegowania i odrzucenia 

całego raportu. Ale jednocześnie te liczby pokazują przed jakimi trudnościami stoją 

badacze, którzy nie opierają procesu zbierania danych na próbkach wygodnych lub 

metodzie „kuli śnieżnej”, a stosują konsekwentnie procedury przesiewowe nastawione 

na wychwycenie określonej mniejszości z dużej, reprezentatywnej puli. Jednocześnie 

trzeba pamiętać, iż badano dorosłych w przedziale 18-39 lat, znaczna część z nich ze 

względu na uprzedzenia społeczne miała niewielkie szanse na ciągłe przebywanie  

z matką i jej partnerką w jednym gospodarstwie domowym, z drugiej strony jest 

kwestia niestałości związków homoseksualnych omawiana wcześniej. Być może także 

znaczna część matek o homoseksualnych zachowaniach z premedytacją odsuwała 

dzieci od swoich związków lub przekazywała je na wychowanie np. rodzicom. Z badań 

opartych na próbkach wygodnych wyłania się obraz typowej homoseksualnej matki 

jako białej kobiety, dobrze wykształconej, przynależącej do wyższej klasy średniej  

i nieźle sobie radzącej w życiu. Tymczasem, jak pokazuje Rosenfeld (2012),  

z amerykańskiego spisu powszechnego wyłania się inny obraz, rodzice homoseksualni 

przynależą raczej do klasy pracującej i w znacznie większym stopniu są ludnością 

kolorową. Z pewnością takiej grupie wychowywanie dzieci przychodziło trudniej  

a tendencje do nieprzebywania z dzieckiem w jednym gospodarstwie domowym 

musiały być częstsze. Niemniej na konkluzję Rosenfelda, że „nie ma różnic” pomiędzy 

dziećmi wychowywanymi przez pary homoseksualne, a dziećmi wzrastającymi  

w nienaruszonych rodzinach biologicznych z rodzicami heteroseksualnymi  

w znacznym stopniu wpłynąć musiały dwa czynniki: ograniczył on swoją próbkę 

badawczą do grupy, która mieszkała z rodzicem i jego homoseksualnym partnerem 

przez okres ostatnich 5 lat, ponadto analizował znacznie mniej zmiennych. Dane 

oparte na spisie powszechnym nie wnikają tak głęboko w dynamikę systemów 

rodzinnych i w cechy socjo-psychologiczne osób badanych, np. nie zadaje się pytań  

o orientacje seksualną respondentów. W NBSR dokonywano analiz 

retrospektywnych, czego także nie obejmuje spis powszechny. Badanie Rosenfelda 
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zasadniczo skupione były na analizie porównawczej postępów szkolnych młodzieży 

pochodzącej z grup o różnych parametrach demograficznych.  

 Część krytyków podnosi (za: Regenerus, 2012b), iż w rzeczywistości badał on 

nie tyle lesbijskie matki i gejowskich ojców, co osoby biseksualne. Oparte jest to na 

obserwacji, iż większość badanych respondentów przyszła na świat z rodziców 

heteroseksualnych. Ten zarzut jest i częściowo słuszny (większość homoseksualnych 

rodziców osób badanych była na początku w związku heteroseksualnym) i w gruncie 

rzeczy nierozstrzygalny, dzieci swoich rodziców raczej nie mogą znać wszystkich 

szczegółów relacji seksualnych swoich rodziców. Zwróćmy jednak uwagę, że  

w percepcji respondentów tkwił schemat poznawczy „Mam lesbijską matkę”, „Mam 

ojca – geja”, co kazało im tak a nie inaczej odpowiadać na pytania ankiety badawczej. 

Na tych subiektywnych wyborach chyba należy poprzestać, rozważania na ile rodzice 

respondentów są „czystymi” gejami/lesbijkami, a na ile osobami biseksualnymi w 

kontekście tego badania wydają się nierozwiązywalne.  

 Pojawiła się także krytyka, iż w rzeczywistości respondenci opisywali nie tyle 

swoje doświadczenia z życia w homoseksualnych gospodarstwach domowych, co z 

opieki zastępczej. Zarzut trudny do utrzymania, jak podaje Regnerus przebywanie w 

rodzinach zastępczych zadeklarowało 21 osób posiadających lesbijskie matki (na 175 

osób z tej grupy), z czego blisko połowa z nich doświadczyła pobytu w rodzinie 

zastępczej przez rozpoczęciem 10 roku życia. Skonstruowana ankieta badawcza 

wyraźnie podkreślała odpowiedzi dotyczące rodziców biologicznych.  

 Wreszcie kwestia dotycząca nazewnictwa badanych grup. Zarzut dotyczył 

sformułowań „Gejowski ojciec” i „Lesbijska matka”, zdaniem krytyków dzieci nie 

mogą decydować o ocenie orientacji seksualnej swoich rodziców. Uwaga ta została 

uznana przez Regnerusa (op.cit.), na określenie tych grup wprowadził alternatywne 

pojęcia akcentujące schematy poznawcze osób badanych „Homoseksualna Matka w 

Percepcji Respondenta” (HMWPR) i „Homoseksualny Ojciec w Percepcji 

Respondenta” (HOWPR). 

 

Refleksje końcowe – w stronę cenzury? 

 

Postulat, aby porównywać dzieci wychowywane z stabilnych rodzinach 

homoseksualnych z dziećmi wzrastającymi w stabilnych rodzinach heteroseksualnych 

jest słuszny w odniesieniu do idealnego schematu metodologicznego. Jednak nie jest 

winą badacza, że w dużym, reprezentatywnym, przesiewowym badaniu nie można 

zebrać wystarczająco dużej liczebności badanych wychowywanych w stabilnych 

związkach homoseksualnych. To wskazuje raczej na cechę populacji, a nie błąd w 

zbieraniu danych. Promiskuityzm homoseksualistów potwierdzają zarówno 
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niezależne badania (Diggs, 2012), jak i liczne publikacje autorów homoseksualnych 

(np. Silverstein i Picano, 2009; Witkowski, 2012; Janiszewski, 2013), nasuwa się 

pytanie czy zebranie stabilnej grupy par homoseksualnych jest w ogóle możliwe? 

Postulat analizowania grupy młodych dorosłych wzrastających przez okres całego 

dojrzewania w stabilnych związkach homoseksualnych wydaje się mocno 

nierealistyczny.  

Zarzut Sherkata (op.cit.), że badania były finansowane przez konserwatywne 

instytucje, o czym informuje Regnerus w swoim tekście, zdaje się mieć charakter 

bardziej emocjonalny niż racjonalny. O ile źródło finansowania nie ingeruje  

w przebieg badań nie można podważać ich wiarygodności. Nad skonstruowaniem 

ankiety pracował niezależny zespół badaczy, zebranie danych zostało powierzone 

wyspecjalizowanej firmie, nie ma powodu by nie wierzyć Regenerusowi, że nikt  

z zewnątrz nie ingerował w opracowanie danych i ich końcową interpretację. Także 

uwaga o przedłużaniu badań poprzez kierowanie próśb do panelistów Knowledge 

Network by zainteresowali wypełnieniem ankiety nowe osoby nie wydaje się trafna. 

Procedury takie są powszechnie stosowane w celu powiększenia liczebności próby, 

istotne jest czy naruszałyby one jej losowość, wydaje się, że takiego niebezpieczeństwa 

tu nie było. 

Na tle wszystkich wyodrębnionych grup osoby młode osoby dorosłe 

wzrastające w nienaruszonych biologicznie rodzinach z heteroseksualnymi rodzicami 

prezentują się zdecydowanie najlepiej, przeprowadzone badania pokazują, że pełna 

rodzina jest środowiskiem, które najefektywniej służy osobowościowemu  

i społecznemu rozwojowi jednostki. Badanie Regnerusa jednoznacznie pokazuje, iż 

dzieci wychowywane przez homoseksualistów mają więcej problemów zdrowotnych  

i psychiatrycznych niż inni, a teza o „braku różnic” pomiędzy dziećmi wzrastającymi 

w pełnych, nienaruszonych biologicznie rodzinach a wychowywanymi przez pary 

homoseksualne, podtrzymywana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, 

musi przejść do kategorii naukowych mitów. Bez względu na to jaką wagę 

przypiszemy analizom grup młodych dorosłych wychowywanych przez 

homoseksualnych rodziców pod względem ich stabilności i reprezentatywności faktu, 

iż najlepsze wyniki osiągnęły osoby wzrastające w stabilnych rodzinach 

heteroseksualnych nie można przekreślić lekką ręką, w tym zakresie rezultaty 

otrzymane na reprezentatywnej amerykańskiej próbie są trudne do zakwestio-

nowania. To wydaje się być największa wartością studium Regnerusa. Badania nad 

dziećmi wzrastającymi w homoseksualnych gospodarstwach domowych w gruncie 

rzeczy dopiero rozpoczynają się, swymi analizami Regnerus pokazał, iż nie można 

polegać wyłącznie na małych próbkach wygodnych i metodzie „kuli śnieżnej”, taka 

metodologia prowadzić może do błędów tendencyjności i nieuprawnionych 
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generalizacji. 

Zakres praw społecznych dla gejów i lesbijek, w tym dotyczące 

homoseksualnego rodzicielstwa, to kwestie i decyzje natury politycznej. Spór  

o badania i interpretację wyników socjologa z Austin winien mieć charakter 

merytoryczny i naukowy, obserwując zamieszanie wokół NBSR trudno nie oprzeć się 

przekonaniu, że znaczna część tych głosów ma motywację ideologiczną, a zamiast 

merytorycznej dyskusji o homoseksualnym rodzicielstwie podnoszona jest 

uogólniająca dyskwalifikacja. Na ile ta krytyka jest uzasadniona, a na ile nadmiarowa 

– polski czytelnik raportu Regnerusa już sam będzie mógł odpowiedzieć. Niemniej 

ataki skierowane do uczelni zatrudniającej uczonego, oskarżenia redakcji, która 

wydrukowała kontrowersyjny tekst, pogróżki kierowane pod adresem autora, 

szerzona atmosfera nietolerancji (zob. Regnerus Affair, 2012; Richwine i Marshall, 

2012; Żurek, 2013; Regnerus, 2013) to niebezpieczne zjawiska, która każą się obawiać 

o wolność badań naukowych w kwestiach naruszających powszechnie obowiązujący 

kanon politycznej poprawności.  

Zagrożenia te bardzo syntetycznie pokazuje Gabriele Kuby (2013) w pracy pod 

znamiennym tytułem Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię 

wolności. W rozmowie z A. Żurek zamieszczoną w tygodniku „Sieci” Regnerus 

powiedział: „Po opublikowaniu diagnozy socjologicznej zgłaszali się do mnie ludzie, 

którzy wyrażali swoją wdzięczność za to, że ktoś opisał i nazwał doświadczenia, jakie 

stały się ich udziałem. Byli jednak też i tacy, którzy pisali do mnie po to, aby wyrazić 

swoje rozczarowanie i ogromną złość za to, że podjąłem w swoich badaniach ten 

temat. Można powiedzieć, że publikowanie analiz w dziedzinach „wrażliwych” zawsze 

wiąże się ze wzbudzeniem silnej reakcji. W podjętym przeze mnie temacie 

wychowania dzieci przez pary homoseksualne jest jednak coś wyjątkowego, coś, co 

wywołuje szczególne rozdrażnienie. Próby zniszczenia mojej kariery naukowej trwają 

bowiem po dziś dzień.” Bezprzykładny atak na czele którego stanął Gary Gates, 

inicjator listu „200” do SSR, może zapisać się w historii nauki jako przykład skrajnej 

nietolerancji. Być może jego właściwym celem nie był już Regnerus, ale potencjalni 

następcy i kontynuatorzy, do których skierowany został komunikat, iż mogą 

publikować tylko wyniki politycznie poprawne, w tym wypadku zgodne z homofilną 

wykładnią, w przeciwnym razie ich naukowa kariera może zostać zniszczona.  

W zarzutach pod adresem Regnerusa często pojawia się „argument”, że nie miał on 

wcześniejszego doświadczenia w badaniu osób LGBT, co można interpretować, jako 

sugestię, iż nie powinien on podejmować tego tematu, idąc tym tropem można wręcz 

odebrać groźbę, że najlepiej gdyby problematyką LGBT zajmowali się sami badacze  

o orientacji LGBT.  

Ideologia politycznej poprawności, powstała skądinąd w szlachetnych 
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intencjach, aby język nie powodował powiększania społecznych podziałów i wyklu-

czenia słabszych mniejszości, nie jest jednak neutralna politycznie, z czasem – jak 

twierdzą Scruton, Weigel, Bartyzel czy Kołakowska (zob. Margasiński, 2012, 2013) - 

została zdominowana przez koncepcje lewicowo-liberalne. Muszą niepokoić 

wypływające z tej fali próby regulacji prawnych (por. Kuby, op.cit.), które mogą wręcz 

ograniczać prowadzenie badań naukowych i swobodną społeczną dyskusję, tak jak 

ostatnio wprowadzana we Włoszech ustawa „antyhomofobiczna” (biorę termin  

w cudzysłów, bowiem w gruncie rzeczy nie wiadomo, co on w tym kontekście oznacza, 

zob. Margasiński, 2012).  

Brytyjski filozof Roger Scruton (za: White, 2013) mówi wręcz, że włoski projekt 

ma swe źródła w maoistowskich i stalinowskich totalitaryzmach. Ukazanie się raportu 

Regnerusa i powstałe nań reakcje pokazują jak cienka jest granica swobody badań 

naukowych dotykających wrażliwych obszarów moralnych (aborcja, eutanazja, 

homoseksualizm) obejmowanych w mainstremowym przekazie politycznym i medial-

nym coraz ściślejszym gorsetem lewicowej politycznej poprawności. W czasach 

globalnej wioski nie są to tylko lokalne kwestie dotyczące wyłącznie Stanów 

Zjednoczonych czy Włoch.  

Pozostaje wyrazić nadzieję, że prowadzenie w Polsce niezależnych badań 

naukowych nie będzie zagrożone i nie doczekamy powrotu czasów opresyjnej cenzury. 

W gruncie rzeczy znikoma ilość badań nad homoseksualizmem podejmowana przez 

polskich badaczy społecznych każe postawić pytanie w jakim stopniu jest to już 

skutek mechanizmów autocenzury i lęków wynikających z możliwego naruszenia 

politycznej poprawności.  
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Wychowanie w rodzinie czy przemoc?  

Przejawy toksycznej pedagogiki rodzinnej i jej skutki  

w aspekcie typów rodziny D. Fielda 

 

 

 Najpowszechniejsze określenia dotyczące pojęcia rodziny koncentrują się na 

wskazaniu, że stanowi ona najważniejsze środowisko wychowawcze człowieka.  

W podkreślaniu znaczenia rodziny dla wzrastania jednostki wskazuje się głównie jej 

różnorodne funkcje, strukturę, procesy komunikacyjne, emocjonalne, wartościujące  

i identyfikacyjne. Zwraca się uwagę na wspólnotowość członków rodziny ze sobą, na 

rolę więzi, postaw rodzicielskich i stylów wychowania, na zaspokajanie potrzeb 

członków rodziny, bezpośredniość i długotrwałość oddziaływania na poszczególne 

osoby. W dużym stopniu elementy te składają się na ogólnie rozumiane środowisko 

wychowania, które D. Field (1996) różnicuje poprzez wskazanie pięciu typów rodzin: 

związków, władzy, opiekuńczej, chaotycznej i uwikłanej.  

Pierwszym celem niniejszego artykułu jest ukazanie przemocowego charakteru 

stosowanych w wielu domach metod wychowawczych, które w przekonaniu 

stosujących je rodziców często postrzegane są jako naturalne i nierzadko jako 

prawidłowe sposoby oddziaływania na dzieci. Dla ukazania błędnego kierunku  

w myśleniu tych rodziców opisana zostanie istota wychowania oraz specyfika 

wychowania w rodzinie prawidłowej, a następnie ukazane zostaną właściwości relacji 

rodzic - dziecko, które noszą znamiona przemocy. Drugim celem podjętej analizy jest 

ukazanie związku pomiędzy wychowywaniem się w określonym przez D. Fielda typie 

rodzin a wybranymi właściwościami osobowościowymi dorastającej młodzieży, jej 

skłonnościami do zachowań ryzykownych oraz wybranymi elementami jej postaw 

wobec przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich. Zaprezentowane przez D. Fielda 

(1996) typy rodzin można podzielić na dwie grupy, z których tylko jedna uznana jest 

za prawidłową – jest to rodzina związków. W pozostałych typach rodzin dorośli 

pełniący funkcje wychowawcze tworzą środowisko oddziałujące wychowawczo  

w sposób nieprawidłowy (zob. tamże). W dużym stopniu oddziaływania te można 

porównać do tych, które w literaturze poświęconej przemocy w rodzinie mają taki 

właśnie charakter. A. Miller (1991, 1995, 1999, 2006a, 2006b), J. Bradshaw (1994, 

1997), S. Forward (1993), R.W. Firestone (2007) czy P. Mellody (2005) nazywają 
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takie przemocowe metody wychowawcze toksyczną pedagogiką. Pytanie postawione 

w tytule niniejszego artykułu sugeruje występowanie problemu w błędnym 

rozumieniu przez wielu rodziców pojęcia wychowania. Niejednokrotnie jest ono 

mylone z przemocowym oddziaływaniem na własne dzieci. Skutki takiego 

wychowania są w wielu sytuacjach tożsame ze skutkami powstającymi przy 

stosowaniu przemocy wobec dzieci. Jednocześnie z różnorodnych badań wynika, że 

zdecydowana większość współczesnego społeczeństwa doświadczyła od swoich 

rodziców różnorodnych rodzajów kar fizycznych i psychicznych, noszących zmamiona 

przemocy, które postrzegali oni jako naturalne metody wychowania.  

 

1. Wychowanie w aspekcie pedagogiki i psychologii i jego główne źródło 

- rodzina 

 

Wychowanie rozumiane jest w pedagogice jako „działanie (…) zmierzające do 

osiągnięcia względnie trwałych skutków (zmian) w rozwoju fizycznym, umysłowym, 

społecznym, kulturowym i duchowym jednostki ludzkiej” (Pomykało, 1994, s. 917). 

W. Okoń (1987, s. 347) podkreśla, że celem wychowania jest „wywoływanie 

zamierzonych zmian w osobowości człowieka” w sferze poznawczo-instrumentalnej  

i aksjologicznej. „Główną siłą sprawczą wychowania jest osoba, ale z reguły działająca 

w zbiorze osób” (Pomykało, 1994, s. 917). Jednocześnie też podkreśla się, że działania 

te mogą być celowe i zamierzone, jak i niecelowe oraz nieświadome i mogą prowadzić 

do względnie trwałych zmian w osobowości (tamże, s. 918). 

W psychologii wychowanie postrzegane jest w podobny sposób. Określa się je 

jako „zbiorowy wpływ wszystkich czynników środowiskowych, które oddziałują na 

rozwój i zachowanie” (Reber, 2000, s. 841) i wskazuje na następujące skutki tego 

procesu: zmiany osobowości u dziecka, zmiany w jego reakcjach (zachowaniu), 

nadawanie nowych znaczeń otaczającemu światu oraz kształtowanie poglądów i po-

staw (Gurycka, 1979, s. 17).  

W myśl powyższych definicji długotrwałe oddziaływanie rodziców w sposób 

względnie trwały kształtuje fundamentalne właściwości osobowościowe ich dzieci. 

Jeśli mają one szczęście wzrastać w rodzinie prawidłowej z dużym 

prawdopodobieństwem osiągną dojrzałość osobowościową i dobrze poradzą sobie  

z różnymi zadaniami życiowymi, jeśli natomiast ich rodzice tworzą nieprawidłowe, 

tzw. dysfunkcjonalne środowisko wychowawcze, w dużym stopniu niemożliwe jest 

uzyskanie przez nie pełnej dojrzałości, przez co mogą borykać się w przyszłości  

z różnorodnymi problemami w relacji z samymi sobą oraz z innymi tak w sferze życia 

rodzinnego, jak i pozarodzinnego. 
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W psychologii rozwoju człowieka podkreśla się dwa główne źródła 

prawidłowego rozwoju dziecka: naturę i środowisko. Pierwsze źródło obejmuje 

potencjał organiczny, warunkujący funkcjonowanie dziecka w zależności od tego, czy 

przyszło ono na świat i rozwija się zdrowo, czy urodziło się lub nabyło jakąś formę 

dysfunkcji ograniczającą mu proces wzrastania. Natura warunkuje też ujawnienie się 

pewnych procesów rozwojowych prowadzących do dojrzałości organizmu, np. 

dojrzewanie płciowe (por. M. Przetacznik-Gierowska, 2002; Harris, 1998).  

