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Wstęp
Źródłem inspiracji dla niniejszej publikacji była teologia ciała Karola Wojtyły,
Jana Pawła II. Powstanie opracowania było możliwe przez dziesięcioletnie
doświadczenie i obserwację problematyki cielesności z wykorzystaniem myśli
Jana Pawła II, szczególnie dwudziestu trzech katechez środowych wygłoszonych
na temat ciała - od września 1979 roku do kwietnia 1980 roku1.
Teologia ciała jest częścią antropologii teologicznej. Kluczową koncepcją
tej antropologii jest kategoria teologiczna „imago Dei”, tj. stworzenia człowieka
na obraz i podobieństwo Boże2. W publikacji naszej wskazujemy na filozoficzne, psychologiczne i teologiczne źródła. Chcemy ukazać m.in. redukcjonistyczny sposób myślenia o człowieku. Popęd seksualny jest „swoistą siłą przyrody”3,
ale jego znaczenie wykracza poza biologię w stronę etyczną świata osób. Refleksja nad funkcją ludzkiego ciała dotyczy struktury osobowego podmiotu, jak
także sfery relacji międzyosobowych.
Ciału ludzkiemu próbuje się obecnie nadawać różne formy kultu. Jest ono
dzisiaj poniżane, sprowadzane do towaru, bite, obnażane, prostytuowane, poniewierane, traktowane jak zabawka jednorazowego użytku, zabijane4. Dlatego konieczne jest odnalezienie na nowo rzeczywistej wartości ciała. Ważne, by
wiedzieć, na czym polega właściwe „zarządzanie” seksualnością. Seksualność
bowiem obejmuje cielesność. Dostrzeganie cielesnej roli natury człowieka,
szczególnie jej seksualnego wymiaru, jest postulatem niniejszej publikacji. Publikacja nie będzie oparta o praktyczny materiał, ale o ideał biblijnego powołania istoty ludzkiej.
Wspomniany kontekst ludzkiego życia oparty na kwestii cielesności i odpowiedzialności za nie, w szerszym horyzoncie dotyczy tajemnicy grzechu. Tutaj
powstaje pytanie, jak należy spojrzeć na całą integralność osoby ludzkiej w perspektywie Bożego Objawienia? Przyjęcie tejże perspektywy odsłania dwa istotne problemy: dar łaski Bożej, który się ziszcza w samym bycie ludzkim i jego
istocie oraz kwestia wolności osoby ludzkiej.
Zmieniając kierunek naszego dociekania, gdy człowiek na pierwszym miejscu umieszcza wolność osoby ludzkiej, a nie łaskę, to widzimy wyraźnie, że
człowiek współczesny stoi przed całym szeregiem trudności natury egzysten1
2
3
4

Zob. J. Kupczak, Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Kraków 2006.
Por. Rdz 1,26n.
Tamże, s. 39.
Zob. A. Cencini, Duchowość i cielesność, Kraków 2018, s. 5.
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cjalno–moralnej, m. in. świadomie czy też nie, dotyka dla przykładu kwestii
gospodarki hormonalnej, która w dużej mierze jest odpowiedzialna za jego życie w szeroko rozumianej tematyce płciowości i seksualności człowieka. Z tego
wynika, iż bardzo często w tym aspekcie człowiek narusza swoją wolność,
która w kontekście Bożego Objawienia nie jest „od”, tylko „do”. Przyjmując
takie rozumienie godności i wolności, człowiek musi świadomie uzmysłowić
sobie panowanie nad seksualnością, by wdrążyć w życiu ascezę chrześcijańską
i przybliżyć cnotę umiarkowania. Wówczas wiele krytycznych zmian (trudności) w zakresie płciowości i seksualności, za wysiłkiem własnego rozumu, woli
i współpracy z łaską Bożą, zostanie rozwiązanych.
W niniejszej publikacji jest tylko zasygnalizowany złożony problem współczesnego człowieka, a problematyka wymaga podejścia interdyscyplinarnego.
Tzn., iż nie wystarczy sama pedagogika czy teologia moralna, ale musi być
otwarty szeroki front nad różnymi aspektami cielesności człowieka: m. in. czystości moralnej, czystości duchowej, zagadnienie rozwoju i odpowiedzialności
za własną płciowość, przedstawienie tajemnicy grzechu mocno osadzone w czystości seksualnej; to są wyzwania dla wspólnoty Kościoła, jeśli chce uratować
młode pokolenie.
Jest tutaj zauważona ważna problematyka, albowiem jak mówi historia
(jako nauczycielka życia), wszelkie wojny i konflikty zbrojne zaczynają się od
powszechnej demoralizacji. Zachęcamy filozofów, teologów, pastoralistów, socjologów i psychologów do wspólnego wysiłku, aby złożoną problematykę cielesności człowieka ponownie rozpatrzyć w odpowiedzialności za Kościół i za
społeczeństwo.
Sam Chrystus jako Syn Boży stał się człowiekiem: „Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami (…)”. Był pełnym Bogiem i pełnym człowiekiem.
Od tej chwili instrumentem dialogu stało się ludzkie ciało. Za pomocą ciała
człowiek komunikuje się z innymi. Przyjście Chrystusa w ciele wyznaczono
świątynią i miejscem objawienia się Boga. Jest ono terenem duchowej walki.
Zdolność panowania nad ciałem jest znakiem duchowych zmagań człowieka.
Ciało człowieka istnieje i rozwija się tylko w dialogu. „Dialogowość” i uduchowiona cielesność są znakami przynależności do Chrystusa. Przez Chrystusa ciało „uległo” przeistoczeniu, przebóstwieniu, wyraża sacrum. To znaczy, iż
ciało stało się ujawnieniem boskości. Przez mistykę ciała docieramy do tego, co
święte: została otwarta „nowa przestrzeń” zamieszkiwania Boga przez miłość.
Seksualność człowieka jest naturalnym podłożem miłości. Miłość ze swej
natury jest zjawiskiem bardzo złożonym, stąd jej wielorakie rozumienie, definiowanie, opisywanie bardzo często niejednoznaczne, kłopotliwe, a niekiedy
i bałamutne. Wobec złożoności rzeczywistości, jaką jest miłość, pojawia się tendencja, a niekiedy wyraźna pokusa, zaniechania jej definiowania (choćby opisowego) na rzecz odwołania się przede wszystkim, jedynie lub nawet wyłącznie
10
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do treści jej przeżywania i to bardzo subiektywnego. Tworzy to iluzję, jakoby
miłość była czymś subiektywnym jedynie i niedefiniowalnym. Sama złożoność
zjawiska jeszcze nie czyni go czymś jedynie i wyłącznie subiektywnym i pozbawionym obiektywnych kryteriów. Dotyczy to także miłości. Trudność w podejściu do miłości jako zjawiska złożonego polega na tym, iż należy spojrzeć na
nie w możliwie najszerszym kontekście. Kontekstem dla definiowania (przynajmniej opisowego) miłości jest człowiek pojmowany jako osoba ludzka. Zbytnim
zawężeniem kontekstu miłości jest pojmowanie człowieka jedynie i wyłącznie
jako istoty ludzkiej. To zawężenie bardzo mocno sprowadza miłość do sfery
biologiczno–emocjonalnej człowieka, co może tworzyć wrażenie podobieństwa,
a nawet identyfikacji miłości z odczuciami właściwymi dla sfery zmysłowej
innych istot żyjących. Takie podejście jest znacznym biologizowaniem samej
miłości właściwej tylko osobom, a więc Bogu i człowiekowi.
Miłość należy odczytać jako wartość i postawę charakterystyczną tylko
dla człowieka w jego jedności psychofizycznej. Chodzi o zachowanie równowagi pomiędzy fizyczną (fizyczna strona człowieka, to m.in. ciało, cielesność,
zmysłowość, naturalne procesy życiowe, płciowość, itd.) a psychiczną stroną
człowieka (psychiczna strona człowieka, to rozumność – inteligencja, wolność – zdolność wyboru i decydowania, powinność – etyka, moralność oraz
wrażliwość estetyczna i religijność). Miłość jest tą wartością, która jest zdolna wprowadzić równowagę, a utrwalona postawa miłości jest świadectwem tej
równowagi na zewnątrz, wyrażającej się w słowach i czynach: „Wprowadzajcie
słowo w czyn” (św. Jakub). Miłość należy odczytać w kontekście samego Boga,
wówczas Bóg jako źródło wszystkiego jest jednocześnie ostatecznym źródłem
równowagi cielesnej i psychicznej strony człowieka: „Bóg jest Miłością”
(św. Jan). Miłość należy odczytać zarówno jako wartość, jak i postawę w kontekście relacji człowieka do Boga. W zetknięciu z Bogiem człowiek dochodzi do przekonania, że nie tylko jako istota stworzona przez Boga, ale przede
wszystkim jako osoba ludzka stoi przed Bogiem w całej jedności psychofizycznej: „cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać
bezpiecznie”5. Miłość należy odczytać w relacji człowieka do innych ludzi, co
wyraża z jednej strony nietykalność, natomiast z drugiej strony wspólnotowość:
„Będziesz miłował (…) bliźniego swego, jak siebie samego”6. Miłość należy
również odczytać w kontekście stosunku do samego siebie, co pozwala odkryć
zdolność samopoznania siebie oraz samoakceptacji w wymiarze cielesno–duchowym: „Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana”7.