A. Brzezińska określa ten proces pojęciem zegara biologicznego. Środowisko jako 

czynnik warunkujący rozwój człowieka  to pojęcie szerokie. Najważniejsze z nich 

tworzą rodzice. Mają oni rozpoznać potrzeby dziecka i dostosować swoje oczekiwania 

do jego potrzeb. Spełnianie tych zadań umożliwia dziecku rozwój według tzw. zegara 

społecznego (Brzezińska, 2005, s. 25), czyli funkcjonowanie w pełni zgodne  

z procesem rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Taki rozwój 

zapewnia dziecku prawidłowe środowisko rodzinne, natomiast w rodzinie 

dysfunkcjonalnej zjawiska pojawiające się w domu rodzinnym, jakość 

funkcjonowania rodziców oraz ich relacje z własnymi dziećmi powodują 

niejednokrotnie pojawianie się, mówiąc językiem A. Brzezińskiej, wydarzeń 

niepunktualnych. Oznacza to, że dziecko zostało w jakiś sposób zmuszone do zbyt 

wczesnego lub zbyt późnego funkcjonowania psychospołecznego w stosunku do 

własnych możliwości rozwojowych (tamże, s. 22-39). Wydarzenia takie, to np. 

nadmierne wymagania stawiane dzieciom i stosowanie kar za ich niespełnienie, 

przemoc seksualna wobec dziecka, pełnienie roli „bohatera rodziny” związane  

z koniecznością podejmowania przez dziecko zadań przeznaczonych dla dorosłych. 

Brak dopasowania oczekiwań rodziców do potrzeb dziecka i do jego praw 

rozwojowych powoduje według A. Brzezińskiej (tamże) po pierwsze, że wymagania, 

które  stawia się dziecku mogą być dla niego bardzo trudne do spełnienia lub w ogóle 

niemożliwe, co przy nieprawidłowych postawach rodzicielskich może zakończyć się 

konsekwencjami dla dziecka podobnymi do wychowywania się w rodzinie  

z problemem przemocy. Natomiast w drugiej sytuacji wymagania te mogą być zbyt 

łatwe, przez co nie będą działały na niego w sposób mobilizujący do działania, np. 

przy nadmiernej opiekuńczości. W obu przypadkach pojawiają się według autorki 

tzw. efekty niedopasowania, prowadzące zwykle do zahamowania lub zakłócenia 

rozwoju dziecka (tamże). 

 

2. Wychowanie w rodzinie prawidłowej 

 

W ostatnim czasie pojawiło się wiele teorii wskazujących na zróżnicowanie 

prawidłowego i dysfunkcjonalnego środowiska rodzinnego. Większość z nich odnosi 
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się do podobnych problemów i kierunków oddziaływania na dzieci, a najważniejsze 

dotyczą kształtowania osobowości, szczególnie w obszarze potrzeb, woli, emocji, 

funkcji poznawczych i obrazu siebie. 

Podstawą prawidłowej relacji rodzice - dzieci powinny być według  

A. Karasowskiej (za: Sakowska, 1999, s. 8) dwa aspekty oddziaływań. Pierwszy 

obejmuje „miłość, akceptację, szacunek dla dziecka okazywane poprzez szacunek dla 

jego uczuć i potrzeb, akceptację dla trudności i ograniczeń dziecka, dostrzeganie jego 

starań i mocnych stron, obdarzanie zaufaniem, poświęcanie dziecku czasu i uwagi”. 

Drugi dotyczy granic, norm i wymagań stawianych dziecku. Rodzice uczą ich poprzez 

„pokazywanie dziecku praw rządzących światem fizycznym i społecznym, pozwalanie 

na poniesienie konsekwencji własnych zachowań dziecka, czy egzekwowanie 

wymagań” (tamże). Funkcjonujące według tych reguł warsztaty edukacyjne 

realizowane w „Szkołach dla rodziców i wychowawców” umożliwiają dorosłym 

obserwowanie efektów niezwykłych przemian w jakości funkcjonowania ich rodzin, 

głównie w wyniku pozytywnych przemian w relacjach między rodzicami i dziećmi, 

a także między małżonkami.  

W rodzinie prawidłowej, określanej przez V. Satir (za: Bradshaw, 1994, s. 67) 

jako rodzinie zdrowej, funkcjonuje prawo do korzystania przez każdego członka 

rodziny z tzw. pięciu wolności, rozumianych jako ich naturalne zasoby. Jest to 

„wolność do postrzegania i słyszenia tego, co jest obecne tutaj i teraz, a nie tego co 

było, będzie czy powinno być. Wolność do myślenia tego co się myśli, a nie tego co 

powinno się myśleć. Wolność do czucia tego co się czuje, a nie tego co powinno się 

czuć. Wolność do pragnienia i wybierania tego czego się chce, a nie tego czego 

powinno się chcieć. Wolność do wyobrażania sobie swojej własnej samorealizacji,  

a nie grania sztywnej roli, czy ciągłego troszczenia się o bezpieczeństwo” (tamże). 

Możliwość korzystania z tych wolności gwarantuje prawidłowy rozwój dziecka, 

szczególnie w aspekcie jego poczucia własnej wartości. Świat rodzinny jest dla niego 

przewidywalny i przejrzysty, koncentruje się ono na zaspokajaniu własnych potrzeb 

fizycznych i psychospołecznych, może być w pełni sobą i odczuwać w sposób 

bezpieczny kontakty z innymi osobami. Kierunek jego rozwoju ma charakter 

progresywny.   

W rodzinie prawidłowej istnieją według J. Bradshaw’a (1994, s. 74) tzw. 

funkcjonalne reguły w rodzinie. Reguły te obejmują najważniejsze aspekty 

funkcjonowania wszystkich jej członków. Dotyczą one między innymi bieżącego 

rozwiązywania powstających problemów, promowania wyżej wymienionych pięciu 

wolności, prawa do wyrażania własnych uczuć, myśli i pragnień, równości wszystkich 

członków rodziny, otwartości, dialogu, prawidłowej komunikacji w rodzinie, prawa do 

zaspokajania swoich potrzeb, prawa do autonomii, konsekwencji rodzicielskiej  
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w wychowaniu, wymiennego systemu ról w rodzinie, budowania prawidłowej 

atmosfery domowej. Wszystkie te reguły są gwarantem tworzenia środowiska 

rodzinnego sprzyjającego życiu w zgodzie i pełnieniu ról adekwatnych do pozycji 

zajmowanej w rodzinie oraz do poziomu rozwojowego poszczególnych jej członków. 

Stanowią one fundament pod ukształtowanie dojrzałej osobowości wzrastających  

w niej dzieci oraz rozwijanie dojrzałych dyspozycji osobowościowych u ich rodziców. 

W rodzinach, które funkcjonują w sposób optymalny rodzice respektują 

według P. Mellody (2005, s. 95-110) pięć naturalnych cech dziecka, jego cenność, 

bezbronność, niedoskonałość, zależność i niedojrzałość oraz trzy cechy warunkujące 

jego prawidłowy rozwój: skupienie na sobie, niezbędne dla rozwoju wewnętrznego, 

bezgraniczną energię oraz umiejętność przystosowania do zmian. Akceptowanie przez 

rodzinę ww. cech umożliwia osiągnięcie w dorosłości dojrzałości przejawianej przez 

poczucie odpowiedzialności, samodzielność, niezależność, adekwatne poczucie 

własnej wartości, ochronę własnej osoby funkcjonalnymi granicami, umiejętność 

prawidłowego zaspokajania swoich potrzeb i pragnień. Cenność wiąże się z uznaniem 

dziecka za wartość przez sam fakt, że przyszło na świat w określonej rodzinie i dotyczy 

pełnej akceptacji całej jego osoby. Bezbronność dziecka wymaga ochrony jego osoby 

przez rodziców. Wiąże się to z uznaniem praw dziecka do jego własnych myśli, uczuć, 

ciała i zachowań oraz z uczeniem zasad funkcjonowania w świecie oraz stawiania 

granic sobie i innym. Uwzględniając niedoskonałość dziecka rodzice są otwarci na 

możliwość popełniania przez nie błędów. Sami też uczą dziecko, że prawem człowieka 

jest nie być doskonałym, że każdemu, nawet dorosłym, może zdarzyć się popełnienie 

błędów. Uznanie takiej cechy, jak zależność dziecka wiąże się ze zrozumieniem jego 

potrzeb i pragnień. Ważne jest, więc, by rodzice zauważali potrzeby dziecka, mieli 

wiedzę o prawach jego rozwoju i zaspokajali te potrzeby, gdyż dziecko samo nie jest w 

stanie tego zrobić. Niedojrzałość dziecka wymaga wiedzy rodziców na temat 

prawidłowości jego rozwoju i dostosowywania wymagań oraz zadań do jego wieku.  

W zdrowej rodzinie nie wymaga się od dziecka nadmiernej dojrzałości i odpo-

wiedzialności i pozwala na funkcjonowanie zgodne z jego prawami rozwojowymi.  

W prawidłowej rodzinie zaspokajane są potrzeby dziecka co, jak wskazano 

wyżej, stanowi niezbędny proces jego rozwoju. Potrzeba to „stan braku w organizmie 

czegoś, co jest niezbędne do jego życia” (Szewczuk, 1985, s. 217), to „jakaś rzecz lub 

jakiś stan rzeczy, którego zaistnienie poprawia dobrostan organizmu” (Reber, 2000, 

s. 530). Spośród wielu koncepcji dotyczących tego obszaru życia człowieka analiza 

potrzeb A. Maslowa pozwala na wskazanie kierunku rozwoju najbardziej niezbędnych 

właściwości psychofizycznych i społecznych związanych z uzyskaniem przez jednostkę 

dojrzałości. Według Maslowa człowiek jest naturalną całością – organizmem, który 

uaktywnia potrzeby w układzie hierarchicznym, rozpoczynając od potrzeb 
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podstawowych (tzw. niedoboru), a na ich bazie rozwijając potrzeby wyższe (tzw. 

potrzeby rozwoju) (Łukaszewski, Gdańsk 2002, s. 433; Nelicki, 1999, s. 161). Za 

podstawowe A. Maslow przyjął potrzeby fizjologiczne (oddychanie, zaspokojenie 

głodu i pragnienia oraz snu i seksu), bezpieczeństwa (spokoju, braku zagrożenia), 

przynależności i miłości (wiązania się z innymi, poczucia bycia akceptowanym) oraz 

szacunku (poczucia kompetencji i osiągnięć, aprobaty i uznania przez innych) 

(Nelicki, 1999, s. 165; Łukaszewski, 2002, s. 433; Franken, 2005, s. 32). Na bazie tych 

potrzeb rozwijają się tzw. potrzeby rozwoju, czyli poznawcze (wiedzy, rozumienia, 

odkrywania) i estetyczne (symetrii, porządku, piękna) (Łukaszewski, 2002, s. 434; 

Franken, 2005, s. 32). Na podłożu zaspokojonych w dzieciństwie potrzeb 

podstawowych może rozwijać się dopiero proces samoaktualizacji (Nelicki, 1999,  

s. 171), czyli samorealizacji: spełnienia się i wykorzystania swojego potencjału 

(Franken, 2005, s. 32). Osoby osiągające taką zdolność cechują się m.in. bardziej 

adekwatnym spostrzeganiem rzeczywistości, akceptacją siebie i innych, 

spontanicznością w myśleniu, emocjonalności i zachowaniu, poczuciem autonomii, 

umiejętnością nawiązywania bliskich, opartych na miłości związków, wysokim 

poziomem etycznym, kreatywnością i asertywnością (Nelicki, 1999, s. 172-173).  

P. Mellody (2005, s. 106) wskazuje, że zaspokojenie u dziecka potrzeb emocjonalnych 

wiąże się z rozwojem u niego wewnętrznego poczucia własnej tożsamości.  

Jednym z ważniejszych obszarów dotyczących oddziaływania dorosłych na 

dziecko są postawy rodzicielskie, czyli stosunek do dziecka wyrażany w aspekcie 

poznawczym (co rodzic wie o dziecku, jak o nim myśli i jak go postrzega), 

emocjonalno-motywacyjnym (co rodzic czuje do dziecka i jak pragnie wyrażać te 

uczucia) i behawioralnym (zachowania rodziców w stosunku do dziecka i stosowane 

przez nich metody wychowawcze). W rodzinie prawidłowej dominują postawy 

akceptacji dziecka, uznania jego praw i autonomii, współdziałania, rozumnej swobody 

i właściwego ochraniania. Dziecko pochodzące z takiej rodziny wzrasta w oparciu  

o poczucie bycia akceptowanym i kochanym. Rodzice rozpoznają jego potrzeby  

i wspierają w ich zaspokajaniu. Pozwala mu się na uczuciową niezależność, otrzymuje 

ono poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia z własnego istnienia. Rodzice postępują 

z dzieckiem w sposób rozważny, w stawianiu zadań uwzględniają poziom jego 

rozwoju, wspierają je, gdy sytuacja tego wymaga. Interesują się sprawami dziecka, 

poświęcają mu możliwie dużo czasu (zawsze, kiedy ono go potrzebuje). Pozostawiają 

dziecku (pod czujną kontrolą) pole do własnej inicjatywy i aktywności, umożliwiają 

mu nawiązywanie kontaktów społecznych, stwarzają warunki sprzyjające 

samodzielnemu podejmowaniu przez dziecko decyzji i ponoszenia odpowiedzialności 

za własne postępowanie. Wspierają dziecko w  zdobywaniu samodzielności i auto-

nomii, szanują jego rodzącą się prywatność i poczucie intymności. Dopuszczają 
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dziecko (w miarę jak wzrasta) do coraz szerszego kręgu spraw, w których 

współdecyduje i współuczestniczy, szanują jego indywidualność, prawa, godność 

osobistą (Plopa, 2008, s. 58-60; Plopa, 2006, s. 171-174; Ziemska, 2009). Opisane 

wyżej działania wychowawcze rodziców warunkują prawidłowy moralny, emocjonalny 

i społeczny rozwój dziecka, a w konsekwencji dojrzałość osobowościową. 

Siłę oddziaływania rodziców na kształtowanie osobowości jednostki 

uwidacznia w swojej koncepcji E. Berne (za: Harris, 2009, s. 38-64, 104-106).  

W ukształtowanych według niego trzech stanach osobowości każdy człowiek 

przejawia wiele właściwości w dużym stopniu „skopiowanych” od swoich rodziców  

w okresie, gdy sami byli dziećmi, głównie do piątego roku życia. Pierwszy stan 

osobowości, tzw. Rodzic, to zgromadzenie w swoich myślach i nawykach elementów 

zachowania i wypowiedzi zaobserwowanych od własnej matki i ojca (tzw. wyuczona 

koncepcja życia oparta na zapisie „wprost” – bez analizy i interpretacji). Obejmują 

one m.in. reguły i zasady życiowe, normy społeczne, system wartości, charakter 

wzajemnych relacji małżeńskich rodziców i rodzicielskich, sposób wychowania dzieci, 

itp. Informacje te są zwykle odtwarzane w pamięci w postaci konkretnych 

komunikatów werbalnych i niewerbalnych kierowanych do dziecka przez rodzica lub 

inną osobę znaczącą. Często dorosły ma w pamięci ton głosu oraz mimikę twarzy  

i gesty swojego ojca i matki. Jeśli rodzice pełnili swoje role w sposób prawidłowy 

warunkują kształtowanie dojrzałej osobowości, jeśli natomiast byli to tzw. rodzice 

krytyczni lub kontrolujący, ich zachowania będą miały charakter w dużym stopniu 

przemocowy i staną się takim fundamentem dla stanu psychologicznego Rodzic  

u jednostki. Zapisy, które tkwią w pamięci dorosłego wychowywanego przez takich 

rodziców to m.in. krytykowanie, wymaganie bezwzględnego posłuchu, rozkazywanie, 

złorzeczenie, poniżanie, karanie, zabranianie, ściągnięte brwi, spojrzenie wywołujące 

lęk, uniesiony palec lub ręka. Jak podaje Harris (tamże) dziecko rodziców nazbyt 

surowych i stanowczych może mieć duże trudności w kontrolowaniu starych metod 

działania i może się ich kurczowo trzymać – czuje wewnętrzny przymus określonego 

myślenia, odczuwania, działania. Drugi stan osobowości, Dziecko, zawiera stany 

wewnętrzne, głównie uczucia, które były reakcjami na to, co dziecko widziało  

i słyszało w okresie wczesnego dzieciństwa, głównie do piątego roku życia (tzw. 

odczuwana koncepcja życia). Są to więc różnego rodzaju zapamiętane (w sposób 

nieświadomy) stany reagowania emocjonalnego na różne sytuacje oraz stany 

naturalnego reagowania popędowego. Wiele reakcji z poziomu Dziecka jest 

potrzebnych i wartościowych, np. pragnienia i marzenia, radość, ciekawość 

poznawcza, czy odczuwanie innych potrzeb, natomiast wiele reakcji, utrudniających 

funkcjonowanie jednostce związanych jest np. z nieadekwatnie odczuwanymi 

emocjami, m.in. z poczuciem winy, irracjonalnym (neurotycznym) lękiem, zbyt 
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silnym poczuciem wstydu. Trzeci stan osobowości, Dorosły, jest kształtowany, według 

E. Berne’a od dziesiątego miesiąca życia dziecka. Obejmuje on zdolność jednostki do 

decydowania o sobie. Będzie to więc umiejętność analizy sytuacji (nawet z pozycji 

dziecka dziesięciomiesięcznego) i tzw. „samourzeczywistnienie się” (tzw. myślowa 

koncepcja życia). Człowiek z dojrzałym Dorosłym sprawdza prawdziwość i ade-

kwatność danych zawartych w stanie Rodzic i Dziecko, uaktywniających się w okre-

ślonej sytuacji, dokonuje interpretacji sytuacji tak w obszarze myśli, jak i uczuć i sa-

modzielnie, w sposób odpowiedzialny dokonuje wyborów poznawczych,  

emocjonalnych i behawioralnych.  

Wychowywanie się w prawidłowej rodzinie w dużym stopniu warunkuje 

ukształtowanie dojrzałych wszystkich trzech stanów osobowości, z dominacją 

Dorosłego, korzystającego z aktualnego stanu Rodzic lub Dziecka w sytuacjach, które 

tego wymagają. Dominacja stanu Rodzic lub Dziecko najczęściej jest związana  

z wzrastaniem w rodzinie o nieprawidłowych postawach rodzicielskich, stylach 

wychowania, czyli nieprawidłowym typie rodziny, a także w rodzinie o cechach 

przemocowych. W konsekwencji osoby takie mogą przejawiać wiele problemów 

związanych z funkcjonowaniem społecznym, od niedojrzałości osobowościowej, czy 

zaburzeń natury emocjonalnej, do psychopatii włącznie (tamże, s. 147-160). 

 

3. Wychowanie przemocowe w rodzinie 

 

W literaturze prezentującej problem przemocy w rodzinie można znaleźć 

szczegółowe opisy dotyczące skali zjawiska, form przemocy, bezpośrednich i pośre-

dnich konsekwencji ujawniających się u ofiar przemocy, czy opisy danych 

dotyczących sprawców. W niniejszym artykule przedstawione zostaną jedynie 

najważniejsze fakty dotyczące sposobów wychowania dzieci w rodzinie, które mają 

znamiona przemocy. 

Mimo obserwowanych współcześnie pozytywnych przemian w odniesieniu do 

relacji rodzice - dzieci, w wielu domach matki i ojcowie w różnym stopniu 

(sporadycznie lub zdecydowanie częściej) ujawniają zachowania znajdujące się  

w klasyfikacjach form przemocy rodziców wobec dzieci. Gdyby zwrócić im uwagę, że 

stosują przemoc wobec własnych dzieci większość z nich zaprzeczyłaby, gdyż formy 

odnoszenia się do nich traktują jako zwyczajne i powszechne, prawidłowe, stosowane 

także przez ich rodziców, gdy sami byli dziećmi. W różnorodnych definicjach 

przemocy podkreśla się celowość podejmowania działań zmierzających do osłabienia 

tzw. mocy u dziecka (psychicznej i fizycznej), a także celowość wywołania u dziecka-

ofiary cierpienia. Tymczasem rodzice rzadko w sposób w pełni świadomy i celowy 

stosują metody wychowawcze o znamionach przemocy czy nadużycia. P. Mellody 
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(2005, s. 162) mówiąc o nadużyciach wobec dziecka, występujących w dys-

funkcjonalnym wychowaniu mówi o nadużyciach w sferze fizycznej, seksualnej, 

emocjonalnej, intelektualnej i duchowej. Wielu autorów określa takie wychowanie 

zaniedbaniem emocjonalnym, czy psychicznym. 

Rodzice nie oceniają jako działania przemocowe gróźb i wyzwisk, krzyczenia na 

dzieci i nieokazywania im szacunku, straszenia, szantażowania, oszukiwania, 

krytykowania, oskarżania, upokarzania, wyśmiewania, wyzywania, zawstydzania 

dziecka, ani też stosowania tzw. etykietek. Nie uważają, że domaganie się 

bezwzględnego posłuszeństwa, tzw. tresura, czyli rygorystyczne egzekwowanie 

nakazów i zakazów, celowe wywoływanie poczucia winy, odmowa uczuć w konse-

kwencji jakiegoś zachowania dziecka, grożenie oddaniem go do domu dziecka lub 

rodziny zastępczej, odmowa zainteresowania nim, unikanie kontaktu z dzieckiem, 

ignorowanie go, obojętność, oziębłość, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów  

z innymi, systematyczne wyręczanie dziecka, czy pozbawianie prywatności i intym-

ności oraz nieposzanowanie jego godności osobistej to zachowania zaklasyfikowane 

do przemocy psychicznej. Ci, którzy nie okazują uczuć dzieciom, nie przytulają ich, 

nie koncentrują się na emocjonalnych przeżyciach dzieci lub zaprzeczają im także 

stosują przemoc psychiczną wobec nich. Rodzice, którzy pozostawiają dzieci same  

w domu na wiele godzin dziennie również czynią spustoszenia w ich psychice, 

porównywalne do przemocy psychicznej. Nie odczuwają, że przemocą może być 

wykorzystywanie dzieci do wykonywania zadań przerastających ich możliwości. Nie 

są też świadomi, że wchodząc w koalicję z dzieckiem i włączając je w intymne 

szczegóły dotyczące relacji małżeńskiej, także w sferze seksualnej, to przemoc 

emocjonalna i seksualna. Podejmując współżycie seksualne w obecności dziecka,  

z przekonaniem, że ono śpi i niczego nie widzi i nie słyszy, stosują bezpośrednią formę 

przemocy seksualnej. Opowiadanie kawałów o treściach seksualnych i oglądanie 

programów czy filmów o charakterze seksualnym w obecności dziecka to także 

przemoc seksualna. Mimo wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych zdarza 

się, że rodzice stosują jeszcze przemoc fizyczną, biją dzieci, szarpią nimi, potrząsają, 

ciągną za włosy czy za ucho, popychają je, zatykają ich usta dłonią, by nie słyszeć ich 

płaczu, uderzają przypadkowym przedmiotem, np. ścierką, kablem, pasem, ściskają 

ręce, szczypią. Stosują też tzw. przemoc bierną: zakazują mówienia, jedzenia, snu, 

korzystania z toalety (Lew-Starowicz, 1992; Forward, 1993; Bradshaw, 1994, 1995, 

1997; Pospiszyl, 1994; Miller, 1999; Dutton, 2001; Mazur, 2002; Madanes, 2004; 

Gawęcka, 2005; Firestone, 2007). 

Większość przyczyn takiego zachowania rodziców tkwi w ich własnych 

doświadczeniach z dzieciństwa i w sile nawyków dotyczących sposobów wychowania. 

Zwykle nieświadomie powtarzają wobec własnych dzieci te same komunikaty 
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werbalne i niewerbalne oraz zachowania, które ich rodzice kierowali do nich, gdy 

sami byli dziećmi (zob. Firestone, 2007, s. 48; Harris, 2009, s. 38-64). Wiele reakcji  

o charakterze przemocowym związanych jest z niekontrolowaniem emocji. Niewiele 

osób znajdujących się w sytuacji silnego wzburzenia uświadamia sobie, że ich 

sprawność poznawcza, emocjonalna i behawioralna jest w tym momencie, zgodnie  

z prawem Yerkesa-Dodsona (Przetacznik-Gierowska, Makiełło-Jarża, 1989, s. 248-

249) na bardzo niskim poziomie, a siła emocji porównywalna do afektu uniemożliwia 

racjonalne postępowanie. Rodzice czynią tak także z powodów własnej bezradności, 

bezsilności, gdy nie wiedzą, jak inaczej można by postąpić. R.W. Firestone (2007, s. 

36, 93-100) wskazuje na tzw. głód emocjonalny dorosłych i na lękowe przywiązanie 

do dzieci, które wiążą się z deprywacją emocjonalną w ich własnym dzieciństwie. Swój 

deficyt uczuć pragną nieświadomie uzupełnić poprzez własne relacje z dziećmi. 

Najczęściej czynią to poprzez „karmienie się” sukcesami dziecka, nadmierną troskę  

i niepokój o dziecko.  

Obserwując cierpienie własnego dziecka wielu rodziców uświadamia sobie 

niewłaściwość takich metod wychowawczych. Część z nich szuka innych sposobów, 

poprawiających ich relacje z dziećmi (np. w publikacjach, w szkołach dla rodziców,  

w terapiach własnych), część jednak przechodzi w tym zakresie do porządku 

dziennego powielając systematycznie opisane wyżej sposoby zachowań. 

Zachowania definiowane jako przemoc w rodzinie mogą pojawić się w wielu 

rodzinach tzw. funkcjonalnych, jednakże nie można stwierdzić, że występują w każdej 

z nich. Występują one jednak w każdej rodzinie dysfunkcyjnej, a więc takiej, w której 

ma ona problemy z właściwym realizowaniem podstawowych funkcji rodziny. 

Najbardziej jest to widoczne w rodzinach z problemem uzależnienia od alkoholu. 

Tutaj bardzo często można spotkać wszystkie rodzaje przemocy (Gdzie się podziało…, 

2006; Ryś, 2008). Jednakże wszędzie tam, gdzie ujawniają się zaburzenia w relacjach 

między małżonkami, gdzie ujawniają się pewne sytuacje trudne lub kryzysowe w 

rodzinie,  będą mogły ujawniać się różne formy zaburzeń relacji rodziców z dziećmi, 

które można porównać do wyżej wymienionych działań o charakterze przemocowym. 

Mogą one pojawić się w rodzinach tworzonych przez rodziców niedojrzałych 

osobowościowo lub zapracowanych i przemęczonych, w rodzinach, w których nie ma 

określonego systemu granic i związanego z nim porządku dotyczącego 

funkcjonowania poszczególnych ich członków, w rodzinach z problemem bezrobocia, 

z problemem różnych uzależnień, z problemem depresji lub innej przewlekłej choroby 

jednego z członków rodziny, w rodzinach rozpadających się, itp. 

Wśród konsekwencji powtarzających się, podobnych do przemocy lub 

tożsamych z nią oddziaływań rodziców wobec dzieci znajduje się wiele takich, które 

zawsze wskazywane są jako bezpośrednie i pośrednie skutki przemocy. Mogą mieć 
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one charakter bardzo silnych doświadczeń, opisywanych jako tzw. pourazowe 

zaburzenia dysocjacyjne oraz zespół stresu pourazowego (Pourazowe…, 2012, s. 1-2), 

powodujących w konsekwencji szereg kolejnych zaburzeń psychologiczno-

społecznych oraz medycznych, nawet w następnych pokoleniach. Są to zaburzenia 

rozwoju fizycznego, psychicznego (głównie w obszarze osobowości) i społecznego. 

Wśród tych konsekwencji wskazywane są ślady uderzeń pasem lub innym 

przedmiotem, ślady szczypania, siniaki i rany w różnych miejscach ciała. Mogą to być 

także objawy psychosomatyczne, np. nietrzymanie kału i moczu, wymioty, bóle  

i zawroty głowy lub bóle innych części ciała, czy stałe napięcie mięśni ujawniające się 

w drżeniu różnych części ciała lub tikach. Dzieci wychowywane w sposób przemocowy 

cechują się zwykle obniżoną samooceną, poczuciem zagubienia, osamotnienia, 

bezsensu, bezradności. Mają zwykle silne poczucie krzywdy, poczucie winy i wstydu 

oraz kłopoty z kontrolą emocji. Często przeżywają stany lękowe, nerwice, fobie  

i depresje. Mogą mieć silną potrzebę kontrolowania siebie i wszystkiego, co się wokół 

nich dzieje. Konsekwencje mogą ujawniać się również w deficytach poznawczych, np. 

w zaburzeniach koncentracji uwagi, myślenia, pamięci, w zaburzeniach procesów 

adekwatnego postrzegania rzeczywistości, w nadmiernym fantazjowaniu. Często 

jednak pojawia się u takich osób dążenie do perfekcjonizmu. Zaburzenia w relacjach 

społecznych przejawiają się najczęściej trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu 

kontaktów z otoczeniem, nieufnością do innych, brakiem poczucia przynależności do 

osób bliskich, uległością i podporządkowywaniem się innym, a nawet tendencją do 

uzależniania się od innych lub agresywnym nastawieniem do innych lub do siebie.  

W przyszłości mogą mieć skłonności do różnych uzależnień i chorób psycho-

somatycznych (choroba wieńcowa, zawał serca, wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy, 

astma, choroby dermatologiczne, zaburzenia ciśnienia, itp.). Osoby takie mogą mieć 

skłonność do stosowania przemocy wobec innych, do nadmiernego kontrolowania 

innych, czy nawet do przestępczości. Konsekwencje wychowywania się w rodzinie  

o zachowaniach przemocowych będą się często ujawniać także w zaburzeniach relacji 

małżeńskich i rodzicielskich oraz społecznych i zawodowych (Bradshaw, 1994, 1995, 

1997; Dutton, 2001; Firestone, 2007; Forward, 1993; Gawęcka, 2005; Goleman, 1997;  

Madanes, 2004;  Mazur, 2002; Miller, 1999; Perry, 2011; Pospiszyl, 1994). 

 

4. Przejawy „toksycznej” pedagogiki rodzinnej w różnych koncepcjach 

psychologiczno-pedagogicznych 

 

W społeczeństwie istnieje wiele mitów na temat wychowania dzieci, wiele  

z nich dotyczy aprobowania czy poczucia niezbędności tzw. autokratycznego 

wychowania („dziecko trzeba wychowywać w bezwzględnym posłuchu”, „nagradzanie 
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czy chwalenie dziecka za postępy czy dobre zachowanie jest niewychowawcze, bo je 

rozzuchwali”). W liberalnym stylu wychowawczym, ale kochającym dziecko żyje  

w świecie słabo określonych granic, ma nadmierną swobodę i mimo obdarzenia 

miłością przez rodziców nie czuje się w świecie wewnętrznym i zewnętrznym 

bezpiecznie. Przy stylu wychowania liberalnym, ale niekochającym dziecko odczuwa 

odrzucenie i głębokie zranienie emocjonalne (Ryś, 2004, s. 17-18).  

Jeśli przeanalizuje się nieprawidłowe postawy rodziców wobec dzieci, to 

większość ich przejawów ma charakter przemocowy. Nie uwzględnia się pięciu 

wolności V. Satir (za: Bradshaw, 1994, s. 67), pięciu cech dziecka P. Mellody (2005,  

s. 95-110) czy zasad funkcjonalnej rodziny J. Bradshaw’a (1994, s. 74) oraz rodziny 

związków D. Fielda (1996).  

W postawie odrzucenia (niski poziom akceptacji) dziecko nie czuje się kochane 

i akceptowane, zachwiane jest jego poczucie bezpieczeństwa, ujawnianie emocji jest 

nieaprobowane. Relacje między rodzicami a dziećmi cechuje chłód emocjonalny  

i dystans. Przy braku nastawienia na kształtowanie autonomii u dziecka hamowana 

jest jego samodzielność. Jeśli rodzice cechują się wysokim poziomem 

niekonsekwencji często reagują naprzemiennie akceptacją lub jej brakiem, spokojem 

lub nerwowością, itp. W tych domach jest dużo krzykliwości, nadmiernych 

ograniczeń, poczucie nieprzewidywalności, czyli chaosu oraz kar stosowanych wobec 

dzieci. Jeśli rodzice są nadmiernie wymagający stosują głównie system nakazowo-

zakazowy i kary bez uwzględniania możliwości rozwojowych dziecka. Nie 

uwzględniają prawa dziecka do własnych myśli i odczuć, krytykują dziecko, nie 

obdarzają otwartą miłością. Rodzice nadmiernie ochraniający zbyt mocno ingerują w 

życie swojego dziecka, co przejawia się m.in. nadmierną kontrolą, ograniczają jego 

relacje społeczne i hamują jego aktywność i samodzielność. Nadmierna troska 

rodziców uniemożliwia rozwój u dziecka autonomii i własnej tożsamości (Plopa, 

2006, s. 171-174; Plopa, 2008, s. 58-60; Ziemska, 2009). 

W rodzinie dysfunkcyjnej bardzo często jest problem z zaspokajaniem 

podstawowych potrzeb dziecka. W przemocowym stylu wychowania, np. przy 

zaniedbywaniu lub stosowaniu różnego rodzaju izolacji bądź restrykcji mogą nie być 

realizowanie nie tylko potrzeby psychologiczne, ale i biologiczne (np. zakaz jedzenia 

i spania, przetrzymywanie dziecka w zimnym pomieszczeniu, brak dbałości o higienę, 

odżywianie, zdrowie dziecka). Natomiast  nieprawidłowe wychowanie, które opiera 

się na różnych formach charakteryzujących przemoc psychiczną i fizyczną 

uniemożliwia zaspokajanie czasowe lub trwałe właściwie wszystkich potrzeb 

psychicznych dziecka. Analizując choćby koncepcję potrzeb A. Maslowa 

(Łukaszewski, 2002, s. 433-434; Nelicki, 1999, s. 161-171), dochodzi w tych sytuacjach 

do zaniedbywania potrzeby bezpieczeństwa. Dziecko w takiej rodzinie odczuwa stałe 
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poczucie zagrożenia i nieprzewidywalności oraz brak spokoju. Podobnie jest  

z potrzebą przynależności i miłości. Naruszone jest w takiej sytuacji poczucie bycia 

kochanym, a dziecko niejednokrotnie czuje się niechciane, odrzucone i nieakcepto-

wane. Zwykle też całkowicie zaniedbana jest potrzeba szacunku dziecka. 

Krytykowanie, negatywne ocenianie, nadawanie etykietek oznacza brak szacunku  

i uznania dziecka za pełnowartościową osobę. Wyraźnie obniżane jest w rodzinie 

dysfunkcjonalnej poczucie własnej wartości u dziecka i poczucie jego własnej 

kompetencji. Tę ostatnią potrzebę bagatelizuje się też przy nadmiernej ochronie,  

w której niszczy się ponadto u dziecka potrzebę osiągnięć. Pozostałe, tzw. potrzeby 

wyższe (poznawcze, estetyczne czy samorealizacji) poprzez zaniedbywanie tych niżej 

umiejscowionych w hierarchii poprzez A. Maslowa nie mogą być realizowane, gdyż 

fundament rozwoju psychicznego dziecka jest już naruszony przy jego podstawie. 

Niezaspokojenie potrzeb dziecka wiąże się z trudnościami rozwojowymi i problemami 

w relacjach psychospołecznych. Niskie poczucie bezpieczeństwa wiąże się m.in.  

z niepewnością i bojaźliwością, a przy jednocześnie wysokiej samoocenie z dominacją 

i ranieniem innych (Nelicki, 1999, s. 163). Niezaspokojenie potrzeb podstawowych 

może prowadzić do patologii, a w konsekwencji do „zablokowania możliwości 

rozwojowych” (tamże, s. 165). U osoby takiej uaktywniają się w nadmiernym stopniu 

siły obronne (tamże, s. 169). Deprywacja potrzeby bezpieczeństwa ujawnia się  

w wyniku braku stabilności w środowisku wychowawczym, sytuacji konfliktowych, 

trudnych warunków ekonomicznych, chaotycznej atmosfery domowej. Deprywacja 

potrzeb miłości i przynależności objawia się deficytem uczuć, poczuciem 

uprzedmiotowienia, alienacji, samotności. Niezaspokojona potrzeba szacunku wiąże 

się z kolei z niską oceną ze strony innych, niską pozycją społeczną, poczuciem braku 

sił, braku osiągnięć, kompetencji, brakiem prestiżu, złą reputacją, itp. (Łukaszewski, 

2002, s. 434). Jak podkreśla W. Łukaszewski (tamże, s. 434-435) „najbardziej 

podstawowe potrzeby zapewniają przetrwanie, nieco wyższe adaptację społeczną  

i socjalizację, najwyższe zaś zapewniają rozwój”. 

W koncepcji E. Eriksona także można znaleźć wiele czynników w funkcjo-

nowaniu rodziny dysfunkcjonalnej, w której stosuje się przemocowe formy 

wychowywania mogące warunkować problemy z rozwiązywaniem przez jednostkę 

tzw. kryzysów rozwojowych. Prawidłowo funkcjonująca rodzina w większym stopniu 

zapewni dążenie dziecka do progresji i stworzy optymalne warunki do wchodzenia  

w kolejne etapy rozwojowe, natomiast rodzina funkcjonująca w sposób zaburzony 

może ten rozwój utrudnić i wpłynąć na jego regresyjny charakter. Nieufność 

kształtująca się w pierwszym roku życia objawiająca się brakiem poczucia 

bezpieczeństwa, lękiem przed porzuceniem, podejrzliwością, brakiem ufności, 

niepewnością, itp. jest silnie związana z problemami głównie w relacjach między 
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matką a dzieckiem w sytuacji karmienia, reagowania na potrzeby dziecka, postawami 

wobec własnego macierzyństwa (por. H. Sęk, 1998, s. 57-65)1. Zagrożeniem dla 

rozwoju ufności u dziecka jest np. niechęć matki do karmienia piersią, nerwowe 

karmienie dziecka, nieuwzględnianie tzw. karmienia na życzenie, trzymanie się 

stereotypów nieuwzględniających potrzeb dziecka dotyczących kontaktu z piersią 

matki bądź kurczowe trzymanie się trzygodzinnych przerw między karmieniami. Jeśli 

dziecko jest zdrowe z reguły samo kontroluje potrzebę dotyczącą ilości i czasu, kiedy 

chce zaspokoić pragnienie bądź głód. Błędem jest także przekarmianie dziecka. Na 

rozwój nieufności wpływa także brak lub niski poziom troskliwości matki i nie-

zaspokajanie innych, poza karmieniem, potrzeb dziecka. Deficyt dotyku, brak reakcji 

na sygnalizowanie potrzeby kontaktu przez dziecko lub dotyk szorstki i sztywny będą 

pogłębiały kryzys tego etapu życia (por. tamże, s. 57-65). Dla podkreślenia roli matki, 

jej pokarmu i realizowania przez nią potrzeb dziecka, R.W. Firestone (2007, s. 66) 

używa pojęcia pokarm miłości, którego brak prowadzi zwykle do deficytu potrzeby 

bycia kochanym i do lęku separacyjnego. M. Mazet (2006, s. 113-122) na problem 

zagrażającej prawidłowemu rozwojowi dziecka, nieadekwatnej, relacji matki z 

dzieckiem używa pojęć: „za mało” matki, „za dużo” matki. Brak stałego opiekuna, 

przypadkowość osób opiekujących się dzieckiem lub ich duża zmienność także 

przyczynia się do nieufności dziecka wobec otaczającego go świata zewnętrznego. 