5
6
7

Ps 16,9.
Kpł 19,18.
1 Kor 6,13.
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Miłość staje się podstawą różnorodności postaw świadczących zarówno
o posiadaniu określonych wartości, jak i o całokształcie rozwoju człowieka we
wszystkich możliwych wymiarach życia osobowego. Miłość stoi u podstaw:
przywiązania uczuciowego, fascynacji urodą, fascynacji bogactwem ducha (dojrzałego charakteru) oraz służby drugiemu człowiekowi lub Bogu.
W mentalności człowieka współczesnego niesłusznie identyfikuje się dwa
diametralnie różne terminy: „erotykę” oraz „pornografię”. „Erotyka” to zespół
zagadnień miłości o zabarwieniu zarówno wartości, jak i potrzeb o silnym podłożu zmysłowym, dlatego „erotycznym” określa się wszystko, co ma związek
z tematyką opartą o problemy miłości zmysłowej (por. utwory o tematyce zmysłowej, szukanie wrażeń zmysłowych, wrażeń seksualnych, czy stanowiących
bodziec sfery seksualnej człowieka). „Pornografia”, to zespół zagadnień o treści
wywołującej podniecenie seksualne, bardzo często o treści budzącej wątpliwości etyczno–moralne, zastrzeżenia moralno–prawne z pominięciem okoliczności, obyczajowości, prawa, wychowania itp.
Seksualność stanowi realną dziedzinę życia ludzkiego, ponieważ rodzaj
ludzki jest w swej strukturze dwupłciowy (por. dymorfizm płciowy). Do natury ludzkiej egzystencji należy płodność w sensie fizycznym i duchowym. Płeć
stanowi dar dla człowieka (zarówno żeńska, jak i męska). Dar płci, jak każdy
dar, domaga się przyjęcia lub odrzucenia. W zależności od przyjęcia lub odrzucenia daru płci rodzi się problem identyfikacji z własna płcią. Identyfikacja jest
następstwem akceptacji własnej płci. Brak akceptacji własnej płci tworzy problem transwestytyzmu, czyli zabiegów zmierzających do zmiany płci (poczynając od strony psychicznej aż po fizjologiczną). W gruncie rzeczy podłożem
tegoż problemu jest nieakceptacja konkretnej płci otrzymanej jako dar i jako takiej odrzuconej przez człowieka w jego indywidualnym wymiarze. Płeć stawia
przed człowiekiem naturalne zadania. Taki stan rzeczy zobowiązuje człowieka
do rozwinięcia w sobie konkretnego daru płci. Postawą przyjętego a następnie
rozwiniętego daru płci jest męskość oraz kobiecość. Pleć wyznacza człowiekowi naturalne życiowe powołanie, co z kolei zobowiązuje człowieka do okrycia
go oraz odpowiedzi na nie. Powołaniem naturalnym wypływającym z daru płci
jest: ojcostwo (naturalne lub duchowe) oraz macierzyństwo (naturalne lub duchowe). Do natury ludzkiej egzystencji należy zdolność rozmnażania się, czyli
przedłużania gatunku ludzkiego drogą przekazu życia fizycznego oraz duchowego. Naturalne podłoże ludzkiej egzystencji, jaką stanowi płciowość, posiada
całkowitą aprobatę Boga Stwórcy, który wpisał ją w konstytucję człowieczeństwa: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją
sobie poddaną”8.