Czynnikami niesprzyjającymi prawidłowemu rozwojowi ufności są też niedo-

stosowane do potrzeb dziecka temperatura otoczenia, światło i dźwięk. Wstyd i 

zwątpienie to efekt nierozwiązania kryzysu rozwojowego związanego z kształto-

waniem autonomii u dziecka. Brak wsparcia rodziców w ćwiczeniu samodzielnych 

działań, w pokonywaniu trudności, w dokonywaniu wyborów, w treningu czystości,  

w uczeniu się samokontroli to główne przyczyny zaburzeń rozwoju 

psychospołecznego u dzieci w drugim i trzecim roku życia. Rodzice niecierpliwi, 

rygorystyczni, zawstydzający dziecko, stawiający zbyt sztywne granice lub nie 

stawiający ich w ogóle, karzący je za nieudane próby kontrolowania czynności 

własnego ciała lub lekceważący potrzeby rozwojowe dziecka w efekcie postępują  

                                                 
1 Problem ten został szerzej opisany w teorii przywiązania J. Bolwby’ego. W pierwszym roku życia, na 
bazie relacji z matką (lub innym stałym opiekunem), kształtuje się u dziecka określony styl 
przywiązania, warunkujący jakość jego relacji psychospołecznych w dzieciństwie i w okresie dorosłości. 
W relacji prawidłowej z dorosłym, reagującym w sposób właściwy na potrzeby dziecka, kształtuje się  
u niego tzw. bezpieczny styl przywiązania, który w przyszłości zaowocuje ufnością, poczuciem 
bezpieczeństwa, tworzeniem trwałych satysfakcjonujących związków. W przypadku niewłaściwego 
zaspokajania potrzeb przez matkę, niejednokrotnie wskazującego na stosowanie metod 
wychowawczych o cechach przemocy (agresja wobec dziecka, niereagowanie na sygnalizowanie przez 
dziecka potrzeb głodu, bezpieczeństwa, itd.) wytwarza się styl przywiązania lękowo-ambiwalentny lub 
unikający. Oba, choć w różny sposób, cechują się w kolejnych latach życia jednostki nieufnością, 
niepokojem, niekontrolowaniem emocji, trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji  
z innymi (Czub, 2005, s. 55-60). 
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w sposób podobny do rodziców stosujących przemoc. W konsekwencji rodzi się  

u dziecka poczucie niskiej wartości, nadmierna samokontrola, lęk przed oceną, przed 

innymi osobami, zwątpienie, nieśmiałość, zahamowania w kontroli zwieraczy, wstyd  

i zwątpienie. Poczucie winy to skutek nierozwiązania kryzysu rozwojowego  

w czwartym i piątym roku życia. Niezwykle aktywne poznawczo dziecko, które  

w różnych formach zabawy pragnie eksplorować otoczenie i kształtuje własną 

kreatywność może spotkać się z hamowaniem własnej aktywności przez rodziców,  

z negowaniem własnych pomysłów, z nadmiernym kontrolowaniem podejmowanych 

działań. W konsekwencji rodzi się u niego poczucie winy z powodu własnych 

pomysłów i zamiarów, z powodu odnoszonych sukcesów i porażek oraz lęk przed karą 

za podejmowane inicjatywy. Poczucie niższości kształtuje się według Eriksona  

w wyniku nierozwiązanego kryzysu dotyczącego kształtowania poczucia kompetencji.  

W pierwszych latach nauki szkolnej dziecko ma ogromne potrzeby poznawcze, 

pragnie zdobywać wiedzę i umiejętności psychospołeczne. Jednocześnie też chce 

funkcjonować według określonych reguł, co sprzyja jego poczuciu bezpieczeństwa  

i rozwoju produktywności. Tymczasem w wielu domach rodzice nie wspierają dziecka 

w realizowaniu nowych zadań związanych z podejmowaną nauką, nie zauważają 

codziennych sukcesów dziecka w osiąganiu nowych umiejętności („to przecież 

normalne”), a koncentrują się głównie na jego porażkach i braku umiejętności, na 

porównywaniu dziecka z innymi, na „pielęgnowaniu” negatywnych etykietek 

oceniających je, itp. Takie zachowania rodziców mogą wiązać się z silnymi 

przeżyciami emocjonalnymi u dziecka, które na wiele lat (czasem na całe życie) 

pozostają w jego pamięci i mogą być porównywane do tych, które występują u ofiar 

przemocy. U dziecka takiego kształtuje się poczucie niższości, brak wiary w sens 

własnych działań, nieumiejętność dokańczania różnych spraw, obniżające siebie 

porównywanie się z innymi. Ostatnim do rozwiązania przed osiągnięciem dorosłości 

zadaniem jest zbudowanie własnej tożsamości. Na jej kształt w dużym stopniu ma 

wpływ dotychczasowy przebieg rozwoju. Jeśli dziecko rozwija się w rodzinie 

zaburzonej istnieje ryzyko ukształtowania u niego tzw., rozproszonej tożsamości, 

która cechuje się brakiem spójności wewnętrznej, poczucia autonomii, zaufania do 

siebie i dojrzałej hierarchii wartości. Osoba taka ma problemy z osiągnięciem 

dojrzałości osobowości i z pełnieniem ról społecznych, może mieć skłonność do 

różnych zaburzonych zachowań w obszarze funkcjonowania psychospołecznego 

(Erikson, 2004; Sęk, 1998, s. 57-65). 

W rodzinie dysfunkcyjnej podstawowe cechy rozwojowe dziecka nie są według 

P. Mellody (2005, s. 133-141) uwzględnianie, co także może wiązać się z przemo-

cowym charakterem wychowania. Zaprzeczanie, bagatelizowanie naturalnych pięciu 

cech dziecka, poniżanie dziecka za jego naturalne właściwości, atakowanie go za błędy 
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wiąże się z ukształtowaniem tzw. cech samozachowawczych umożliwiających 

przystosowanie do innych lub z odczuwaniem przez nie małowartościowości i wstydu. 

Wielu autorów twierdzi, że wstyd ten pozostaje głęboko uwewnętrzniony na kolejne 

lata życia jednostki i jako emocja dominująca w różnych nowych, trudnych sytuacjach 

uaktywnia się m.in. w postaci lęków, nieśmiałości, napadów paniki, niedowierzania 

sobie, braku ufności wobec innych (tamże; por. Bradshaw, 1997). Zamiast na sobie 

dziecko musi być skupione na rodzicach, na tym, jakie są ich potrzeby. Energia 

dziecka do poznawania świata jest często tłumiona poprzez niepozwalanie mu na 

ujawnianie własnych myśli, uczuć i zachowań, a przystosowanie do zmian zwykle 

związane jest z wymogami zewnętrznymi rzadko uwzględniającymi prawa dziecka do 

własnego zdania czy jego własnych potrzeb. W dorosłości osoby takie koncentrują się 

w dalszym ciągu na potrzebach innych osób, na kierowaniu własnej energii na 

podporządkowywanie się innym lub na egzekwowanie podporządkowania innych 

własnej osobie.  

Na ukazanie związku nadużyć rodziców wobec dzieci oraz powstania w związku 

z tym urazów z dzieciństwa P. Mellody (2005, s. 20, 26, 30-73, 117-132) używa pojęcia 

współuzależnienia. Twierdzi ona, że w konsekwencji wyżej opisanych relacji rodzice-

dzieci nie można stać się dojrzałą osobą, który potrafi stawiać sobie cele życiowe i żyć 

pełnią życia. Najważniejsze obszary, w których ujawnia się owo współuzależnienie to 

relacja z samym sobą i z innymi ludźmi. Rdzeniem współuzależnienia jest według 

autorki pięć objawów przejawiających się w niżej opisanych sferach. Pierwszym z nich 

jest problem z poczuciem własnej wartości, które jest nieadekwatne i może być 

obniżone lub całkowite zanegowane bądź odwrotnie – w dużym stopniu zawyżone. 

Drugi problem dotyczy nieuwzględniania bezbronności dziecka i nieuczenia go 

wytyczania funkcjonalnych granic, które pozwalałyby na umiejętność radzenia sobie 

w relacjach z innymi w kontekście ochrony własnej osoby oraz nienaruszania granic 

innej osoby tak w kontekście psycho-emocjonalnym, jak i fizycznym czy seksualnym. 

Autorka mówi o różnych formach uszkodzonych granic. Jest to brak granic, ich 

uszkodzenie, tworzenie murów zamiast granic. W każdym przypadku funkcjonowanie 

psychospołeczne osoby z nieprawidłowo ukształtowanymi granicami jest w większym 

lub mniejszym stopniu zaburzone. Osoby takie są albo nieufne, albo nadmiernie ufne, 

mogą być uległe lub agresywne, nadwrażliwe lub niewrażliwe. W większości 

przypadków charakter budowanych granic jest prawie tożsamy z charakterem granic 

występujących u rodziców tych osób. Trzeci problem wiążący się z wychowywaniem w 

rodzinie dysfunkcyjnej dotyczy doświadczania i wyrażania własnej rzeczywistości w 

obszarze ciała, myśli, uczuć i zachowań. Niepozwalanie dziecku na bycie 

niedoskonałym wiąże się w przyszłości z perfekcjonizmem lub z buntem, 

wynikającym z tego, że ich ocenie własnej osoby, w której zauważają swoje 
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niedoskonałości, towarzyszy lęk, gniew i wewnętrzny brak zgody na jakiekolwiek 

pomyłki. Czwarty problem dotyczy trudności w rozpoznawaniu i zaspokajaniu swoich 

dorosłych potrzeb i pragnień. Jeśli nie uwzględnia się takiej cechy, jak zależność 

dziecka w zaspokajaniu własnych potrzeb od innych i uczenia się w miarę wzrastania 

samodzielnego ich zaspokajania lub szukania i znajdowania pomocy w ich 

zaspokojeniu może rozwinąć się albo nadmierne uzależnienie od innych, albo 

nadmierna niezależność i blokowanie odczuwania własnych potrzeb i pragnień, 

związane z rezygnacją z ich zaspokojenia. Może się to zdarzyć w rodzinach, w których 

rodzice nadmiernie troszczą się o potrzeby dziecka, ale i w tych, w których potrzeby te 

są bagatelizowane. Piąty, ostatni, to problem z doświadczaniem i wyrażaniem swojej 

rzeczywistości w sposób umiarkowany, przejawiający się m.in. w braku powścią-

gliwości, bądź w całkowitym wycofaniu. Jest to związane z nieuwzględnianiem przez 

rodziców takiej cechy, jak niedojrzałość. Osoby takie mają problem z poczuciem 

kontroli i albo skrajnie nie potrafią kontrolować własnych myśli, uczuć i zachowań, 

albo poddają siebie kontroli nadmiernej blokując własne odczucia, myśli i zacho-

wania.  

W rodzinie dysfunkcyjnej wychowującej dziecko w sposób wskazujący na 

przemoc obowiązuje według J. Bradshaw’a (1994, s. 80-108) m.in. konieczność 

stałego kontrolowania siebie, dążenie do doskonałości (perfekcjonizm), oskarżanie, 

zakaz mówienia innym o tym, co się czuje, myśli i co się robi, zasada nieufności wobec 

innych, zaprzeczanie istnieniu problemów, konieczność pełnienia sztywnych ról, 

poświęcanie swoich potrzeb dla całej rodziny, podporządkowanie, brak autonomii 

poszczególnych członków rodziny, rygoryzm zasad, brak granic. 

Na potrzeby scharakteryzowania sposobu wychowania niosącego znamiona 

przemocy A. Miller (za: Bradshaw, 1994, s. 18; por. Miller, 1999, s. 78-79) używa 

pojęcia toksyczna (czarna) pedagogika. Jej najważniejsze przejawy opisuje ona 

następująco: „Dorośli są władcami zależnego dziecka. Dorośli niczym bogowie 

określają co jest dobre, a co złe dla dziecka. Dziecko obciąża się odpowiedzialnością za 

złość dorosłych. Rodzice zawsze muszą być ochraniani. Dziecięce uczucia afirmujące 

życie są zagrażające dla autokratycznych rodziców. Dziecięca wola powinna być 

złamana tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Wszystko to musi zdarzyć się we 

wczesnych latach życia, żeby dziecko nie zwróciło na to uwagi i nie było w stanie 

zdemaskować dorosłych”. 

W konsekwencji wychowywania się w rodzinie dysfunkcyjnej trudno jest 

uzyskać dojrzałość emocjonalną, czy jak określa D. Goleman (1997), inteligencję 

emocjonalną. Tak w dzieciństwie, jak i w dorosłości jednostki ukrywają swoje emocje, 

hamują je lub ich zupełnie nie kontrolują. Pozwalają sobie i innym na tzw. dobre 

emocje, a nie pozwalają na tzw. złe. System równowagi w odczuwaniu, rozumieniu  
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i kierowaniu emocjami został w dzieciństwie uszkodzony. Nie pozwalano odczuwać 

wszystkich emocji i nie uczono, że nie ma emocji dobrych i złych. Są to po prostu 

emocje, które w danej sytuacji są odczuwane jako wygodne lub niewygodne, a więc 

nadaje się im określoną wartość na plus czy minus. W innych sytuacjach te same 

emocje mogą mieć odwrotne znaki. Reagowanie emocjonalne to proces naturalny, 

powstający nagle, w sposób świadomy lub nieświadomy w odpowiedzi na sytuację 

ważną dla jednostki (zob. Oatley, Jenkins, 2003). Nie można dyskutować nad tym, 

czy można je odczuwać, czy też nie. Należy uczyć się je rozumieć i pozwalać sobie na 

ich odczuwanie, jednakże uczyć jednocześnie ich ujawniania we właściwy 

nieszkodzący sobie i innym sposób. W rodzinach o przemocowym podejściu 

wychowawczym takich umiejętności nie kształci się.  Nieradzenie sobie z własnymi 

emocjami i dominacja takich emocji, jak poczucie winy, gniew, lęk i wstyd powodują, 

że interpretacja rzeczywistości może być przeprowadzona negatywnie, choć tak 

naprawdę nie ma takiego charakteru. Skojarzenie przeżyć odczuwanych na minus  

z towarzyszącymi im myślami rzadko może mieć charakter obojętny lub dodatni, 

zwykle towarzyszą im myśli „zabarwione” również na minus. 

Inną konsekwencją wzrastania w rodzinie stosującej wychowanie o znamio-

nach przemocy jest skłonność do dysfunkcjonalnego traktowania własnych dzieci i 

współmałżonków, a przez to kontynuowanie w kolejnych pokoleniach toksycznego 

procesu wychowania (zob. Forward, 1993; Bradshaw, 1994; Mellody, 2005; Firestone, 

2007). Jeśli osoby pochodzące z takich rodzin nie podejmą procesu uzdrawiania 

emocji, podniesienia poczucia własnej wartości, budowania funkcjonalnych granic, 

dawania sobie i innym prawa do własnych myśli, uczuć i zachowań, do 

rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i potrzeb swoich dzieci, będą 

nieświadomie przenosiły podobne do rodzicielskich mechanizmy funkcjonowania 

wobec własnych dzieci. Takie przemiany mogą dokonać się podczas terapii  

i autoterapii lub poprzez uczestnictwo w różnych formach warsztatów, np. w „Skole 

dla rodziców i wychowawców”.  

Konsekwencje wychowywania się w rodzinie dysfunkcyjnej to także 

niezaspokojenie podstawowych potrzeb psychologicznych (miłości, bliskości, 

intymności), nieumiejętność zaspokajania własnych potrzeb w przyszłości, niskie 

poczucie własnej wartości, utworzenie się fałszywego Ja (maska obronna, która 

odcina człowieka od bólu i wewnętrznej samotności prawdziwego ja), neurotyczna 

potrzeba miłości, lęk przed odrzuceniem, nawiązywanie i utrzymywanie nietrwałych 

relacji z innymi, nieprawidłowa komunikacja interpersonalna, nieumiejętność 

radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, 

nieumiejętność funkcjonowania w rolach małżeńskich i rodzicielskich, poczucie 

inności i „izolowanie” się od innych, problemy z uzależnieniami (używki, jedzenie, 
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zachowania) (Bradshaw, 1994, 1997; Forward, 1993; Goleman, 1997; Madanes, 2004; 

Mazur, 2002; Miller, 1999; Firestone, 2007; Pospiszyl, 1994; Ryś, 2008; Woititz, 

2000). 

Ogromną siłę wpływu środowiska wychowawczego na kształtowanie życia 

człowieka podkreśla T. Harris (2009, s. 22-23) cytując badania Penfielda, że 

„wszystko, co przeżyliśmy świadomie, jest dokładnie zapisane i zmagazynowane  

w mózgu i może być w każdej chwili odegrane”. Biorąc pod uwagę choćby świat 

przeżyć emocjonalnych, w którym tkwi dziecko wychowywane w sposób przemocowy 

i siłę procesu warunkowania klasycznego, czyli zapamiętywania związanego  

z procesem skojarzeń (zgodnie z teorią Pawłowa) istnieje ryzyko powtarzania 

przeżytych w dzieciństwie stanów emocjonalnych w różnych trudnych sytuacjach 

skojarzonych z przeżytymi doświadczeniami w życiu dorosłego człowieka. Przykładem 

może być pojawianie się niezrozumiałych lęków w dorosłości, których fundamentem 

może być nieuświadomiony, przetrwały lęk z dzieciństwa przed tzw. autorytetem, 

czyli stosującym jakąkolwiek formę przemocy ojcem czy matką. T. Harris (tamże,  

s. 24-25) potwierdza to mówiąc, że rejestrowane są w mózgu człowieka  

„w najdrobniejszych szczegółach nie tylko zdarzenia z przeszłości, lecz także związane 

z nimi uczucia. Zdarzenia i emocje przez nie wywołane są ze sobą nierozerwalnie 

związane i razem umiejscowione w mózgu, tak że nie można wywołać jednego bez 

jednoczesnego wywołania drugiego (…), pod wpływem bodźca dana osoba zostaje 

momentalnie przeniesiona w przeszłość”. 

Porównanie wyżej wymienionych przejawów toksycznej pedagogiki rodzinnej  

oraz jej skutków z przejawami i skutkami przemocy w rodzinie wskazuje na wysokie 

podobieństwo tych zjawisk i stanowi jednoznaczne uzasadnienie podjętej w 

niniejszym artykule analizy. 

 

5. Typy rodzin w koncepcji D. Fielda 

 

Zdaniem D. Fielda (1996) wśród pięciu wymienionych przez niego typów 

rodzin tylko jeden można określić jako typ rodziny prawidłowej. Jest to tzw. rodzina 

związków. Drugim typem jest tzw. rodzina opiekuńcza, którą zgodnie z terminologią 

polskiej psychologii i pedagogiki można nazwać nadopiekuńczą. Kolejne trzy typy 

rodzin można określić jako rodziny funkcjonujące w sposób wyraźnie dysfunkcyjny i 

jako posiadające wiele cech tzw. rodzin przemocowych. Są to rodzina władzy, 

chaotyczna i nadmiernie uzależniona.   

 Rodzina związków umożliwia dzieciom prawidłowy, z poszanowaniem jego 

indywidualności, rozwój. Zapewnia się w niej poczucie bezpieczeństwa oraz 

prawidłowe relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Funkcjonowanie 
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dorosłych i ich dzieci opiera się na autentyzmie, określonym trwałym systemie 

wartości oraz tolerancji odmienności poszczególnych osób obejmującej myśli, uczucia 

i działania. Rodzinę tę cechuje wysoki poziom współpracy, odpowiedzialności, 

wzajemnego szacunku, troski o siebie oraz samorozwoju poszczególnych członków. 

Rodzice pełnią swe role prawidłowo, dbając o potrzeby własne jako małżonków oraz o 

potrzeby swoich dzieci, cieszą się u nich autorytetem. Komunikacja w relacjach 

małżeńskich i rodzicielskich jest prawidłowa, oparta na aktywnym słuchaniu, 

otwartym okazywaniu uczuć oraz pozytywnym nastawieniu członków rodziny do 

siebie. W odniesieniu do dzieci rodzice realizują jednolity i konsekwentny styl 

wychowania, przez co mają one zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Zaspokajają ich 

potrzebę dotyku poprzez przytulanie, potrzebę bliskości, uznania, ciepła, akceptacji, 

swobody. Dzieci czują się w takiej rodzinie kochane przez rodziców otrzymując 

zarówno gesty, jak i słowa oraz czas oferowany im przez matkę i ojca. W miarę 

rozwoju są one przez rodziców odpowiednio usamodzielniane, wdrażane do 

podejmowania różnych decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za własne wybory. W 

rodzinie związków ustalane są prawidłowe granice, określane są zasady i oczekiwania 

i z reguły nie ma problemu z ich naruszaniem. Jeśli trzeba środki dyscyplinujące są 

dobierane adekwatnie do sytuacji i wieku dziecka i mają one charakter konstruktywny 

(tamże, s. 30-41). 

 Rodzina władzy opiera swoje funkcjonowanie na surowości, braku wrażliwości 

i, jak sama nazwa wskazuje, na władzy. Podstawą życia poszczególnych członków 

rodziny jest wykonywanie ściśle określonych obowiązków i przestrzeganie zasad, a 

także zaspokajanie różnorodnych podstawowych potrzeb, choć raczej nie dotyczy to 

potrzeb psychicznych. Brak jest w takiej rodzinie ciepła i bliskości, relacje są 

przedmiotowe, oparte często na krytycyzmie, ocenianiu, zwykle negatywnym i braku 

pełnego zaufania. Rodzinę tę cechuje brak otwartości na okazywanie i określanie 

uczuć. Dzieci nie odczuwają, że rodzice się nimi interesują, a jeśli już to raczej 

zadaniami, które miały wykonać, co odbierane jest raczej jako kontrola. Role 

rodzicielskie i małżeńskie charakteryzuje wysoki poziom autokratyzmu (zwykle 

jednego z dorosłych), brak współdziałania, cierpliwości, konfliktowość oraz tzw. 

miłość warunkowa czy nawet wrogość. Członkowie rodziny nie potrafią ze sobą 

rozmawiać w sposób otwarty i konstruktywny. Koncentrują się zwykle na własnych 

problemach i ich rozwiązaniach. Wymagania stawiane dzieciom często są zbyt 

wysokie i nie uwzględniają możliwości braku umiejętności do ich wykonania, choć 

jednocześnie rzadko tłumaczy się dzieciom, jak należy je wykonać. Dzieci w takiej 

rodzinie nie czują się akceptowane, często żyją z poczuciem odrzucenia, nie mają 

prawa do okazywania własnych myśli i uczuć, nie są chwalone, nie zauważa się i nie 

podkreśla ich dobrych stron (chyba, że dotyczy to konkretnego zadania), mają 
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poczucie, że są gorsze, że nie potrafią spełnić oczekiwań rodziców, pomniejszają w 

konsekwencji tego swoją wartość. Obawiają się ujawniać swoje problemy przed 

rodzicami, gdyż przeczuwają, że rodzic zamiast wsparcia okaże swoje niezadowolenie 

i negatywną ocenę (tamże, s. 42-53).  

 Rodzina opiekuńcza nie przejawia wyraźnie przemocowych form zachowań 

wobec dziecka. Jednakże poprzez nadmierną bliskość może dojść do nadużycia 

emocjonalnego, gdzie dziecko staje się powiernikiem i osobą bliższą jednemu z 

rodziców niż jego współmałżonek. Obok pełnej akceptacji, miłości, oddania dziecku, 

nadmiernej troskliwości i wsparcia rodzice ci nadmiernie kontrolują swoje dzieci, 

ograniczają im tzw. racjonalną swobodę niezbędną do prawidłowego rozwoju i 

uczenia się podejmowania samodzielnych decyzji, pozbawiają kształtowania 

samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane działania, wpływają na rozwój 

egocentryzmu u dziecka, nie uczą radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązując 

za dziecko różne problemy, przez co utrudniają mu osiągnięcie pełnej dojrzałości. 

Wszystko to może spowodować, że w nowych sytuacjach, w których nie ma rodziców 

dziecko będzie mogło silnie odczuwać brak pewności siebie, brak poczucia 

bezpieczeństwa i ulegać presji innych osób czy grup społecznych. Rodzice opiekuńczy 

pozbawiają rodzinę także naturalnych konfrontacji z odmiennością poglądów i uczuć, 

które  ujawniają się zwykle w większości rodzin w formie rozmów czy nawet 

konfliktów. W rodzinie opiekuńczej unika się niezgody oraz ujawniania prawdziwych 

myśli i uczuć. Brak w tej rodzinie autentyzmu i indywidualności, natomiast dba się 

mocno o wzajemną lojalność. W miarę wzrastania dzieci uczą się manipulowania 

rodzicami dla zaspokajania własnych potrzeb, korzystają z braku konsekwencji w 

wychowaniu i możliwości wpłynięcia na zmiany w zasadach ustalonych przez 

rodziców. Zdarza się, że rodzice manipulują dzieckiem, gdy chce ono „wyrwać się” 

spod wpływu rodziców, wzbudzając w nim poczucie winy, że chce ono pozbawić ich 

możliwości wsparcia i pomocy. Małżeństwo rodziców nie funkcjonuje prawidłowo, 

gdyż cała uwaga poświęcona jest dzieciom. Koncentracja na małżonku i relacji z nim 

jest na drugim planie, brak jest pomiędzy nimi bliskości i otwartości (tamże, s. 54-

68).  

 Rodzina chaotyczna pozbawiona jest bliskości i więzi oraz wzajemnego 

zaangażowania. Każdy żyje swoim życiem. Członkowie rodziny mało interesują się 

sobą nawzajem, są nastawieni głównie na zaspokajanie własnych potrzeb. Stosunek 

rodziców do dzieci opiera się głównie na ignorowaniu, zaniedbywaniu i 

wykorzystywaniu, przy niskim poziomie wrażliwości na ich uczucia i potrzeby. Często 

okazują dzieciom swój gniew, zamiast konsekwencji w wychowaniu opierają swoje 

reakcje wobec nich na nastrojach, wynajdują błędy u dzieci, znieważają je, 

onieśmielają, grożą, zamiast poprawiać zachowanie dziecka. Dotyczy to także 
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stosowania środków dyscyplinujących, czasem zbyt surowych, z użyciem siły fizycznej 

i zwykle wtedy niesprawiedliwych. Rodzice często postępują nieodpowiedzialnie, 

mogą zarówno nadmiernie wykorzystywać dzieci, jak i je pozostawiać samemu sobie, 

potrafią także być wobec dzieci brutalni, a nawet skłonni je porzucić. W sytuacjach 

trudnych nie wspierają swoich dzieci, nie przytulają ich i nie pocieszają. Stosunek ten 

określa się jako porzucenie emocjonalne i fizyczne. W rodzinie tej brak jest 

prawidłowych relacji, cechują się one zdystansowaniem, brakiem współdziałania, 

panuje w niej atmosfera konfliktowa, mało bezpieczna. Mimo że członkowie rodziny 

obarczają innych własnymi problemami, muszą sami radzić sobie z nimi, gdyż nie 

uzyskują pomocy i wsparcia. Małżeństwo także cechuje się oschłością, 

konfliktowością, brakiem dbałości o uczucia i wzajemne relacje, często kończy się 

rozwodem. W konsekwencji wychowywania się w takich rodzinach dzieci wzrastają w 

poczuciu zagrożenia i niekochania, czy bycia dzieckiem niechcianym. Przeżywają 

problemy z własnymi emocjami, a nawet stany depresyjne. Z czasem rodzi się w nich 

silna złość, gniew i pragnienie zemsty. Mają problemy w nauce, łamią normy 

społeczne, podejmują zachowania ryzykowne. W dorosłości są zwykle egocentryczne, 

nie ufają innym, mają problemy interpersonalne z innymi, są skłonne do zachowań 

przemocowych (tamże, s. 69-78). 

W rodzinie nadmiernie uzależnionej wszyscy członkowie rodziny są ze sobą 

ściśle związani. Nie ma tu miejsca na autonomię oraz indywidualny rozwój, rodzice 

ignorują przejawy samostanowienia o sobie u dziecka. Dzieci obawiają się 

samodzielnego myślenia i podejmowania jakichkolwiek decyzji, wiąże się to u nich z 

poczuciem winy za nieuwzględnianie potrzeb czy zdania swoich rodziców. Siłą 

rodziny jest pełna wspólnota, czy wręcz jednolitość przeżyć, poglądów, działań, 

systemu wartości, itp. Dzieci nie mają prawa do samodzielności, są obarczone 

obsesyjnym wpływem rodziców na ich funkcjonowanie. Rodzice narzucają im w 

sposób zaborczy własny sposób na życie i wtrącają się w ich sprawy. Kontrolując 

dzieci wykorzystują oskarżanie, „czytanie” w ich myślach poprzez interpretowanie 

tonu głosu, mimiki i języka ciała, wywoływanie poczucia winy, stawianie w sytuacji 

bez wyjścia. D. Field określa taką relację jako związek oparty na wykorzystywaniu 

dziecka. Mimo ogromnej troskliwości, jaką rodzice kierują do dziecka, ich 

postępowanie wiąże się z konsekwencjami porównywalnymi do skutków 

wychowywania się w rodzinie przemocowej. Komunikacja między członkami rodziny 

nie jest otwarta, ma ona charakter pełen sztuczności i polega na unikaniu konfrontacji 

poglądów, konfliktów, czyli dążeniu do ugody mimo istniejących problemów.  Dzieci z 

takich rodzin rezygnują z własnej autonomii, są wyczulone na odczytywanie 

(odgadywanie) potrzeb rodziców, podporządkowują się wszystkim wymaganiom 

rodziców, by ich tylko zadowolić, ich dojrzałość społeczna jest wyraźnie opóźniona. 



OSOBA I JEJ TOŻSAMOŚĆ 

 

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

 
Strona 175 

Mają też trudności natury poznawczej i emocjonalnej. Małżeństwo rodziców nie jest 

podstawą funkcjonowania rodziny, są nią relacje z dziećmi. Nie ma prawdziwej 

miłości małżeńskiej, czas i uwaga poświęcana jest dzieciom, a nie sobie. Mimo, że 

oboje są nieszczęśliwi nie okazują tego na zewnątrz, pozornie więc wszystko w tej 

rodzinie układa się dobrze (tamże, s. 79-92).  

 Podsumowanie powyższej analizy prowadzi do jednoznacznego wniosku, że w 

każdym, poza rodziną związków, typie środowisk rodzinnych  przejawiane 

zachowania w diadzie rodzice - dzieci, mają w pewnym stopniu charakter przemocy, 

głównie psychicznej, a czasami także fizycznej oraz zaniedbania. W związku z tym 

uzasadnione jest nazwanie procesu wychowania w takich rodzinach toksyczną 

pedagogiką.  

 

6. Skutki dorastania w rodzinie wychowującej nieprawidłowo w świetle 

badań własnych 

 

6.1.  Metodologiczne podstawy badań 

 

Badania zostały przeprowadzone wśród młodzieży ostatnich klas szkół 

ponadgimnazjalnych, różnych typów, na terenie województwa 

zachodniopomorskiego. Analizy typów rodzin dokonano za pomocą metody M. Ryś 

Analiza środowiska rodzinnego Rodzina Pochodzenia (RP) (Ryś, 2004). Młodzi 

dorośli (w wieku 18-19 lat; N=316) oceniali zachowania swoich rodziców w stosunku 

do siebie, gdy byli dziećmi (do około 12 roku życia), ustosunkowując się do stu 

twierdzeń w odniesieniu do matki i stu w odniesieniu do ojców, według skali 

określonej przez autorkę metody. Do interpretacji danych przyjęto podział typów 

rodzin na trzy grupy, rodzinę prawidłową, czyli związków, rodzinę opiekuńczą i 

rodzinę nieprawidłową. W tej ostatniej grupie znalazły się rodzina władzy, chaotyczna 

i uwikłana. Poniższe dane zostaną ukazane w skali procentowej ze wskazaniem 

istotności statystycznej omawianych poniżej związków pomiędzy poszczególnymi 

zmiennymi (wskaźnik korelacji ρ-Spearmana). 

Celem podjętych badań było uzyskanie odpowiedzi, jaki jest związek między 

typem rodziny pochodzenia a jakością cech osobowości młodych ludzi oraz ich 

postawami wobec wybranych zachowań ryzykownych i postaw wobec seksualności, 

małżeństwa oraz rodzicielstwa. Przyjęto hipotezę, że typ środowiska rodzinnego 

nastolatków w dużym stopniu różnicuje ich cechy osobowości oraz ww. postawy. Im 

bardziej prawidłowe jest środowisko rodzinne respondentów, tym bardziej dojrzałe 

postawy oni przejawiają.  
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6.2. Analiza wyników badań własnych 

 

Co trzeci młody człowiek w badanej populacji określił środowisko rodzinne 

tworzone przez swoich rodziców jako nieprawidłowe (tabela 1). 

 

 

Tabela 1. Środowisko rodzinne nastolatków 

Typ rodziny 

Środowisko rodzinne 

tworzone przez ojca  

Środowisko rodzinne 

tworzone przez matkę 

Chłopcy Dziewczęta Razem Chłopcy Dziewczęta Razem 

w % 

Rodzina prawidłowa 28,7 28,3 28,5 28,7 37,7 33,2 

Rodzina opiekuńcza 26,1 38,4 32,3 38,8 43,4 41,2 

Rodzina 

nieprawidłowa 45,2 33,3 39,2 32,5 18,9 25,6 

Razem 100 100 100 100 100 100 

Poziom istotności n.i. ρ=0,15 (**) 

(***) – istotność < 0,001; (**) – istotność < 0,01; (*) – istotność < 0,05;  (ª) – 

tendencja < ,10 

 

Częściej wskazywano na niewłaściwe relacje z ojcami niż z matkami i częściej 

takie zaburzone relacje z rodzicami mieli młodzi mężczyźni niż ich rówieśniczki. Co 

trzecia rodzina została przez młodzież określona jako opiekuńcza, częściej wskazywały 

tak dziewczęta i częściej w odniesieniu do matek. Mniej niż jedna trzecia rodzin 

postrzegana była przez nastolatków jako prawidłowa. Najlepszy obraz takich relacji 

uwidocznił się w diadzie matka – córka. 

Ryzyko zwiększenia nasilenia związku pomiędzy oddziaływaniem rodziców a 

kształtowaniem osobowości oraz postaw społecznych ich dzieci tkwi we wzajemnej 

wspierającej oboje sile współpracy, wyrażanej w podobnym sposobie oddziaływania 

na dzieci matek i ojców. Z danych wynika, że najczęściej oboje tworzą podobne 

środowisko rodzinne. W tabeli 2 ukazano, że zdecydowana większość matek 

tworzących nieprawidłowe relacje z dziećmi współtworzy je ze współmałżonkami o 

równie nieprawidłowych oddziaływaniach wobec dzieci. Podobieństwo oddziaływań 

wychowawczych obojga dotyczy także środowiska prawidłowego i opiekuńczego. 
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Tabela 2. Związek typów rodziny tworzonych przez oboje rodziców 

Związek typów 

rodziny tworzonych 

przez oboje rodziców 

Środowisko rodzinne tworzone 

przez matki 

Chłopcy Dziewczęta 

Pr2 Op Npr Pr Op Npr 

w % 

Środowisko 

rodzinne 

tworzone 

przez ojców 

Pr 55,6 19,7 15,7 48,3 20,3 6,7 

Op 4,4 52,5 13,7 28,3 53,6 23,3 

Npr 40 27,9 70,6 23,3 26,1 70 

Poziom istotności ρ=0,32 (***) ρ=0,38 (***) 

(***) – istotność < 0,001; (**) – istotność < 0,01; (*) – istotność < 0,05;  (ª) – tendencja < ,10 

 

Zaburzenia dotyczące funkcjonowania środowiska rodzinnego związane są 

często z sytuacją rodzinną, w której tylko jeden rodzic odpowiedzialny jest za kształt 

tej rodziny. Częściej w rodzinach niepełnych niż pełnych atmosfera rodzinna zarówno 

w przypadku matek, jak i ojców przybierała postać atmosfery zaburzonej. Związek ten 

był widoczny głównie w populacji dziewcząt (tabela 3). 

 

Tabela 3. Struktura rodziny a typ środowiska rodzinnego tworzonego przez rodziców 

Sytuacja 

rodzinna 

Środowisko rodzinne tworzone 

przez matki 

Środowisko rodzinne tworzone 

przez ojców 

Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta 

Pr Op Npr Pr Op Npr Pr Op Npr Pr 

O

p Npr 

w % 

Rodzina pełna 71,1 

80,

3 69,6 86,7 

82,

6 63,3 

82,

2 78 66,2 

93,

3 82 67,9 

Rodzina 

niepełna 

28,

9 19,7 31,4 13,3 17,4 36,7 17,8 

21,

9 33,8 6,7 18 32,1 

Poziom 

istotności ni. ρ=-0,18 (*) ρ=-0,16(*) ρ=-0,24 (**) 

(***) – istotność < 0,001; (**) – istotność < 0,01; (*) – istotność < 0,05;  (ª) – tendencja < ,10 

 

                                                 
2 Oznaczenie skrótów: Pr – Prawidłowe, Op – Opiekuńcze, Npr – Nieprawidłowe 
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Tabela 4. Jakość środowiska rodzinnego nastolatków a chęć powielenia przez nich 

modelu rodziny pochodzenia 

Powielenie 

modelu 

rodziny 

Środowisko rodzinne tworzone 

przez matki 

Środowisko rodzinne tworzone 

przez ojców 

Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta 

Pr Op Npr Pr Op Npr Pr Op Npr Pr Op Npr 

w % 

Tak 

32,

6 

34,

5 24 

28,

3 

36,

2 33,3 

36,

4 

42,

5 19,4 

33,

3 47,5 15,1 

Częściowo 51,2 

53,

4 42 61,7 56,5 26,7 52,3 

42,

5 50,7 60 

44,

3 56,6 

Nie 16,3 12,1 34 10 7,2 40 11,4 15 29,8 6,7 8,2 28,3 

Poziom 

istotności ρ=-0,15 (ª) ni. ρ=-0,23 (**) ρ=-0,24 (**) 

(***) – istotność < 0,001; (**) – istotność < 0,01; (*) – istotność < 0,05;  (ª) – tendencja < ,10 

 

Częściej też młodzież wychowana w rodzinach o nieprawidłowej atmosferze 

wychowawczej wskazywała, że nie chciałaby powielać modelu rodziny, z której 

pochodzi w założonych przez siebie w przyszłości domach (tabela 4). 

Wiele badań wskazuje, że wychowywanie się w rodzinach dysfunkcyjnych, w 

których postawy rodziców wobec dzieci mają wiele cech charakterystycznych dla 

przemocy, sprzyja kształtowaniu osobowości niesprzyjającej osiągnięciu pełnej 

dojrzałości.  

 

Tabela 5a. Typ środowiska rodzinnego tworzonego przez matki i ojców a cechy 

osobowości respondentów 

Cecha 

osobowości 

Poziom 

cechy 

Środowisko rodzinne tworzone 

przez matki 

Środowisko rodzinne tworzone 

przez ojców 

Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta 

Pr Op Npr Pr Op Npr Pr Op Npr Pr Op Npr 

w % 

Neurotyzm 

Niski 26,7 32,8 21,6 26,7 31,9 13,3 33,3 34,1 19,7 42,2 24,6 15,1 

Średni 55,6 45,9 41,2 58,3 40,6 46,7 51,1 41,5 47,9 42,2 49,2 52,8 

Wysoki 17,8 21,3 37,2 15 27,5 40 15,6 24,4 32,4 15,6 26,2 32,1 

Poziom istotności ρ=-0,14 (ª) ρ=-0,17 (*) ρ=-0,18 (*) ρ=-0,24 (**) 
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Tabela 5b. Typ środowiska rodzinnego tworzonego przez matki i ojców a cechy 

osobowości respondentów (cd.) 