8

Rdz 1,28.
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Seksualność człowieka, wpływa bardzo pozytywnie na życie i postępowanie
człowieka, stając się od najdawniejszych czasów inspiracją twórczości przez
wzmaganie i stymulowanie wyobraźni oraz emocji. Dzięki tej stymulacji człowiek odkrył związek współżycia seksualnego z płodnością, rozmnażaniem się.
Owocem takiego odkrycia stało się podporządkowanie współżycia seksualnego
prokreacji. Z biegiem jednak czasu człowiek zaczyna rozpatrywać współżycie
seksualne w kategoriach dostarczania rozkoszy zmysłowej. Współczesny człowiek wydaje się iść jeszcze dalej w kierunku oderwania współżycia seksualnego
od płodności (por. problem rozwiązłości seksualnej), a także od prokreacji (por.
problem antykoncepcji).
Seksualność w ciągu dziejów nabierała znaczenia sakralnego, czyli magiczno–religijnego. Świadczy o tym religijny kult „fallusa”, u podstaw, którego istnieje przekonanie, iż bogowie władają podnieceniem seksualnym, orgazmem,
zapłodnieniem (por. bożek o przejaskrawionych wielkościach narządów rodnych
męskich), porodem (por. bogini o przejaskrawionej wielkości sromu), ochroną
matki i dziecka (por. bogini o przejaskrawionej wielkości sutków piersi).
Seksualność odgrywa doniosłą rolę w samym rozumieniu pochodzenia
człowieka i życia na ziemi (Bóg Dawca życia, płodności itd.). Świadectwem
sakralnego charakteru seksualności człowieka są mity grecko–rzymskie. Występują w nich tzw. bogowie miłości. Eros9 jest jednym z najstarszych bóstw
miłości erotycznej, który wprowadza ład we wszechświecie, dlatego stanowi
personifikację pierwszej zasady porządkującej świat, jest uosobieniem płodnej
siły natury, utożsamiany z miłością płciową, upersonifikowaną siłą zmuszająca
do uległości, personifikacja zmysłowej słodyczy, namiętności oraz rozkoszy.
Sam Eros, według mitów, pochodzi ze związku pozamałżeńskiego i pozamałżeńskiej namiętności, który w swojej miłości nigdy nie dojrzał, nie dorósł
i pozostał nadal frywolnym i psotnym chłopcem. W naturze Erosa jest zawarta
pewna podstawowa prawda o miłości erotycznej, a mianowicie ta, iż miłość
erotyczna ze swej natury, chociaż służy prokreacji, jednak nie jest z nią w sposób bezpośredni związana i od niej uzależniona; a tym bardziej jej podporządkowana z samej swej natury. Niedojrzałość bożka Erosa świadczy o miłości
jako naturalnym podłożu, którego w całym życiu człowieka nie można wyeliminować, ale także na którym nie można się zatrzymać oraz do którego nie
można się ograniczyć. Sama miłość erotyczna jako naturalne podłoże domaga
się pełnego rozwoju. Frywolność i charakter psotny Erosa10 świadczy z jednej
strony o jego niedojrzałości, natomiast z drugiej strony o drzemiącej w nim sile,
„W mitologii tego erosa wyobrażano sobie jako chłopca ze skrzydełkami, łukiem i strzałami”.
K. Imieliński, Seksuologia. Mitologia, historia, kultura, Warszawa 1989, s. 48.
10
„Kogo Eros ustrzelił swą strzałą, u tego wzbudzała się i rozkwitała miłość erotyczna. Rządził
on sercem i wzbudzał namiętność zwyciężającą rozsądek. Dzięki zdolności wzbudzania namiętnej
miłości miał on znaczną władzę nie tylko nad ludźmi, lecz także nad bogami”. Tamże.
9
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która może zagrażać pełnemu rozwojowi człowieka (o ile zatrzyma się na tym
etapie) oraz pełnemu rozwojowi miłości (o ile skoncentruje się na tej tylko sile).
Mit Erosa dostarcza bardzo trafnych spostrzeżeń, co do natury samej miłości
erotycznej, jak i konieczności rozwijania jej w kierunku przekraczania wymiaru
jedynie i wyłącznie zmysłowego. Jest personifikacją miłości jednostronnej, co
w mitach wyraża sarno działanie bożka Erosa:, który szukał kogoś, by ustrzelić
strzałą; szukał łudzi, w których rządziłby ich sercem, i to w sposób zaborczy;
szukał łudzi, których namiętność przezwyciężyłaby rozumność. Eros wcielał się
w postacie innych bożków znanych zarówno z mitologii greckiej, jak i rzymskiej, np. Anteros, który stanowił symbol kochania i miłości wzajemnej, kochającego i kochanego; Kupido, który symbolizował miłość erotyczną pojmowaną
jako gwałtowne pożądanie zmysłowe; Afrodyta bogini piękności i miłości, która wyłoniła się z piany morskiej (w mitologii greckiej muszla pochodząca z morza symbolizowała tajemnice zapłodnienia) oraz Adonis – bóstwo kobiet, które
zabiegały o jego względy, ponieważ cechowało jego działanie piękno, słodycz,
namiętność, ale i cierpienie.
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Rozdział I
Organizm ludzki jako doczesny wymiar ludzkiej cielesności
Ciało w kulturze zachodniej rozumie się wieloznacznie: od zjawiska poczynając, poprzez rozumienie filozoficzne a na symbolizmie kończąc. Od strony zjawiskowej na ludzkie ciało można spojrzeć przez pryzmat szeroko pojętej
rzeczywistości doczesnej. Ciało ludzkie ma wymiar daleko szerszy aniżeli biologiczny, bowiem stanowi przedmiot zainteresowania filozofii, religioznawstwa
oraz teologii. Z punktu widzenia biologicznego ciało rozumiane jest jako układ
tkanek i narządów stanowiących konstytutywny element człowieczeństwa. Filozofia interesuje się ciałem o tyle, o ile ma ono związek z elementem duchowym
w człowieku. Ciało ludzkie uważa się za „dalsze ogniwo rozwoju ewolucyjnego zwierząt z uwagi na podobieństwa narządów”11, czynności12 oraz procesów
fizjologicznych13. Mówiąc o podobieństwie mamy na względzie „podleganie
tym samym i niezmiennym prawom przyrody”14; czasowa ciągłość (pomimo
możliwości większych lub mniejszych odchyleń)15 oraz istnienie niezmiennych
i podstawowych praw natury niezależnych od upływu czasu16.
Teologia cielesności dotyczy aspektów: biblijnego, moralnego, mitologicznego, ascetycznego i eschatologicznego.
Metaforę, czyli obraz „ciała”, można odnieść do rzeczywistości, jakie tworzy
i w jakich żyje człowiek: człowiek tworzy z drugą kochaną osobą rzeczywistość
małżeństwa; człowiek tworzy poprzez więzy krwi i więzy rodzinne rzeczywistość, jaką jest rodzina; ludzie tworzą rzeczywistość sąsiedztwa, rzeczywistości
współzamieszkania bloku, osiedla, miasta; ludzie tej samej nacji tworzą naród;
ludzie tej samej wiary tworzą Kościół. Paweł św. metaforykę „ciała” odnosi
do rzeczywistości, jakie tworzy chrześcijanin17, a więc chrześcijańskie małżeństwo, chrześcijańską rodzinę, na zasadach chrześcijańskich oparte sąsiedztwo,
na chrześcijańskich korzeniach wzniesiony Naród.
Zięba S., Ciało ludzkie, Struktura biologiczna, w: Encyklopedia Katolicka, t. 3, Lublin 1985,
s. 439.
12
Tamże.
13
Tamże.
14
W. Kinastowski, Podstawy biologii współczesnej. Warszawa 1974, s. 406.
15
Tamże.
16
Tamże.
17
Por. 1 Kor 12.
11
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1. „Ciało” – układem tkanek i narządów ludzkich
Z biologicznego punktu widzenia ciało ludzkie jest formą zoologiczną najbardziej zbliżoną do małp, o czym świadczy układ nerwowy18; układ kostny19,
układ mięśniowy20 i układ moczowo–płciowy21.
Specyficznie ludzkimi cechami układu nerwowego są: obecność ośrodka
mowy, silnych ośrodków ruchowych kończyn górnych oraz asymetria wielkości
i kształtu półkul mózgowych. U człowieka w związku z postawą wyprostowaną
kręgosłup w dużym stopniu utrzymuje i przenosi na kończyny ciężar górnych
części ciała, co umożliwia jedynie człowiekowi największe zdolności chwytne
i manipulacyjne.
W układzie mięśniowym człowieka zupełnie nowym jest mięsień napinający struny głosowe.
U człowieka są o wiele bardziej rozwinięte w układzie moczowo–płciowym
wargi sromowe oraz pojawia się wyraźnie błona dziewicza.
W ciele ludzkim podobnie jak w ciele wszystkich organizmów żywych nie
ma niczego, czego nie można byłoby rozłożyć na czynniki prostsze, czyli na
takie czynniki, które nie występowałyby w przyrodzie w sposób pojedynczy czy
osobno. Znaczną część ludzkiego ciała (tj. 95%) stanowi tylko kilka spośród
występujących w przyrodzie samodzielnie pierwiastków: tlen, węgiel i wodór,
azot, fosfor, siarka, wapń, potas, magnez, chlor, sód, jod. Tych kilka pierwiastków tworzy w organizmie ludzkim tzw. związki organiczne specyficzne dla
ludzkiego ciała. Woda, tj. związki wodoru i tlenu, stanowi 88% masy substancji
żywej ludzkiego organizmu.
W organizmie ludzkim ważną rolę spełniają tzw. związki chemiczne stanowiące treść substancjalną ciała ludzkiego: proces fotosyntezy22; proces meta-

Mózgowie małp w stosunku do człowieka jest bardzo prymitywne. Większa liczba fałd, bruzd
i zakrętów kryjących ok. 60% powierzchni kory mózgowej. Grubość kory u człowieka jest
podobna do grubości kory szympansa, lecz jej objętość jest trzykrotnie większa.
19
W wyniku przyjęcia postawy wyprostowanej ukształtowały się u człowieka cztery krzywizny
kręgosłupa. Ich funkcja jest amortyzowanie wstrząsów przenoszonych na czaszkę i chronione
w niej narządy podczas chodzenia a zwłaszcza podczas gwałtownych ruchów. W przeciwieństwie
do pozostałych naczelnych czaszka człowieka nie zwisa, lecz jest podparta przez kręgosłup.
20
U zwierząt, nawet takich jak małpy, nie są rozwinięte w pełni mięśnie mimiczne, chociaż
u małp one istnieją w formie nierozwiniętej. Obecność tych mięśni w przypadku naczelnych
umożliwia jedynie poruszanie skórą, tułowia i karku.
21
U wyższych naczelnych macica jest pojedyncza. U małp istnieją słabo rozwinięte wargi
sromowe oraz słabo rozwinięta błona dziewicza. Rozwój gruczołu piersiowego u naczelnych
następuje dopiero w okresie laktacji czyli karmienia potomstwa.
22
Proces fotosyntez to związek sześciu cząsteczek jednowęglowych przy udziale wody i pod
wpływem energii słonecznej, w wyniku którego powstaje glukoza.
18
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bolizmu, czyli przemiany materii23; cząsteczkowy mechanizm dziedziczenia24;
przemiany energetyczne25; biosynteza białek26; węglowodany27; lipidy28; kwasy
nukleinowe29 oraz enzymy30.