Cecha 

osobowości 

Poziom 

cechy 

Środowisko rodzinne tworzone 

przez matki 

Środowisko rodzinne tworzone 

przez ojców 

Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta 

Pr Op Npr Pr Op Npr Pr Op Npr Pr Op Npr 

w % 

 Ekstrawersja 

/ Introwersja 

Niski 15,6 13,1 41,2 16,7 17,4 40 8,9 14,6 36,6 26,7 11,5 28,3 

Średni 42,2 50,8 35,3 46,7 37,7 23,3 64,6 48,8 26,8 46,7 32,8 37,7 

Wysoki 42,2 36,1 23,5 36,7 44,9 36,7 26,7 36,6 36,6 26,7 55,7 34 

Poziom istotności ρ=0,23 (**) ni. ni. ni. 

Otwartość na 

doświadczenie 

Niski 44,4 47,5 56,9 45 43,5 60 37,8 56,1 53,5 46,7 50,7 43,4 

Średni 37,8 39,3 35,3 38,3 39,1 30 44,4 34,1 35,2 40 36,1 35,9 

Wysoki 17,8 13,1 7,8 16,7 17,4 10 17,8 9,8 11,3 13,3 13,1 20,7 

Poziom istotności ni. ni. ni. ni. 

Ugodowość  

Niski 8,9 14,8 35,3 16,7 23,2 40 17,8 7,3 28,2 17,8 21,3 32,1 

Średni 42,2 39,3 45,1 31,7 20,3 33,3 35,6 41,5 46,5 20 27,9 32,1 

Wysoki 48,9 45,9 19,6 51,7 56,5 26,7 46,7 51,2 25,4 62,2 50,8 35,8 

Poziom istotności ρ=0,30 (***) ρ=0,17(*) ρ=0,22 (**) ρ=0,20 (**) 

Sumienność 

Niski 6,7 4,9 27,4 16,7 8,7 16,7 13,3 9,8 14,1 13,3 9,8 17 

Średni 15,6 32,8 33,3 28,3 37,7 36,7 24,4 34,1 26,8 26,7 36,1 37,7 

Wysoki 77,8 62,3 39,2 55 53,6 46,7 62,2 56,1 59,1 60 54,1 45,3 

Poziom istotności ρ=0,33 (***) ni. ni. ni. 

(***) – istotność < 0,001; (**) – istotność < 0,01; (*) – istotność < 0,05;  (ª) – tendencja < ,10 

 

Biorąc pod uwagę analizę cech osobowości według modelu Wielkiej Piątki P.T. 

Costy i R.R. McCrae oraz konsekwencje wychowywania się w rodzinie stosującej 

oddziaływania o cechach przemocy, można przypuszczać, że wskazane związki 

pomiędzy typem rodziny pochodzenia a poziomem poszczególnych cech osobowości 

respondentów są w pewnym stopniu konsekwencją ich wzrastania w określonym 

typie rodziny (tabela 5). Opisując uwarunkowania określonych cech osobowości S. 

Siek (1986, s. 9)wskazuje, że na ich ukształtowanie ma wpływ genetyka, budowa 

organizmu, układ nerwowy i środowisko rodzinne. 

Młodzi ludzie obojga płci, których łączyły z rodzicami relacje charakterystyczne 

dla rodziny funkcjonującej nieprawidłowo cechowali się o wiele wyższym poziomem 

neurotyzmu niż ich rówieśnicy, pochodzący z domów o relacjach prawidłowych. 
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Cechy składające się na wysoki poziom neurotyzmu w dużym stopniu są tożsame  

z tymi, które mogą ukształtować się u osób wychowywanych w domach o dys-

funkcyjnych relacjach i w domach z przemocą. Są to m.in. lękliwość, wzmożone 

napięcie, rozmyślanie o niepowodzeniach, nieumiejętność radzenia sobie z emocjami 

i ze stresem. Jest to także agresywna wrogość, skłonność do gniewu i irytacji.  Osoby  

o wysokim poziomie neurotyczności, tak jak i ofiary toksycznej pedagogiki cechuje 

depresyjność, a w szczególności skłonność do smutku, bezradności, samotności, 

poczucia winy. Osoby te są jednocześnie nadwrażliwe, skłonne do panikowania, do 

hipochondrii, wrażliwe na dokuczanie i wyśmiewanie. Ich nadmierny samokrytycyzm 

wiąże się z niskim poczuciem własnej wartości, wstydliwością i  niepewnością 

(Zawadzki, Strelau, Szczepaniak, Śliwińska, 1998, s. 13-14; McCrae, Costa, 2005,  

s. 66-67, 72). J. Bradshaw wielokrotnie potwierdza w swoich książkach, że powyższe 

właściwości osobowościowe w dużym stopniu są kształtowane w rodzinie 

dysfunkcjonalnej (Bradshaw, 1994, 1997). 

Młodzież z domów o zaburzonych relacjach z rodzicami w dużo większym 

stopniu stanowiła grupę nastolatków o cechach introwertywnych w porównaniu do 

nastolatków z rodzin funkcjonujących prawidłowo. Introwersja to wymiar wskazujący 

m.in. na rezerwę w kontaktach społecznych, preferowanie samotności, nieśmiałość, 

skłonność do wycofywania się, brak optymizmu, chłód emocjonalny lub bezbarwność 

emocjonalną, nadmierne kontrolowanie impulsów, podporządkowanie (Zawadzki, 

Strelau, Szczepaniak, Śliwińska, 1998, s. 14-15; McCrae, Costa, 2005, s. 72). 

Wszystkie te cechy są charakterystyczne dla bezpośrednich i pośrednich skutków 

przemocy, a jednocześnie stanowią podstawowe elementy tzw. analfabetyzmu 

emocjonalnego i społecznego (zob. Goleman, 1997). Introwertyzm jest wskazywany 

przez niektórych autorów jako jeden z wzorców obronnych na przemocowe metody 

wychowawcze rodziców. Polega on m.in. na tłumieniu reakcji uczuciowych, 

blokujących rozwój empatii, izolowaniu się i zamykaniu w sobie (Firestone, 2007,  

s. 119-123). 

Dzieci rodziców realizujących nieprawidłowy model wychowawczy w większym 

stopniu niż dzieci rodziców tworzących prawidłową atmosferę rodzinną cechowały się 

także niskim poziomem otwartości na doświadczenie, choć dane te nie znalazły 

potwierdzenia w przypadku córek ojców określonych przez nie jako ci, którzy funkcje 

wychowawcze pełnią nieprawidłowo. Niski poziom otwartości na doświadczenie 

wiąże się m.in. z konwencjonalizmem, wąskimi zainteresowaniami, konserwatyzmem 

w poglądach, tendencjami do osądzania i moralizowania oraz niepewnością w obliczu 

trudności (Zawadzki, Strelau, Szczepaniak, Śliwińska, 1998, s. 16-17; McCrae, Costa, 

2005, s. 68, 72). W pewnym stopniu właściwości takie mogą być związane z 

deficytami emocjonalnymi i poznawczymi wskazywanymi jako jedne z konsekwencji 
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wzrastania w rodzinie stosującej metody wychowania podobne lub tożsame  

z przemocą. 

Szczególne znaczenie dla relacji z innymi ma ugodowość. Zarówno w przy-

padku ojców, jak i matek odpowiedzialnych za budowanie środowiska rodzinnego 

związek pomiędzy nieprawidłowymi relacjami z dziećmi a ich ugodowością okazał się 

istotny w odniesieniu do kształtowania niskiego poziomu tej cechy u młodzieży. 

Osoby o niskim poziomie ugodowości mają negatywne nastawienie do innych ludzi, 

cechuje je antagonizm i egoizm w stosunku do innych ludzi. Osoby te są nieufne, 

podejrzliwe, mają tendencje do manipulowania innymi ludźmi. Niechętnie 

współpracują z innymi, są nastawione na rywalizację, agresywne w reagowaniu na 

konflikty interpersonalne. Cechuje je brutalność, mściwość, bezlitosność, łatwe 

wpadanie w złość, egocentryzm, przekonanie o własnej wyższości, rzeczowość  

w kontaktach z innymi, sceptycyzm, cynizm, intryganctwo, krytycyzm wobec innych, 

skłonność do przekraczania pewnych granic oraz skłonność do narcyzmu (Zawadzki, 

Strelau, Szczepaniak, Śliwińska, 1998, s. 17-18; McCrae, Costa, 2005, s. 69, 72). 

Wszystkie opisane tu cechy niskiego poziomu ugodowości są tożsame z cechami osób, 

które są ofiarami przemocy w rodzinie. Aspołeczność i agresywne ustosunkowanie się 

do innych to często stosowane zachowania u osób, które doznały w dzieciństwie 

przemocowego w swym charakterze oddziaływania ze strony rodziców. 

W przypadku sumienności różnice nie okazały się tak duże, choć także są 

widoczne. Związek pomiędzy funkcjonowaniem w nieprawidłowo budowanym przez 

matki środowisku rodzinnym a niskim poziomem sumienności uwidocznił się  

w sposób istotny statystycznie w populacji chłopców. W przypadku dziewcząt związek 

taki dotyczył ich relacji z ojcami, choć dane nie okazały się istotne statystycznie. 

Osoby o niskim poziomie sumienności są mało wytrwałe, niedokładne, posiadają 

słabą wolę, są mało odpowiedzialne, impulsywne w podejmowaniu decyzji, mają niski 

poziom aspiracji, mają większą skłonność do hedonistycznego nastawienia do życia, 

są niezdolne do odroczenia gratyfikacji, pobłażają sobie i mają skłonności do 

fantazjowania oraz życia marzeniami (Zawadzki, Strelau, Szczepaniak, Śliwińska, 

1998, s. 18-19; McCrae, Costa, 2005, s. 69-70, 72). Wymieniane tu niektóre cechy 

osób z niskim poziomem sumienności w pewnym stopniu są podobne do tych, które 

ujawniają się jako konsekwencja przemocowego wychowania w rodzinie. Dotyczy do 

szczególnie nieodpowiedzialności, słabej woli, impulsywności i skłonności do 

nierealistycznej oceny rzeczywistości.  

 Młodzi ludzie, którzy wzrastali w rodzinach związków cechują się  

w porównaniu do pozostałych niższym poziomem neurotyczności, wyższym 

poziomem ekstrawersji, otwartości na doświadczenie, ugodowości i sumienności. 

Zdecydowanie częściej niż ci z rodzin funkcjonujących nieprawidłowo przejawiają 
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takie cechy w wymiarze neurotyczności, jak stabilność emocjonalna, spokój, 

rozluźnienie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, siła i pewność siebie.  

W wymiarze ekstrawersja/introwersja dominują u osób z domów prawidłowo 

funkcjonujących takie właściwości, jak towarzyskość, serdeczność, przyjacielskość, 

rozmowność, zorientowanie na ludzi, uczuciowość, asertywność, aktywność, energia, 

potrzeba bycia zajętym i zaangażowanym, pogoda ducha, optymizm i pewność siebie 

w sytuacjach społecznych. W obszarze otwartości na doświadczenie osoby te częściej 

przejawiają właściwości typu: ciekawość tym, co ich otacza i chęć zdobywania wiedzy, 

szerokie pole własnych zainteresowań, kreatywność, oryginalność, wyobraźnia, 

postępowość, bogactwo doświadczeń i przeżyć, nonkonformizm, skłonność do 

introspekcji. Wśród wszystkich cech osobowości poziom ugodowości w największym 

stopniu wiąże się z typem rodziny, z jakiej pochodzi młodzież. Ci, którzy 

wychowywani byli w rodzinach prawidłowych zdecydowanie częściej niż ci z rodzin  

o niewłaściwych sposobach funkcjonowania przejawiali w tym wymiarze takie cechy, 

jak zaufanie, pozytywne, przyjazne nastawienie do innych ludzi (sympatia), altruizm, 

szczerość, łagodność w konfliktach interpersonalnych, łatwość w wybaczaniu, 

skromność, empatia. Wychowywanie się w rodzinach prawidłowych częściej też wiąże 

się w przypadku wymiaru sumienności z wiarygodnością, pracowitością, 

zdyscyplinowaniem, ambicją, wytrwałością, silną wolą, rzetelnością, 

obowiązkowością, wysokim poziomem etycznym, przestrzeganiem zasad moralnych i 

rozwagą (zob. Zawadzki, Strelau, Szczepaniak, Śliwińska, 1998, s. 13-19; McCrae, 

Costa, 2005, s. 66-72). Młodzież pochodząca z domów dysfunkcjonalnych 

zdecydowanie częściej niż ich rówieśnicy pochodzący z rodzin funkcjonujących 

prawidłowo podejmowała naukę w zasadniczych szkołach zawodowych i uzyskiwała 

niższe wyniki w nauce. Z kolei, im bardziej prawidłowe środowisko rodzinne 

budowali rodzice, tym częściej nastolatki wybierali naukę w liceum 

ogólnokształcącym i osiągali wyższe wyniki w nauczaniu. Różnice te były widoczne 

przede wszystkim w środowisku dziewcząt (tabela 6). 

Tabela 6a. Typ rodziny pochodzenia a stosunek respondentów do nauki  

Typ rodziny 

pochodzenia  

a stosunek 

respondentów do 

nauki 

Środowisko rodzinne tworzone 

przez matki 

Środowisko rodzinne tworzone 

przez ojców 

Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta 

Pr Op Npr Pr Op Npr Pr Op Npr Pr Op Npr 

w % 

Typ szkoły 

LO 33,3 36,1 9,8 53,3 40,6 26,7 26,7 34,1 22,5 55,6 36,1 39,6 

T 42,2 37,7 47,1 25 24,6 23,3 44,4 41,5 40,8 26,7 24,6 22,6 

ZSZ 24,4 26,2 43,1 21,7 34,8 50 28,9 24,4 36,6 17,8 39,3 37,7 
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Tabela 6b. Typ rodziny pochodzenia a stosunek respondentów do nauki (cd.) 

Typ rodziny 

pochodzenia  

a stosunek 

respondentów do 

nauki 

Środowisko rodzinne tworzone 

przez matki 

Środowisko rodzinne tworzone 

przez ojców 

Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta 

Pr Op Npr Pr Op Npr Pr Op Npr Pr Op Npr 

w % 

Poziom istotności ρ=-0,22 (**) ρ=-0,23 (**) ni. ρ=-0,15 (ª) 

Stosunek 

do nauki - 

średnia 

ocen 

2,0-3,0 24,4 22,9 45,1 10 10,1 26,7 26,7 21,9 38 4,4 14,8 18,9 

3,1-4,0 51,1 60,7 39,2 56,7 68,7 56,7 53,3 68,3 39,4 48,9 59 66,1 

pow. 4,1 
24,4 16,4 15,7 33,3 27,5 16,7 20 9,8 22,5 46,7 26,2 15,1 

Poziom istotności ρ=0,17 (**) ρ=0,18 (**) ni. ρ=0,32 (***) 

(***) – istotność < 0,001; (**) – istotność < 0,01; (*) – istotność < 0,05;  (ª) – tendencja < ,10 

 

Porównanie cech osobowości oraz analizowanych niżej postaw młodzieży 

wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa pozwoliło na wskazanie, że są one 

bardziej dojrzałe u uczniów liceów ogólnokształcących oraz lepiej uczących się niż 

uczniów zasadniczych szkół zawodowych i osiągających niskie wyniki nauczania. 

Stanowi to kolejny, pośredni, wniosek wskazujący na rodzinne uwarunkowania 

postaw w zakresie poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym3. 

Zdecydowanie częściej też młodzież z rodzin funkcjonujących nieprawidłowo w 

porównaniu do pochodzącej z pozostałych typów rodzin podejmowała zachowania 

ryzykowne, takie jak palenie papierosów i zażywanie narkotyków (tabela 7). Mniej 

wyraźny obraz dotyczy picia przez młodzież alkoholu. W tym przypadku różnice są 

bardziej widoczne w odniesieniu do związku pomiędzy relacjami matek z ich dziećmi 

w porównaniu do związku relacji nastolatków z ojcami. Młodzież z domów nie 

pełniących prawidłowo swych funkcji wychowawczych częściej niż młodzież, której 

relacje z rodzicami były prawidłowe podejmowała wcześnie życie seksualne. 

Szczególnie widoczne jest to w przypadku dziewcząt, które nie miały dobrych 

stosunków z własnymi matkami. Mimo że trudno jest analizować zachowania 

nastolatków dotyczące kontaktu z pornografią ze względu na to, że zdecydowana 

większość spośród nich sięgała po tego typu obrazy można zauważyć, że w przypadku 

dziewcząt częściej sięgały po tego typu materiały te, które wychowywały się w domach 

zaburzonych. Niewielka grupa respondentów zgłaszała doświadczenia prostytucyjne. 

Jednakże szczegółowa analiza wskazuje, że ci, którzy doświadczali takich zachowań 

                                                 
3 Szczegółowy opis tych wyników został zaprezentowany w książce M. Komorowska-Pudło, 
Uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności, w druku, WAM, Kraków.  
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nieco częściej znajdowali się wśród młodzieży wzrastającej w rodzinach 

funkcjonujących w sposób nieprawidłowy. 

 

Tabela 7. Typ rodziny pochodzenia a podejmowanie zachowań ryzykownych przez 

młodzież 

Podejmowanie 

zachowań ryzykownych 

Środowisko rodzinne tworzone 

przez matki 

Środowisko rodzinne tworzone 

przez ojców 

Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta 

Pr Op Npr Pr Op Npr Pr Op Npr Pr Op Npr 

w % 

Palenie 

papierosów 

Nigdy 55,6 47,5 33,3 51,7 39,1 36,7 46,7 46,3 43,7 62,2 31,1 41,5 

Czasami 26,7 24,6 21,6 28,3 29 20 33,3 31,7 14,1 20 36,1 22,6 

Często 17,8 27,9 45,1 20 31,9 43,3 20 21,9 42,2 17,8 32,8 35,9 

Poziom istotności ρ=-0,22 (**) ρ=-0,17 (*) ni. ρ=-0,17 (*) 

Picie alkoholu 

Nigdy 6,7 8,2 5,9 5 13 13,3 4,4 12,2 5,6 8,9 9,8 11,3 

Czasami 57,8 52,5 49 86,7 56,5 56,7 60 63,4 42,2 75,6 65,6 64,1 

Często 35,6 39,3 45,1 8,3 30,4 30 35,6 24,4 52,1 15,6 24,6 24,5 

Poziom istotności ni. ni. ρ=-0,16 (*) ni. 

Zażywanie 

narkotyków 

Nigdy 53,3 44,3 41,2 68,3 55,1 46,7 51,1 51,2 39,4 64,4 59 52,8 

Czasami 33,3 41 33,3 28,3 36,2 36,7 26,7 41,5 39,4 28,9 36,1 34 

Często 13,3 14,7 25,5 3,3 8,7 16,7 22,2 7,3 21,1 6,7 4,9 13,2 

Poziom istotności ni. ρ=-0,19 (*) ni. ni. 

Podejmowanie 

współżycia 

seksualnego 

Tak 55,6 63,9 62,7 50 53,6 73,3 53,3 61 66,2 53,3 50,8 64,2 

Nie 44,4 36,1 37,3 50 46,4 26,7 46,7 39 33,8 46,7 49,2 35,8 

Poziom istotności ni. ρ=0,15 (ª) ni. ni. 

Oglądanie 

pornografii 

Tak 95,1 93 87,2 74,6 85,1 92,3 92,9 94,7 89,2 72,7 86,7 85,4 

Nie 4,9 7 12,8 25,4 14,9 7,7 7,1 5,3 10,8 27,3 13,3 14,6 

Poziom istotności ni. ρ=0,17 (*) ni. ni. 