1.1. Komórka – podstawowym układem żywym ciała ludzkiego
Podstawowym układem żywym w ciele ludzkim jest komórka. Biomateria,
materia w swej ogólności występują pod postaciami: masy, substancji oraz emitowanych pól. W świecie istnieją dwa systemy o masie silnie skupionej: system
astro–planetarny oraz system jądro–elektronowy. Wielkość biosystemów określa
się kategoriami: kategoria w kierunku wielkości nieskończenie małych; granica
rzeczywistości widzialnych dla oka ludzkiego; granica rzeczywistości uchwytnej dla mikroskopu optycznego oraz granica rzeczywistości uchwytnej dla mikroskopu elektronowego. Bardzo ważną role w procesach funkcjonowania ciała
ludzkiego odkrywa powierzchnia komórki, bowiem stanowi ona o przebiegu
procesów w jej wnętrzu, w jej istocie oraz procesów w ogólnie ujętym środowisku. Tym, co steruje całością działalności komórki jest jądro komórkowe.
Biopola stanowią fizyczny atrybut życia, czyli fizyczny aspekt funkcjonowania ciała ludzkiego. Biopola wytwarzane są przez żywą materię i znacznie
Proces metabolizmu to konieczność ciągłej odnowy składników chemicznych ustrojów i komórek a więc: procesy wprowadzające materię w ruch czyniąc ją żywą; odżywianie; oddychanie;
anabolizm (synteza); katabolizm (rozpad).
24
Mechanizm dziedziczenia opiera się na jednostce materialnej, jaką stanowi gen (który koduje
występowanie cechy elementarnej); pula genów (tj. całość informacji zwartej w systemie czyli
genotyp). W systemie dziedziczenia istnieje możliwość mutacji (obniżony stopień jakości informacji służącej trwaniu poszczególnego osobnika) oraz doboru naturalnego(zróżnicowane tempo
i natężenie reprodukcji osobnika).
25
Mechanizm dziedziczenia opiera się na jednostce materialnej, jaką stanowi gen (który koduje
występowanie cechy elementarnej); pula genów (tj. całość informacji zwartej w systemie czyli
genotyp). W systemie dziedziczenia istnieje możliwość mutacji (obniżony stopień jakości informacji służącej trwaniu poszczególnego osobnika) oraz doboru naturalnego(zróżnicowane tempo
i natężenie reprodukcji osobnika).
26
Białka są związkami chemicznymi, których obecność jest nieodzowna dla egzystencji każdego
żywego organizmu. Białka żywego organizmu stale się zużywają w procesie nieustannych przemian metabolicznych i rozwoju organizmu.
27
Do grupy węglowodanów należą: sacharydy, cukry, celuloza (1/2 organizmu). Stanowią one
źródło energii komórek do wszystkich procesów życiowych.
28
Lipidy inaczej tłuszczowce stanowią dla organizmu żywego materiał rezerwowy oraz niektóre
z nich wchodzą w skład budowy komórkowych.
29
Kwasy nukleinowe są makrocząsteczkami i stanowią obok białek największą podstawę informatywną: RNA (kwas rybonukleinowy); DNA(kwas dezoksyrybonukleinowy).
30
Enzymy określa się mianem biokatalizy.
23
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zwiększają zakres osobniczy, bowiem wykraczają poza substancję, która stanowi
o indywiduum danego organizmu. Biopola mają różny charakter: termiczny, elektrostatyczny, elektryczny, elektromagnetyczny, akustyczny, ultradźwiękowy itp.
Cechą charakterystyczną ruchu biosystemów ciała ludzkiego, czyli organizmu są biorytmy. Do najistotniejszych biologicznych struktur należą struktury
wewnątrzkomórkowe.
Cała wiedza na temat samej komórki wcale nie wyczerpuje całej wiedzy
o ludzkim organizmie, ale stanowi konieczny jej punkt wyjścia. Komórka przedstawia sobą gąbczasty układ przestrzenny. Błony biologiczne posiadają właściwość selektywnej przepuszczalności. W cytoplazmie, czyli w pozajądrowej części komórki, występuje szereg obiektów o wysoce zorganizowanej strukturze.

1.2. Samozachowanie i samoorganizacja –
mechanizmami funkcjonowania ciała ludzkiego
Życie ludzkie tj. ciało ludzkie, organizm ma zdolność samozachowania i samoorganizacji. Wszystkie organizmy żywe zdolne są nie tylko do utrzymania
swego poziomu zorganizowania, ale posiadają także zdolność do powiększania
tego stopnia zorganizowania, czyli zdolność do samoorganizacji. Proces samozachowania odbywa się na dwóch płaszczyznach: na płaszczyźnie poszczególnego osobnika (indywidualnego organizmu) oraz na płaszczyźnie genetycznego
continuum (czyli od chwili zaistniałego życia jako takiego). Dzięki procesom
samozachowawczym ludzkiego organizmu żywa materia jako całość jest w sposób potencjalny: niezniszczalna, nieśmiertelna, ciągła w czasie, w przestrzeni,
ukonkretniona w organizmach żywych, zdolna do przystosowania i zdolna do
adaptacji. Układy kontrolujące w organizmie ludzkim zapewniają nienaruszalność podstaw życia, czyli nienaruszalność zdolności reprodukcji.
Tym, co zakłóca prawidłowe czynności określonego układu są czynniki stresowe, czyli warunki środowiskowe, czynniki szkodliwe, naturalni lub sztuczni
wrogowie, brak koniecznego pożywienia, zakłócenia fizyczne, chemiczne, biologiczne, wyczerpanie materiałów energetycznych, zmiany w stężeniu różnych
składników chemicznych, zmiany składu chemicznego, nagromadzenie produktów
katabolizmu, czyli produktów rozkładu organizmu. Warunkiem stabilizacji ludzkiego organizmu są: stałe i szybkie dopływy informacji w każdej części organizmu
oraz niezbędna selekcja docierających informacji w celu wyboru tych istotnych.
Ciało ludzkie podlega nieustannej odnowie cząsteczkowej. Odnowa cząsteczkowa organizmu ma charakter histologiczny31; makroskopowy32 oraz osob31
32

Odnowa histologiczna dotyczy budów i czynności tkanek.
Odnowa makroskopowa dotyczy budów widzialnych gołym okiem zjawisk organizmu.
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niczy33. Żaden atom, z którego zostało utworzone ciało ludzkie w chwili zaistnienia (tj. poczęcia, narodzenia), nie istnieje w jego formie dojrzałej.
Z punktu widzenia biologicznego dotychczas nie udzielono wyczerpującej
odpowiedzi na pytanie: dlaczego zaistniało życie ludzkie i zwierzęce w świecie.
Nie wskazano również zasady łączącej materialnych wielkości organizmu (tj.
atomu, cząsteczek) z wewnętrzną organizacją organizmu (tj. dynamizmu indywidualnego charakteru).

2. „Ciało” transmisją ludzkiej płciowości
Problem płciowości człowieka jest zagadnieniem wieloaspektowym. Jednak
u podstaw wszystkich rozważań na temat ludzkiej płciowości stoi aspekt zmysłowy ludzkiego ciała. Płciowości człowieka nie da się odizolować od wymiaru
zmysłowego ludzkiego ciała. Wielowiekowa niechęć do zajmowania się sprawami ludzkiej płciowości ma swoje merytoryczne przyczyny w przekonaniu
jakoby zmysłowość człowieka (raczej jego organizmu) była rozumiana za najbardziej nieludzką a nawet kojarzoną wprost ze zwierzęcą. Panujące swoiste
milczenie na temat natury współżycia seksualnego było identyfikowane z tzw.
intymnością, a co za tym idzie i wstydliwością34.

2.1. „Dymorfizm płciowy” jako biologiczny wymiar
ludzkiej płciowości
Termin „dymorfizm” wzięty jest z zestawienia dwóch greckich określeń:
„δι” (podwójny) oraz „μορη” (kształt), co w języku łacińskim oznacza termin
„sex; -um; -are”, czyli „dzielić”, „ciąć” czy też „podział”.
Dymorfizm płciowy wskazuje na dwupostaciowość organizmu ludzkiego na
płaszczyźnie biologicznej. Jest swoistym zróżnicowaniem morfologicznym (np.
kształtu, postawy, kondycji fizycznej, rozwoju fizycznego itp.); fizjologicznym
(np. czynności życiowych, procesów przemiany materii, wydatkowania i pobie-

Odnowa osobnicza dotyczy struktury ciała ludzkiego od chwili jego zaistnienia aż do jego
naturalnej śmierci osobniczej (jednostkowej, indywidualnej).
34
Natura seksualna człowieka przez wiele wieków pozostawała poza obrębem refleksji humanistycznej a religijnej w szczególności. Otwarciem drzwi dla refleksji na temat seksualności człowieka z jednej strony otworzył Freud, natomiast z drugiej rewolucja seksualni! lat sześćdziesiątych naszego stulecia.
33
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rania energii itp.); psychicznym (np. wrodzone zdolności35, możliwości36, zdolności dawania37 itp.).
Dymorfizm płciowy wskazuje jedynie na różnicę w strukturze organizmu
tj. na różnicę psychofizyczną a także w funkcjach odróżniających daną płeć, nie
zaś różnicę w zachowaniach seksualnych, do czego zwykło się dzisiaj zawężać
rozumienie terminu „seks”.
Charakterystycznym dla dymorfizmu płciowego jest specyfika dymorfizmu
u człowieka. Zróżnicowanie płciowe u człowieka wykreślają rozwój społeczny,
dzięki czemu człowiek tworzy silne więzi rodzinne oraz odkrywa swoje naturalne możliwości spełniania koniecznych warunków męskości, kobiecości. Kobieta jest słabsza fizycznie, ale w zamian za to jest o wiele silniejsza psychicznie, czyli bardziej wytrzymała psychicznie, co predestynuje ją do długotrwałego
procesu opieki nad dzieckiem. Mężczyzna jest silniejszy fizycznie, gdyż jest to
niezbędne do pracy na rzecz rodziny, tj. żony i dzieci.
W dymorfizmie płciowym człowieka dominującą role odgrywa wzrok aniżeli węch czy słuch. Sam dymorfizm uwarunkowany jest genetycznie (obecność
XX określa płeć żeńską, natomiast XY płeć męską).
Dymorfizm płciowy wyznacza różnego rodzaju znaczenie samej płci: płeć
chromosomalną (płeć przekazaną przez ojca i matkę zawartą w zygocie); chromatynową (obecność białka Barra w jądrach komórek kobiet, natomiast brak
tych białek w jądrach komórek mężczyzn); hormonalną (jakość i ilość wydzielanych hormonów płciowych wpływających wydatnie na rozwój wszystkich
cech płciowych łącznie z zewnętrznymi różnego stopnia), somatyczną (uzależniona od rozwoju wewnętrznych narządów płciowych); metrykalną (ustaloną na
podstawie obserwacji zewnętrznych narządów płciowych zaraz po narodzeniu
lub w okresie prenatalnym) oraz psychiczną (poczucie przynależności do określonej płci, czyli akceptacja lub brak akceptacji własnej płci).

2.2. Popęd seksualny jako zmysłowy wymiar ludzkiej płciowości
U podstaw zjawiska popędu seksualnego stoi dymorfizm płciowy i sięga
w swoim elementarnym podłożu do okresu życia prenatalnego a nawet jeszcze
wcześniej do samego początku życia embrionalnego. Zróżnicowanie płciowe
wyznacza podłoże organiczne popędu seksualnego. We wczesnym życiu embrionalnym dochodzi do wyróżnienia płci w strukturze cielesnej organizmu.
We wczesnym okresie życia płodowego gruczoły płciowe w zasadniczej mierze
35
36
37

Chodzi o wrodzone zdolności rozumowania, przekonywania czy zapamiętywania.
Chodzi o wrodzone możliwości takie jak wrażliwość, uczuciowość czy intuicyjność.
Chodzi o zdolność do miłości, wyrzeczenia czy gotowości (tj. poświęcenia).
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wpływają na kształtowanie się różnic pod względem budowy ciała, a także pod
względem struktury psychicznej człowieka. W pierwszych zaś trzech miesiącach życia wewnątrzmacicznego kształtuje się cała anatomia układu rozrodczego, natomiast jego działanie przesunięte jest daleko w czasie.
Układ rozrodczy rozrasta się wraz z całym organizmem ludzkim. Do czasu
pokwitania znajduje się układ rozrodczy jakby w stanie uśpionym, gdyż nie
przejawia funkcji fizjologicznych. U dziecka może budzić aktywność płciową
powstałą na skutek działania hormonów, co znajduje swoje odzwierciedlenie
w tzw. masturbacji wczesnodziecięcej. Przysadka mózgowa pełni w organizmie
ludzkim funkcje regulatora życia płciowego, bowiem odbiera bodźce a także
powoduje proces pokwitania. Wzrost hormonu płciowego powoduje u dziewcząt rozwinięcie narządów rodnych wraz ze wszystkimi funkcjami organizmu:
miesięczny cykl, dojrzewanie jajeczka, krwawienie miesięczne czy też zdolność do zapłodnienia i ciąży. Wzrost hormonu płciowego powoduje u chłopców ożywienie aparatu płciowego poprzez owłosienie, mutację głosu, wzrost
narządów płciowych. Wzmaga też aktywność seksualną poprzez produkcję
plemników oraz samoczynne wydzielanie plemników (polucja). Okres dojrzewania jest czasem przeobrażeń psychicznych charakteryzujących się niestabilnością uczuciową, tendencji do ulegania nastrojom czy też wewnętrznego stanu
buntu.
Popęd seksualny ma swoje ścisłe określone działanie. Wydzielanie hormonów wpływa na system nerwowy w zależności od ich ilości, jak też jakości.
Człowiek w stanie wydzielania hormonów bardziej lub mniej staje się rozseksualizowany, czyli staje się bardziej uczulony na pewne doznania wewnętrzne;
staje się uczulony na określone bodźce zewnętrzne oraz wewnętrzną świadomość konieczności podporządkowania wszystkiego popędowi seksualnemu.
Człowiek dzięki świadomości ma możliwość kierowania działaniem popędu
seksualnego. Istnieją trzy sposoby świadomego kierowania działaniem popędu
seksualnego: proces „puszczenia wszystkiego na żywioł”, czyli całkowite podporządkowanie rozumu i woli popędowi seksualnemu aż po kompleksy, czy
stereotypowe zachowania; proces „tłumienia popędu seksualnego”, czyli całkowite wykluczenie oddziaływania popędu seksualnego na zachowania aż po
wynaturzenia w postaci zboczeń lub dewiacji seksualnych; proces „sublimacji
uczuć”, czyli ukierunkowanie oddziaływania popędu seksualnego na świadome,
dobrowolne i odpowiedzialne zachowania seksualne. Człowiek w odniesieniu
do popędu seksualnego potrafi sobie uświadomić, że jest on częścią składową
ludzkiej płci, nie zaś sama płcią lub wyczerpaniem zjawiska płci. Dzięki uświadomieniu popędu seksualnego człowiek dochodzi do przeświadczenia „bycia
kobietą” czy „bycia mężczyzną”.
Działanie popędu seksualnego skłania człowieka do ukierunkowania wszystkich bodźców, jakie odbiera ze środowiska, w jakim żyje poprzez zabieganie
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o wzorce zgodne z własna płcią, wzorce zgodne z harmonią własnej płci oraz
świadome unikanie niekorzystnych podniet degenerujących psychikę.