Podejmowanie 

prostytucji 

Tak 0 8,9 12,5 1,7 3 3,7 7,3 5,1 9,2 0 1,7 6,1 

Nie 100 91,1 87,5 98,3 97 96,3 92,7 94,9 90,8 100 98,3 93,9 

Poziom istotności ρ=0,18 (*) ni. ni. ρ=0,15 (ª) 

(***) – istotność < 0,001; (**) – istotność < 0,01; (*) – istotność < 0,05;  (ª) – tendencja < ,10 

 

 Ważnym elementem podjętych badań było określenie związku wychowania się 

nastolatków w określonych typach rodzin z ich postawami wobec seksualności oraz 
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przyszłego małżeństwa i rodzicielstwa (tabela 8 i 9). Z badań wynika, że im bardziej 

prawidłową atmosferę środowiska rodzinnego tworzyli rodzice badanych 

nastolatków, tym bardziej dojrzałe postawy dotyczące płciowości i budowania relacji 

w intymnych związkach oni przejawiali. Szczególnie wyraźne zależności ujawniły się 

w związku postaw młodych kobiet z wychowywaniem się w określonym środowisku 

tworzonym przez matki oraz w związku postaw młodych mężczyzn z wychowywaniem 

się w określonym środowisku tworzonym przez ojców. Wyraźnie uwidoczniła się tu 

siła postawotwórcza wynikająca z jednopłciowych relacji synów z ojcami i matek z 

córkami. 

 

Tabela 8. Typ środowiska rodzinnego a postawy młodzieży wobec wybranych 

elementów seksualności 

Zakres wybranych 

elementów postaw wobec 

seksualności 

Środowisko rodzinne tworzone 

przez matki 

Środowisko rodzinne tworzone 

przez ojców 

Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta 

Pr Op Npr Pr Op Npr Pr Op Npr Pr Op Npr 

w % 

Poziom wiedzy 

Wysoki 13,3 6,6 7,8 31,7 21,7 10 11,1 7,3 8,5 28,9 18 24,5 

Średni 64,5 67,2 49 51,7 49,3 43,3 75,6 61 50,7 60 45,9 43,4 

Niski 22,2 26,2 43,1 16,7 29 46,7 13,3 31,7 40,9 11,1 36,1 32,1 

Poziom istotności ρ=0,18(*) ρ=0,26 (***) ρ=0,22 (**) ρ=0,13 (ª) 

Postawy 

wobec miłości 

Dojrzałe 28,9 32,8 23,5 41,7 36,2 23,3 31,1 36,6 22,5 48,9 27,9 34 

Nieokreślone 42,2 39,3 31,4 35 42 36,7 44,4 36,6 33,8 33,3 42,6 37,7 

Niedojrzałe 28,9 27,9 45,1 23,3 21,7 40 24,5 26,8 43,7 17,8 29,5 28,3 

Poziom istotności ni. ρ=0,14 (ª) ρ=0,17(*) ni. 

Doświadczenia 

w tworzeniu 

młodz. zw. 

partnerskich 

Tak 75,6 73,8 68,6 65 85,5 80 77,8 68,3 71,8 66,7 73,8 88,7 

Nie 24,4 26,2 31,4 35 14,5 20 22,2 31,7 28,2 33,3 26,2 11,3 

Poziom istotności ni. ρ=-0,18(*) ni. ρ=-0,21 (**) 

Postawy 

wobec 

pornografii 

Dojrzałe 22,2 23 13,7 60 47,8 33,3 26,7 19,5 15,5 64,4 36,1 52,8 

Nieokreślone 44,5 49,2 33,3 26,7 37,7 20 42,2 51,2 38 26,7 42,6 18,9 

Niedojrzałe 33,3 27,9 52,9 13,3 14,5 46,7 31,1 29,3 46,5 8,9 21,3 28,3 

Poziom istotności ρ=0,16(*) ρ=0,24 (***) ρ=0,16(*) ni. 

Najwięcej niskich wyników w teście wiedzy na temat seksualności człowieka 

uzyskała młodzież pochodząca z rodzin tworzących nieprawidłowe środowisko 
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wychowawcze. Grupa ta mniej dojrzale niż młodzież z rodzin związków 

ustosunkowywała się do zjawiska miłości4 oraz do wartościowania pornografii. 

Nastolatki, którzy określili swoją relację z rodzicami jako zaburzoną częściej niż 

pozostali podchodzili do pornografii w sposób hedonistyczny. Różnicowanie 

doświadczenia w tworzeniu młodzieżowych związków partnerskich stwierdzono 

jedynie w przypadku dziewcząt. Nastolatki, które miały większe doświadczenia w tzw. 

chodzeniu ze sobą częściej określały relacje ze swoimi rodzicami jako nieprawidłowe. 

 Wyraźne zróżnicowanie postaw młodzieży, w zależności od tego, jaki jest 

charakter środowiska rodziny pochodzenia uwidoczniło się w odniesieniu do 

wyrażania własnego stosunku do małżeństwa i rodzicielstwa (tabela 9).  

 

Tabela 9a. Typ rodziny pochodzenia a postawy młodzieży wobec małżeństwa i 

rodzicielstwa 

Zakres postaw wobec intymnych 

związków heteroseksualnych 

Środowisko rodzinne tworzone 

przez matki 

Środowisko rodzinne tworzone 

przez ojców 

Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta 

Pr Op Npr Pr Op Npr Pr Op Npr Pr Op Npr 

w % 

Postawy wobec 

małżeństwa 

Dojrzałe 24,4 21,3 21,6 58,3 42 30 28,9 24,4 16,9 73,3 36,1 34 

Nieokreślone 28,9 45,9 29,4 31,7 43,5 23,3 31,1 43,9 33,8 17,8 44,3 39,6 

Niedojrzałe 46,7 32,8 49 10 14,5 46,7 40 31,7 49,3 8,9 19,7 26,4 

Poziom istotności ni. ρ=0,27 (***) ni. ρ=0,29 (***) 

Deklaracje 

dotyczące 

zawarcia 

małżeństwa 

Tak 71,1 78,7 47,1 83,3 87 73,3 71,1 80,5 54,9 91,1 77,1 83 

Nie 28,9 21,3 52,9 16,7 13 26,7 28,9 19,5 45,1 8,9 23 17 

Poziom istotności ρ=0,21 (**) ni. ρ=0,17(*) ni. 

Postawy wobec 

odpowiedzialnego 

rodzicielstwa 

Dojrzałe 24,4 29,5 15,7 51,7 49,3 36,7 28,9 26,8 18,3 51,1 50,8 41,5 

Nieokreślone 44,5 37,7 31,4 35 34,8 30 42,2 46,3 29,6 33,3 34,4 34 

Niedojrzałe 31,3 32,8 52,9 13,3 15,9 33,3 28,9 26,8 52,1 15,6 14,8 24,5 

Poziom istotności ρ=0,17(*) ρ=0,13 (ª) ρ=0,21 (**) ni. 

                                                 
4 Szczegółowy opis zakresu elementów składających się na dojrzałe i niedojrzałe postawy w 
omawianym zakresie znajduje się w: M. Komorowska-Pudło, Seksualność młodzieży przełomu XX i 
XXI wieku, WAM, Kraków 2013. 
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Tabela 9b. Typ rodziny pochodzenia a postawy młodzieży wobec małżeństwa i 

rodzicielstwa (cd.) 

Zakres postaw wobec intymnych 

związków heteroseksualnych 

Środowisko rodzinne 

tworzone przez matki 

Środowisko rodzinne tworzone przez 

ojców 

Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta 

Pr Op Npr Pr Op Npr Pr Op Npr Pr Op Npr 

w % 

Deklaracja 

dotycząca 

rodzicielstwa 

Tak 91,1 86,9 78,4 93,3 92,8 90 95,6 90,2 76,1 93,3 93,4 90,6 

Nie wiem 6,7 8,2 11,8 1,7 5,8 3,3 4,4 9,8 11,3 2,2 3,3 5,7 

Nie 2,2 4,9 9,8 5 1,5 6,7 0 0 12,7 4,4 3,3 3,8 

Poziom istotności ρ=0,15 (ª) ni. ρ=0,25 (***) ni. 

Wybór formy 

życia w związku 

Małżeństwo 71,1 78,7 47,1 83,3 87 73,3 71,1 80,5 54,9 91,1 77 83 

Inne formy 

niemałżeńskie 
28,9 21,3 52,9 16,7 13 26,7 28,9 19,5 45,1 8,9 23 17 

Poziom istotności ρ=-0,22 (**) ni. ρ=-0,20 (**) ni. 

 (***) – istotność < 0,001; (**) – istotność < 0,01; (*) – istotność < 0,05;  (ª) – tendencja < ,10 

 

Im bardziej prawidłowe środowisko domowe tworzyli rodzice dziewcząt, tym 

bardziej dojrzałe przejawiały one postawy wobec małżeństwa i rodzicielstwa. 

Natomiast u chłopców związek ten dotyczył jedynie deklaracji zarówno zawarcia 

małżeństwa, jak i własnego rodzicielstwa w przyszłości. Wśród różnych form życia w 

dorosłości młodzież z rodzin zaburzonych częściej niż z prawidłowych wskazywała na 

kohabitację, życie w przelotnych związkach lub niechęć do życia w związku z drugą 

osobą. Wychowywanie się w rodzinie prawidłowej w każdym z wyżej opisanych 

przypadków wiąże się z dojrzalszymi postawami nastolatków i z wyborem małżeństwa 

jako formy wspólnego życia z drugą osobą w przyszłości. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Pytanie postawione w tytule artykułu: Wychowanie w rodzinie czy przemoc? 

prowadzi niestety do wskazania większej częstotliwości tej drugiej formy 

oddziaływania rodzinnego. Większość rodziców nie ma wiedzy o negatywnych 

aspektach wychowania za pomocą stosowanych przez siebie metod. W wielu 

przypadkach mają one charakter dysfunkcyjny, niosący, opisane w artykule, 

znamiona przemocy psychicznej, fizycznej, a nawet seksualnej.  
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R.W. Firestone podkreśla, że „mimo najlepszych intencji i wysiłków, by kochać 

i otaczać opieką potomstwo, rodzice, którzy sami doznali emocjonalnej deprywacji i 

odrzucenia, a w dodatku zamknęli się na siebie samych, siłą rzeczy przekazują te 

emocjonalnie uszkadzające doświadczenia dalej. Taka forma niszczenia to chleb 

powszedni  większości dzieci” (Firestone, 2007, s. 29-30). Miłością rodzicielską jest, 

według autora, wszystko to w działaniach rodziców, co służy dobru i rozwojowi 

dziecka, natomiast wszystko to, co zakłóca rozwój psychospołeczny dziecka nie jest 

miłością, a jest dysfunkcyjną relacją matek i ojców z dziećmi (tamże, s. 103). 

Wydarzenia nieprzewidywalne i brutalne prowadzące do cierpienia dzieci zaburzają 

ich równowagę, prowadzą do destabilizacji tożsamości dziecka, do jego wewnętrznego 

okaleczenia. Przy nieprawidłowym oddziaływaniu wychowawczym dzieje się to 

według M. Mazet „w sposób podstępny: dzień po dniu, sączy się cały czas niczym 

niewidzialna trucizna, kropla po kropli” (Mazet, 2006, s. 20). 

Mimo iż od ujawnienia przez wskazanych w niniejszym artykule autorów 

opisujących przejawy i konsekwencje toksycznej pedagogiki minęło około 20 lat i 

mimo, że prawie tyle samo czasu prowadzi się różnorodne działania, m.in. poprzez 

realizację warsztatów w „Szkołach dla rodziców”, w dalszym ciągu dorośli 

wychowujący dzieci nie wiedzą, że ich metody w dużym stopniu zamiast warunkować 

prawidłowy rozwój ich dzieci, niejednokrotnie ten rozwój zaburzają. 

Z uzyskanych w badaniach własnych danych wynika, że około jedna trzecia 

rodzin to rodziny prawidłowe, opisywane przez D. Fielda jako rodziny związków. 

Grupa ta stanowi przykład rodziców dojrzałych, potrafiących kochać dzieci w sposób 

prawidłowy i dbać o relacje z nimi w sposób odmienny od toksycznego, czy 

przemocowego modelu oddziaływania. Niestety, co trzecia rodzina wychowuje dzieci 

w sposób nadopiekuńczy, a podobna grupa rodzin - w sposób nieprawidłowy.  

W przypadku rodzin władzy, chaotycznej i uwikłanej przejawiane przez dorosłych 

sposoby oddziaływania na dzieci, w dużym stopniu są tożsame z tymi, które noszą 

znamiona przemocy. Podobnie też, jak w przypadku wychowywania się w rodzinie  

z przemocą, wzrastanie w takich rodzinach wiąże się z ukształtowaniem osobowości  

w dużym stopniu niedojrzałej, szczególnie w sferze emocji, obrazu samego siebie, 

relacji społecznych, a także rozwoju poznawczego, co skłania do podejmowania 

różnych form zachowań ryzykownych oraz przejawiania mniej dojrzałych postaw 

społecznych w porównaniu do osób wychowywanych w rodzinach prawidłowych. 

Zwiększenie świadomości społeczeństwa i upowszechnianie różnorodnych 

form pracy z rodzicami w ramach tzw. pedagogizacji mogłoby w dużym stopniu 

zmniejszyć spiralę błędnego koła toksyczności we współczesnych rodzinach i podnieść 

poziom dojrzałości osobowości w kolejnych pokoleniach. 
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Existential quest for identity and individuality  

in Katherine Anne Porter’s Ship of Fools 

 

The aim of this article is to discuss and examine the problem of identity, 

individuality, human dignity and freedom in Katherine Anne Porter’s novel Ship of 

Fools. The author of the article is going to show how the American writer depicts the 

theme related to socio-political discrimination, cultural alienation and isolation at the 

beginning of the 1930s by presenting different protagonists, being passengers on the 

German ship, their grotesque, eccentric lives and tempestuous relations. A special 

attention will be drawn to the examination of ethnical prejudice and social 

segregation on the eve of Nazism and a menace of the oncoming mass killing and 

annihilation of individuals. 

 

The issue of individuality and quest for identity has been a frequent motif in 

varied literary, cultural and philosophical texts. This subject matter has dominated 

20th century world literature, in particular literary works during World War II and 

after 1945. Holocaust and its aftermath as well as racial and ethnical problems came 

to the fore in numerous books, plays and films, mainly in Europe and in the United 

States. These themes became ubiquitous in the works of such well-known writers as 

Carson McCullers, Katherine Anne Porter, William Faulkner or Paul Auster and 

reflected a grave human crisis, moral degeneration, anti-humanitarian values and 

existential anxiety. 

The aim of this article is to examine the problem of individuality, identity and 

human relations in the works of the American short-story writer and novelist 

Katherine Anne Porter, particularly in her novel Ship of Fools (1962) which was 

adapted for a film released in 1965. As the writer pointed out in one of the interviews, 

it had taken her twenty years to complete the novel, yet it had an even longer 

(incubation), as part of her external experiences and internal life over the course of 

sixty years (Roney 2000). In the short preface to the novel, the writer introduces the 

readers into the origins of the book, explains its title and makes a comparison 

between her personal experience and the events she recounts in the work: 

 



OSOBA I JEJ TOŻSAMOŚĆ 

 

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

 
Strona 193 

 The title of this book is a translation from the German of Das Narrenschiff, 

 a moral allegory by Sebastian Brandt (1458?-1521) first published in Latin as 

Stultifera Navis in 1494. I read it in Basel in the summer of 1932 when I had still 

vividly in mind the impressions of my first voyage to Europe. When I began thinking 

about my novel, I took for my own this simple almost universal image of the ship of 

this world on its voyage to eternity. It is by no means new – it was very old and 

durable and dearly familiar when Brandt used it; and it suits my purpose exactly.  

I am a passenger on this ship. 

               (Porter ix) 

 

From the above quotation it transpires that the cruise in which the author is 

 a passenger has a universal and cosmic significance - it symbolizes a voyage to  

a timeless space where human beings search for their identity, individuality but above 

all where they are deranged, displaced while creating their own world of madness and 

being unable to liberate themselves from the hell in which they are imprisoned.  

 The novel narrates the voyage of a German passenger ship from Vera Cruz, 

first to Havana, then to some European ports, and finally to Bremerhaven in August, 

1931. The large cast of characters includes a few German couples and individuals,  

a Swiss family; several Mexicans, two young American artist-lovers, an American 

divorcee, an American engineer, a troupe of Spanish dancers; a group of Cuban 

medical students; the captain and the ship’s doctor, a Swede; and a Spanish countess 

deported from Cuba. In addition, in steerage there is a mass character consisting of 

almost 900 Spanish workers being returned from Cuba who sicken, fight, commit 

murders and give births below decks during the crossing (Kauffmann 1962). It is 

about 30 of the first-class passengers who are the main characters of the story and 

with whom the author of the book identifies.  

 Irrespective of the class and status of the protagonists Ship of Fools denotes a 

travel of insane and eccentric individuals locked in their private infernos, the evil 

whose most conspicuous tokens are racial and ethnical prejudice, social segregation, 

political indoctrination, hatred towards “otherness,” human distinction and 

individuality. 

 While a lot of parallels can be seen/drawn between Porter’s life and her work, 

the anti-eugenics themes saturating Ship of Fools are linked not solely to her 

steamship travel to Germany and experiences with proto-Nazism when the author 

lived in Berlin in 1931, but also with her personal history of tuberculosis, from which 

she suffered for a few years. The critics draw the attention to the work’s deep 

pessimism, the vision of building anti-human civilization, racial and ethnical 

segregation and a threat of extermination depicted by Porter when seen through the 
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lens of her experience of shameful chronic illness that created a kind of “double 

consciousness” (Roney 2000). It is probably the writer’s physical and mental state, 

ceaseless pain and suffering which enabled her to create a distorted, frenzied vision of 

humankind, a microworld of political and social fanatics, indoctrinators, freak, 

frustrated artists, unhappy, convenient love relations and discriminated handicapped 

individuals. 

 Katherine Anne Porter remarked in various interviews that her novel concerns 

the endless collusion between good and evil and that she believes that human beings 

are capable of utter evil, yet none has ever been entirely good and this gives the edge 

to evil (Atlantic/Little Brown 1984). In this regard the novel apparently presents  

a pessimistic, gloomy view of the human condition. It is Germans who are portrayed 

in a particularly negative light, most of them being anti-Semitic and contemptuous of 

races other than their own, with an arrogant sense of their own superiority. It is 

worth remarking on how accurate Katherine Anne Porter conveyed the German 

mentality on the eve of the rise of Nazism and how precisely she illustrated the 

alienation of Jews:  

 

…Yet at the very last dinner together, they drank each other’s health and gave 

each other friendly looks, and Herr Professor Hutten said warmly, “At last we are 

nearing home, and we are, after all, all good Germans together. Let us thank God for 

his blessings.” 

               (Porter 472) 

 

Her Lowenthal, who had been put at a small table by himself, studied the 

dinner card, with its list of unclean foods, and asked for a soft omlette with fresh 

green peas…In all his life it had never happened to him, but here it was, the thing he 

feared most was upon him: there was not another Jew on the whole ship. Not one.  

A German ship, going back to Germany, and not a Jew on board besides himself. 

Instantly his pangs of instinctive uneasiness mounted to positive fright, his natural 

hostility to the whole alien enemy world of the Goyim, so deep and pervasive it was 

like a movement of his blood, flooded his soul… Well, there would be nobody to talk 

to, but just the same, it wouldn’t cost him anything to be friendly with these people; 

he intended to get along as well as possible on the voyage, there was no percentage in 

asking for trouble... 

             (Porter 59) 

 

The two citations reflect the onset of ethnical segregation, discrimination and  

a threat of creating of the so-called superior race and modern/advanced civilization 
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which includes the elimination of those who do not adhere to its standards. 

Nevertheless, in order to understand fully the problem of human identity, 

individuality and people’s complex relations in the 1930s depicted by the novelist one 

ought to take into account a larger socio-political context of the book. Miscellaneous 

critics draw the attention to the significance of its date: August, 1931 and to 

numerous events that occurred at that time. Among the most weighty ones one 

should refer to the Great Depression in the United States and concomitantly in 

Europe, Latin America’s eruption trough a 400-year-old crust of Castilian brutality 

and terror, the rise and growing popularity of the Nazi Party in Germany (a leap from 

800 thousand(s) votes in 1928 to 6.4 million votes in 1930) as well as the deposition 

of Bourbons in Spain and the oncoming of fratricidal battles between the two left 

factions whose arguments eventually brought on the Falange (Kauffmann 1962). 

Considering these striking world changes, mostly in the two American continents and 

in Europe it is worth stating that Western man started to run the fever, the turmoil 

that led into the collapse of a society based on Judaeo-Christian values. One ought to 

emphasize that after five thousand years of ethnical monotheism, two thousand years 

of benign redemption we witness a 20th Century which commenced with the I World 

War, the birth of Fascism afterwards and began speeding towards Nazism which 

finally gave rise to the most horrendous war and human extermination. Katherine 

Anne Porter endeavours to show the readers that in the first half of the 20th century, 

the time marked by dramatic cultural and artistic alterations, social and political 

movements, technological and scientific progress which apparently aimed at 

improving people’s lives and creating modern advanced civilization, a spiritual and 

moral effort of the human race did not succeed, generating instead endless moral 

dilemmas, posing ceaseless questions concerning the sense of the existence of an 

individual, quest for identity, human distinction and singularity against a background 

of mass society and collective modernity. With this regard midsummer 1931 marks 

the onset of a great, perhaps the last landslide which inaugurates and makes 

conspicuous everything which was always previously latent (Kauffmann 1962).  

 Ship of Fools vividly illustrates the grotesque, freakishness and oddity of 

human relations, their personal frustrations and frenzy in the face of the dramatically 

changing world during the interwar period. The novel constitutes a set of stories 

recounted by individual passengers, yet it would be superfluous to label each of the 

book’s characters, rather, following the message of the writer, one should draw the 

attention to symbols and images the protagonists represent. Dr. Schumann, one of 

the leading characters of the novel, duel-scarred and catholic, embodies traditional, 

proud, reticent German, the young American couple represent emotional 

permissiveness, freedom, the licence for neurosis ingrained in the New World’s 
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liberalism whilst the grotesque flirtation between Herr Rieber and Lizzy 

Spoeckenkieker exemplifies the sexually and socially frustrated constituents that 

emerged to uphold Nazism. When set beside the first-class passengers and 

simultaneously main protagonists of the book, the enormous group of Spanish 

characters in steerage, their birth may symbolize the persistence and growth of the 

revengeful, rancorous proletariat (Kauffmann 1962): 

 

Seven women who had borne children during the voyage came up slowly in  

a group, some of them supported by their husbands or leaning upon other women, 

carrying their young in tightly wrapped bundles. They were flabby and pale, some of 

them with brassy spots on their foreheads and cheeks, their bellies still loose and soft, 

with their milk staining the fronts of their faded clothes. Their older children, with 

sad, disinherited eyes, clung determinedly to their skirts. A boy of about twelve years 

with a fierce, burning smile turned about as he reached the upper deck, and saw 

them. 

“Olé, Olé,” he called out, raising a clenched fist and shaking it in the air. “We 

are many more then when we started!” 

         (Porter 352) 

 

 As for the presentation of the first-class passengers of the ship, the American 

novelist adroitly depicts the internal development of the protagonists and the 

audience get to know most of the characters’ lives and their relations having read  

a few of their episodes. In this regard, given Miss Porter’s masterly technique of 

describing and exploring the characters, one may predict the reaction of the 

protagonists and their changes given certain situations and circumstances. For 

instance, we may assume that the American pair, Jenny and David, are going to have 

an argument even though they would like to love each other and that eventually they 

will be a little wiser about each other, that Denny, the engineer, is going to be vulgar 

and boorish, that Professor and Frau Hutten are going to behave like George Grosz 

characters, that finally doctor Schumann will learn and get to know about himself as 

a result of his encounter with La Condesa, and that Freytag, the German with the 

Jewish spouse will perceive his position more clearly (Kauffmann 1962). The writer 

dexterously creates the social ambience, builds the tension between the protagonists, 

delineates tempestuous human relations and thoroughly examines their internal 

struggle, moral dilemmas, quest for identity, social and cultural recognition, dignity 

and respect.  

 As was mentioned before, the leading motif of the novel is the problem of 

ethnical segregation, in particular the rise and transmission of Nazi ideology, its 
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indoctrination, the omnipresence of anti-Semitism among the vast majority of 

German passengers who contribute to the social isolation and alienation of Jewish 

citizens and their families. Anti-Jewish hysteria and an utter contempt for the people 

of the Israelite origin are mostly propagated by Herr Rieber, especially with reference 

to his cabin-mate Herr Lowenthal as well as by the Rittersdorf couple. On the other 

hand, Dr. Schumann, a seemingly traditional, proud, presumptuous, reserved 

German, shortly turns out to disapprove the behaviour of his compatriots and to 

question certain fixed rules and ideals with which he was borne after his encounter 

and infatuation with La Condesa. In addition, the doctor is portrayed as an enforced 

philosopher doomed by heart trouble and that is why he distinguishes himself from 

other Germans, portrayed by the American author as repulsive and loathsome. Such  

a negative and highly critical picture of Germans in the early 1930s mirrors the 

novel’s premise  - all through the book run prognoses of Nazi action: Nuremberg 

laws, gas chambers, euthanasia, world conquest, nuclear threat. Bearing this in mind, 

however, some critics point out that Katherine Anne Porter created an exaggerated 

image of this country, a grotesque vision of world reality and therefore they remark 

that the author turned her book into some form of an anti-German tract (Kauffmann 

1962)). 

 Moreover, it is interesting to analyse the novelist’s depiction of the Jewish 

characters, particularly Herr Lowenthal and Mr. Freytag who is “marked” by other 

Germans due to his marriage to a Jewish woman. Puzzlingly enough, Miss Porter 

delineates the former as an aggressive, fearful, hateful towards all Gentiles, the 

product of many centuries’ ghettos, and his servile conduct towards his cabin-mate 

and others mirrors German Jews’ lack of resistance to their oppressors. Similarly, Mr. 

Freytag endeavours to conceal the fact he married a Jew and feels ashamed and 

dishonored by being forced to have a separate seat reserved for non-Germans. The 

American novelist gives an unsavoury presentation of Jewish citizens in Germany 

and people connected with them; instead of their heroism, resistance, struggle for 

dignity and respect we witness their disinclined acceptance to be discriminated, 

passivity, cowardice, being unable to stand up against their persecutors and fight for 

their individuality. 

 Last but not least, when examining the atmosphere of the emerging Nazi 

Germany Katherine Anne Porter did not escape the problem of the discrimination, 

isolation and a gradual annihilation of the handicapped, the physically deformed or 

the mentally ill. One of the characters of the novel is a hunchback, a person 

condemned to lead a solitary life, enforced to seat separately, permitted to share the 

meal with Jews, which is a sign of social degradation, humiliation and alienation. 
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This character is first presented to the readers by Dr. Schumann when he observes 

and scrutinizes a crowd of passengers entering the ship: 

 

The passengers, emerging from the mildewed dimness of the customs sheds, 

blinking their eyes against the blinding sunlight, all had the look of invalids crawling 

into hospital on their last legs. Dr. Schumann observed one of the most extreme 

forms of hunchback he had ever seen, a dwarf who, from above, appeared to have legs 

attached to his shoulder blades, the steep chest cradled on the rocking pelvis, the 

head with its long dry patient suffering face lying back against the hump…Just behind 

him a tall boy with glittering golden hair and a sulky mouth pushed and jostled a light 

wheel chair along, in which sat a small weary dying man with weak dark whiskers 

flecked with gray, his spread hands limp on the brown rug over his knees, eyes closed. 

His head rolled gently with the movement of the chair, otherwise he gave no sign of 

life. 

                  (Porter 28, 29)   

 

It is worth noticing that Dr. Schumann describes the hunchback while 

juxtaposing him with an old dying person on a wheelchair as if making a parallel 

between the tragic destiny of the physically handicapped and the terminally ill and 

the old in Nazi Germany. The doctor, albeit his apparent distaste, disdain for, all the 

more dread of the dwarf, is capable of feeling compassion for him as well as he seems 

to realize that the hunchback and other physically deformed people are doomed in his 

country in the near future. Dr. Schumann, a philosopher and psychologist, is  

a shrewd observer and a stern critic of the society and the world in which he lives, 

especially of a stultifying atmosphere in his country on the eve of Hitlerism and 

therefore he is one of the very few characters endowed with compassion, tenderness 

and human understanding though he strives to conceal his feelings and emotions. 

Paradoxically enough, one can bear some similarity between the doctor and the 

hunchback, both of them being the main protagonists in Ship of Fools, particularly in 

Stanley Kramer’s film adaptation of Katherine Anne Porter’s book. Albeit their 

entirely different statuses and positions both of them remain sensitive to social 

problems, injustice, discrimination, they are the ones who fully realize the perils of 

the emerging Nazi ideology and its aftermath. The hunchback and the doctor are 

individuals who do not want to (Dr. Schumann) or cannot (the dwarf) conform to the 

new reality in their country. As enforced philosophers, acute observers and harsh 

critics of the society in which they live they constitute the book’s moral voices and 

symbolize the existential search for identity, distinction and a dramatic and 

seemingly failed struggle for human dignity and freedom. 
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 All things considered, Ship of Fools presents a dismal, ignominious failure of 

Western man and a threat of their creating the new modern civilization based on 

social, political and cultural segregation, alienation and the oncoming extinction of 

certain individuals who do not adhere to the standards of the so-called advanced 

world built on highly developed technology, mechanization, materialism, 

consumption, philosophical and political indoctrination, moral decay, debauchery 

and conformity. As was previously pointed out, the American writer delineates a 

highly pessimistic, anti-humanitarian vision of the world in the early 1930s, making 

special references to the rise of Nazi ideology in Germany, reveals her anguish about 

the future of the world and makes a prediction about the collapse of the society and 

civilization founded on Judaeo-Christian ideals.  
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Abstracts: 
 

Ks. Tomasz Duma, At the Foundations of Man’s Personal Identity 

In the presented article, the author takes up the problem of the rational justification 

of man’s identity of being. In keeping with the method of metaphysics, his analyses 

begin by defining the fact of “being a man”; this fact is composed of the experience of 

the consciousness of one’s own self and subject, and of the potentiality that underlies 

the action of the human being. The described manifestations of the fact of “being  

a man” indicate the necessity of the existence of one principle that would provide  

a rational justification for man’s ontological and dynamic unity. In the analyses that 

follow, the author provides a rational justification for man’s ontological identity by 

showing that the “plurality” of which the human being is composed cannot be 

combined into one subject or one self if one does not accept one unifying principle. In 

light of the metaphysical explanations the author has made, the act of existence, 

which is a condition not only for man’s being-ness, but also for all his real 

perfections, is the ultimate factor that gives unity to being. The soul, however, is the 

foundation of the act of existence; the soul as a substantial form is condition for 

man’s being-ness, and thereby provides the solution for his identity both on the level 

of ontological structure, and in the sphere of dynamism. By the discovery of 

substantial form in the human being, the unity of existence, of the self, of 

consciousness, of the subject, and of action, which unity is discovered in experience, 

finds an ultimate rational justification. 

 

Józef Placha, Personal identity of man in depiction of Christian pedagogy 

We cannot ignore the complex structure of man which goes beyond the 

psychophysical stratum when we take care of the personal identity of man in view of 

Christian education. The spiritual plane also plays an important role in the 

development. Only when you consider all stratums of this structure you can achieve 

an integral understanding of the essence of man and thus to better perception of the 

problem of his personal identity than a humanistic perspective. This is especially 

important today when in the name of „humanistic” key to interpretation of the reality 

around us, people try to ignore everything that related to religion and spiritual 

development of man. It does not mean that in integral depiction of our thematic issue 

we have to ignore this key, On the contrary - it is also an important element of 

discussion in the theological dimension. This widen vision of development should 

help you to better understand man, by getting to the core of his basic „lineage”, which 
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was at the very beginning of human history, an invitation to cooperate with the 

Creator. Therefore rightly Pope John Paul II said during his pilgrimage to the Poland 

on the 2nd of June 1979 at Victory Square in Warsaw: “Man cannot be understood 

without Christ”. This papal motto seems to be the essence of the debate on human 

personal identity. 

 

Ks. Piotr Karpiński, Paul Ricoeur: in search of human identity 

This paper presents a theory of the identity of Paul Ricoeur. It is an important 

element of the original concept of subjectivity of this French philosopher. First there 

is presented the distinction between the idem identity and ipse identity. The first of 

these means being the same. It is a numerical or qualitative identity. It has the 

substantial character and describes well mainly the world of things. In the case of 

man its equivalent is the character. The ipse identity should be understood as being 

oneself and it describes only the world of persons. The both identities have their 

intermediation in the narrative identity. A man builds its own identity by telling his 

life. The narrative identity is situated on the border between action theory and ethics. 

Hence, it implies the ethical identity.  

 

Ewa Szostok, Relational meaning of sex for human identity in a 

personalistic theological view 

The identity of a human has interested representatives of the various branches of 

science for ages. Its nature can be sought in the structure of a human person as well 

as in its differentiation of gender and being relational which results from it. This 

article is an attempt to answer the question –  What is the importance of man's sexual 

differentiation and the above to the identity of man? The analysis of this issue was 

performed according to an adequate personalistic and theological view, which 

integrally involves a human and his Creator and therefore it allows a wider look on 

the issue. Starting from a semantic analysis of gender and relational matter of 

creation of human (as man and woman) was researched, the  matter in relation to 

God in Trinity, in whose image and likeness the human was formed. Subsequently, 

the value of relational gender was shown, and it leads to a union of man and woman 

in a personal communion of love, whereby they can find their identity. The source 

and fulfillment of this identity is Love. The relationship of love which shows vocation 

and identity of humans was inscribed in their gender construction and relational 

resulting from it. 
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Paweł Jaranowski, Lost person or aggressor? Bioethics on the identity of 

ectopic pregnancy 

Ectopic pregnancy develops as a result of implantation of the blastocyst outside the 

mucous membrane of the uterine cavity. The most common cause of abnormal 

implantation is an obstacle in the way of the fertilized egg into the uterus. Possible 

locations of implantation are: fallopian tube, abdominal cavity, ovary, cervix, uterine 

scar after cesarean section. In the U.S. the frequency of ectopic pregnancy is 

estimated to be 2% of pregnancies. In any case ectopic pregnancy threatens a 

woman's life by the possibility of hemorrhage induced rupture of the blastocyst to the 

following shock and death. So this is a situation requiring urgent medical attention. 

In the proceedings, depending on the stage of pregnancy, is used pharmacological 

agents or surgery directed to liquidation of pregnancy. Another desire is to preserve 

the fertility of the patient. Ethical assessment of these activities is completely 

different from the utilitarian and personalistic perspective. The cause constitutes 

acceptance of opposing anthropological and philosophical assumptions. 

Utilitarianism accepts as the norm of morality the principle of maximum benefit to 

the maximum number of persons and treats ectopic embryo as the aggressor because 

it is based on a functionalist criteria of humanity in conjunction with the awareness 

definition of person. Personalism applies the principle of the sanctity of human life as 

the standard of morality and recognizes ectopic as a patient because it accepts his 

humanity and personal status. Both these systems formulate a consistent position on 

the question of ectopic pregnancy with  philosophical and anthropological 

assumptions with different credibility in favor of personalism. 

 

Edyta Wolter, Ecological values in the lives of adults 

The aim of this article is to justify the importance of ecological awareness in the life of 

adult people – on the basis of ecological values (ecological humanism) such as 

reverence (respect for life), responsibility for the social and natural environment, 

sympathy and compassion as a way of understanding, restraint without wastage, 

symbiosis. Ecology came into being in the second half of the 19th century as part of 

the natural sciences. It is a science about the organisms’ interplay with their abiotic 

(physical) and biotic (other organisms, including humans) environment. Within this 

interplay, following correlation levels can be distinguished: individual level, 

population level (concerning mainly the varying number of  individuals), biocoenosis 

level (groups of populations competing with each other on the same terrain) and 

ecosystem level (circulation of matter, food web, energy flow). 
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Marcin A. Stradowski, Unformed identity and social maladjustment 

Unformed identity and social maladjustment are two phenomena that exist together. 

Diagnosing the social maladjustment and rehabilitation of socially maladjusted 

persons should be aimed at changing the parameters of their identity. Maladjustment 

indicates a "fluid identity", so the the unformed, vacillating identity, which is not 

rooted in a particular system of values. Stable identity is functional. In the case of 

socially maladjusted people their identity is destructive and it generates 

anti-social behavior.The most significant in the case of undeveloped identity and 

social maladjustment is the reconstruction of thinking about themselves and their 

own priorities in the context of public perception. It is possible when a person with a 

social maladjustment and undeveloped identity  will accept and adopt as its hierarchy 

of values which is accepted in society to which a socially maladjusted person belongs, 

assuming that the generally accepted system of values is ethical. 

 

Mark Regnerus, How different are the adult children raised by parents 

living in homosexual relationships. The conclusions of a new study of 

family structures 

New Family Structures Study – NFSS it is a project of data collection based on a 

large representative sample of young Americans (in the age 18-39) who grew up in 

different family circumstances. It is a text which as first presents NFSS in which there 

are compared the adult children raised by homosexual pairs and how they are 

different in 40 variables, that relate to social, emotional and relational functioning. 

These results were summarized with other groups of young adults, derived from the 

six different types of families. Results of the study reveal numerous permanent 

differences especially among children of women who were in  lesbian relationships 

and children who have heterosexual biological parents living in a permanent family. 

Multivariate analysis of the results show large larger variety of experiences of 

children raised by their mothers - lesbians than previous studies which were based on 

the basis of available samples of lesbian families. NFSS also provides a number of 

informative and comprehensive data which may help researchers of families in 

understanding long range of the family structure and its consequences. 

 

 

Andrzej Margasiński, The adult children raised by homosexual parents. 

Commentary and reflections to the report of Mark Regnerus 

In 2012 there was published the report of Mark Regnerus for adult children brought 

up by homosexual  parents. The article presents the circumstances of the report and 
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the controversy related to its reception. The text discussed the current state of 

research in this field, which are contained in the controversial reports of the 

American Psychological Association (APA). There are approximate critical meta-

analysis of reports of APA by Marx (2012) and Allen (2012). There is discussed most 

of the allegations against Regnerus and his polemics with them. The scope and 

direction of the accusations directed against Regnerus which are far more than purely 

scientific discourse raises questions about freedom of scientific research and 

consequences of the canon of political correctness. 

 

 

Marta Komorowska-Pudło, Family education or violence? Manifestations 

of toxic family pedagogy and its consequences in terms of family types of 

D. Field. 

Family is the main environment of formation of personality and preparation for adult 

life for children who grow in it. If it takes its educational functions correct this 

determines the formation of a mature personality of an individual who copes well 

with future social roles. In contrast, bringing in families who use improper methods 

of education, even in good faith, with signs of violence, is associated with formation 

of the immature personality in children who grow in them. As a result in the next 

stages of their lives, in their own families they are more willing to take on various 

risky behaviors, create a dysfunctional social ties and duplicate the violent behavior. 

 

Joanna Stolarek, Existential quest for identity and individuality in 

Katherine Anne Porter’s Ship of Fools 

The aim of this article is to discuss and examine the problem of identity, 

individuality, human dignity and freedom in Katherine Anne Porter’s novel Ship of 

Fools. The author of the article is going to show how the American writer depicts the 

theme related to socio-political discrimination, cultural alienation and isolation at the 

beginning of the 1930s by presenting different protagonists, being passengers on the 

German ship, their grotesque, eccentric lives and tempestuous relations. A special 

attention will be drawn to the examination of ethnical prejudice and social 

segregation on the eve of Nazism and a menace of the oncoming mass killing and 

annihilation of individuals. 
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Redakcja przyjmuje artykuły zgodne z profilem czasopisma zawartym w Przesłaniu, 

odpowiadające tematyce danego numeru Kwartalnika. 

Każdorazowo temat kolejnego numeru jest ogłaszany na stronie Kwartalnika. 

 

Redakcja „Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio” oczekuje od Autorów respektowania 

zasad rzetelności naukowej oraz jawności informacji o wszystkich podmiotach 

przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, 

finansowy etc.) oraz okoliczności towarzyszących. 

Oczekujemy także w przypadku publikacji przygotowanej przez kilku Autorów 

informacji dotyczącej wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z 

podaniem kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, jaki jest wkład poszczególnych 

autorów w przeprowadzenie badań, w obliczanie, analizy itd.). 

 

 

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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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. 

 

 