2.3. Seksualność jako psychozmysłowy wymiar ludzkiej płciowości
Człowiek jest ze swej natury istotą płciową, ponieważ jest istotą materialną.
Zatem płciowość stanowi o wymiarze doczesnym ludzkiej egzystencji. W świecie duchów nie ma podziału płci.
Płciowość sprowadza człowieka na płaszczyznę wspólną dla świata zwierząt, co nie znaczy, że na płaszczyznę identyczną ze światem zwierząt, mimo
daleko istniejących podobieństw. Płciowość jest ta sama u wszystkich istot żywych: dymorfizm płciowy38; zdolność rozmnażania, czyli przedłużenia danego gatunku. Ta sama płciowość wcale nie oznacza taką samą płciowość. Jest
to znamienne w przypadku człowieka oraz innych istot żywych. U wszystkich
istot żywych czynnikiem dominującym płciowości jest instynkt, czyli wrodzona
zdolność wykonywania pewnych czynności, właściwa wszystkim osobnikom
danego gatunku39. Zachowania człowieka w dziedzinie płciowości nie są dyktowane jedynie i przede wszystkim przez instynkt, ale podlegają osądowi rozumu
oraz decyzji ludzkiej woli. Dlatego u podstaw zachowań seksualnych człowieka
stoi określona świadomość celu, a więc kultura stoi przed naturą: „Człowiek
jest jedynym gatunkiem, w którego życiu wyraźnie występuje element duchowej kultury jako formy istnienia, która staje się ważniejsza od biologicznej materii naszego bytowania”40. Jest to wyznacznik osobowego charakteru człowieka
w odróżnieniu od pozostałego świata, który ma charakter osobniczy. Chrześcijanin tę rzeczywistość uzupełni o wymiar religijny, a mianowicie w tym wymiarze człowiek jest jedynym gatunkiem, który otrzymał od swego Stwórcy
ściśle określony cel egzystencji: spotkanie i zjednoczenie z Bogiem, które realizuje się na wiele różnych sposobów w życiu doczesnym, a w sposób pełny
w ostatecznym spotkaniu „twarzą w twarz” w niebie. Wymiar religijny ludzkiej
egzystencji (w tym także i płciowości) ma więc o wiele bardziej donioślejszą
„Na ogół monogamiczne gatunki mają słabiej wyrażony dymorfizm płciowy niż gatunki poligamiczne. Samce i samice gatunków monogamicznych są tej samej wielkości, u form poligamicznych samce są większe, bardziej barwne”; A. Malinowski, Dymorfizm płciowy w: A. Malinowski,
J. Strzałko (red.), Antropologia, Warszawa – Poznań 1985, s. 171.
39
„Czynności instynktowne są często bardzo złożone, wymagające pracy wielu mięśni (…).
Działanie instynktowne jest wrodzone, to znaczy nie trzeba się go uczyć, jednak w wielu wypadkach początkowo czynności instynktowne są nieporadne, a doskonalą się w miarę nabywania doświadczenia (…). Działanie instynktowne wywoływane jest przez określony bodziec, przy czyni
reakcja na dany bodziec jest zawsze taka sama”, W. Cieńkowski, Leksykon młodego czytelnika,
Warszawa 1989, s. 182.
40
A. Grzegorczyk, Etyka w doświadczeniu wewnętrznym. Warszawa 1989, s. 44.
38
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rolę, aniżeli zwyczajne przedłużenie gatunku ludzkiego na ziemi (jak to widzi
skrajny ewolucjonizm). Zwierzęta po prostu rozmnażają się: „tak zwane zaloty
wśród zwierząt służą tylko do stworzenia właściwych warunków do kopulacji,
rozrodu i wyhodowania młodego pokolenia”41. Nie tak rzecz ma się w przypadku człowieka, mimo daleko idących podobieństw. Bowiem człowiek „pragnie,
żeby jego związek seksualny był wartościowy sam w sobie”42, dlatego też człowiek „ rozwija sferę gestów i zachowań jednoczących i chce, ażeby zjednoczenie dwóch osób obejmowało wszystkie dziedziny ich życia, pragnienia, dążenia
niezwiązane z rozmnażaniem. A więc we wszystkich formach działalności zwierzęcej człowiek przekracza zwierzęcość swej kondycji, swoja kulturą dążąc do
realizacji wartości, które w samej działalności zwierzęcej się nie mieszczą”43.
Płciowość człowieka sama w sobie ma cel nie tylko prokreacyjny, jak to ma
miejsce w przypadku zwierząt. Celowi jedynie prokreacyjnemu w przypadku
zwierząt przyporządkowany jest cały mechanizm życia płciowego oparty głównie na instynktach, w tym na decydującym instynkcie, jaki stanowi instynkt
zachowania gatunku (por. okres rui)44. Sam Stwórca cel prokreacyjny zwierząt,
jako ich jedyny sens istnienia i życia, nakreślił wyraźnie w słowach: „Bądźcie
płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się
rozmnaża na ziemi”45. Chociaż podobne w brzmieniu słowa wypowiedział Bóg
Stwórca do stworzonego przez siebie człowieka, to jednak na prokreacji Bóg
nie poprzestał, ale nakreślił człowiekowi o wiele wznioślejsze i szersze atrybuty człowieczeństwa, których koroną wydają się być słowa „na swój obraz, na
obraz Boży go stworzył”46. Stwarzając człowieka Bóg nie pomija celu prokreacyjnego47, ale poszerza ludzkie życie o cele poza prokreacyjne, czyli panowanie nad światem48, tworzenie wspólnoty międzyludzkiej49, tworzenie wspólnoty
z Bogiem50, korzystanie z daru wolności51 itp. Poszerzenie przez Stwórcę celów
życia człowieka o zachowania poza prokreacyjne urasta do rangi współudziału
człowieka w kreatywnym dziele samego Boga. Nie jest to tylko przekazywanie
życia ludzkiego kolejnym pokoleniom, ale to także szeroko pojęta twórczość
ludzka, postęp, doskonalenie ziemi o czynienie życia na ziemi coraz bardziej
bezpiecznym, lepszym i coraz bardziej ludzkim. Tego rodzaju współudział
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Tamże.
Tamże.
Tamże.
Istnieją nawet rodzaje zwierząt, które po wydaniu nowego pokolenia same giną.
Rdz 1,22.
Rdz 1,27.
Rdz 1,28.
Rdz 1,28.
Rdz 2,24.
Rdz 2,8nn.
Rdz 2,16–17.
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w stworzeniu nie domaga się współżycia seksualnego. Człowiek wyposażony
w rozum i wolę ma zdolność przedłużenia geniuszu ludzkiego, czyli określonych skutków działań i ludzkich decyzji. Świat zwierząt tego rodzaju zdolności
przekazu nie posiada i nie jest w stanie tego wypracować jakąkolwiek drogą,
gdyż nie ma w tym świecie wystarczającego naturalnego podłoża do tworzenia
kultury ducha.
Życie seksualne człowieka nie jest uwarunkowane popędami, bodźcami,
czy odruchami. W przeciwieństwie do świata zwierzęcego człowiek w znacznej mierze ma możliwość kontroli bodźców i odruchów52, natomiast sam popęd
seksualny człowiek ma możliwość właściwie ukierunkować, nie wypuszczając
spod kontroli pierwszeństwa rozumu i woli. Tylko człowiek jako istota wolna
i rozumna może, budzący się w nim, popęd seksualny ukierunkować na prokreację (por. planowanie, chcenie, działanie), bądź tez może popęd seksualny sublimować. Tylko człowieka stać na świadomy wybór partnera seksualnego i tylko
człowiek ma możliwość połączyć popęd seksualny, prokreację z miłością.
Człowiek, jeśli nawet świadomie decyduje się na współżycie seksualne, którego celem jest prokreacja i nawet w tej kwestii przekracza świat zwierzęcy
w sposobie spełniania i realizacji tegoż celu. Współżycie seksualne człowieka,
którego następstwem jest nowe życie, jest w swej istocie czymś więcej, aniżeli
zwykłą kopulacją charakterystyczna dla świata zwierzęcego. Bowiem czynnikiem wyróżniającym współżycie seksualne człowieka jest kontakt psychiczny
i osobowy pomiędzy mężczyzną i kobietą, z największą motywacją tej relacji,
jaką stanowi miłość.
Płciowość ludzką od zwierzęcej wyróżnia charakter rozumowy, czyli zachowania seksualne człowieka, chociaż w swym podłożu mają charakter prawidłowości natury, to jednak dzięki rozumności człowiek potrafi swoje zachowania
seksualne uzależnić w dużym stopniu od warunków indywidualnych oraz społecznych, np. zachowania seksualne dyktowane przez wstrzemięźliwość seksualną, celibat, dziewictwo, czystość przedmałżeńską, wierność małżeńską. Tego
rodzaju zachowania seksualne człowieka stają się podłożem tzw. kultury seksualnej, czyli określonego zespołu zwyczajów, obyczajów oraz wypracowanych
postaw związanych z realizowaniem własnej płciowości. Popęd seksualny wrodzony dla człowieka zostaje uzupełniony o wewnętrzny nakaz. Wyrazem tego
jest przejście od natury („jak żyć seksualnie?”) do kultury seksualnej („jak żyć
seksualnie w sposób godny jedynie człowieka?”).
Cechą charakterystyczną jedynie dla płciowości człowieka jest jej strona
zmysłowo–psychiczna, czyli doznawanie przyjemności różnego rodzaju: socjoKontrola bodźców i odruchów polega na prewencji, czyli ograniczania dopływu bodźców, np.
poprzez ascezę, umartwienie czyli wprzęgnięcie rozumu i woli, gdyż samych reakcji nie da się
ograniczyć.
52
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gennych53, sensogennych54 oraz libidogennych55. Tego rodzaju przeżycia seksualne człowieka należą do najbardziej ludzkich, ale i największych przeżyć
człowieka. Być może tak bardzo angażują człowieka, i to w wymiarze nie tylko
zmysłowym, ale psychiczno -osobowym. Źródłem tym jest skłonność do płciowego przebywania ze sobą (tj. bycia razem), natomiast one dostarczają przyjemności wzrokowych, słuchowych, czy też milej atmosfery.
Realizacja płciowości przez człowieka domaga się miłości, czyli jedynej
i niepowtarzalnej relacji do drugiej osoby. To, że płciowość człowieka domaga
się miłości, wcale nie upoważnia do utożsamiania płciowości z miłością oraz
miłości z płciowością, mimo daleko istniejącej wzajemnej zależności płciowości od miłości i miłości od płciowości. Istnieje bowiem możliwość niezależnego
istnienia miłości i płciowości ludzkiej, np. stosunek płciowy bez duchowego
i osobowego zjednoczenia56 lub miłość łącząca dwie osoby bez czasowego lub
wręcz stałego braku stosunków płciowych.
Płciowość ludzka domaga się miłości, ponieważ bez niej samo działanie
zgodne z naturą płciowości staje się wprost antyludzkie. Człowiek nie jest ukierunkowany w swoim istnieniu i życiu na siebie, ale ze swej natury jest ukierunkowany na drugi podmiot, co staje się naturalnym podłożem dla miłości, także
w wymiarze ludzkiej płci. Współżycie seksualne nie odbywa się tylko w sferze
zmysłowych przeżyć i ludzkich działań. Może ono angażować tylko ciało z pominięciem wnętrza ludzkiego, a więc nie wyraża się w nim w takim wypadku cały człowiek, a więc nie jest działaniem człowieka. Bez miłości płciowość
ludzka jest pewnym okaleczeniem całego życia seksualnego człowieka w jego
w pełni ludzkich możliwościach oraz daleko posuniętą formą identyfikacji
z płciowością świata zwierzęcego.
Funkcje życia seksualnego człowieka nadają jedyny i niepowtarzalny charakter ludzkiej płciowości. Sfera seksualna w życiu człowieka, jak też w ludzkim
działaniu odgrywa doniosłą rolę, której ani przeoczyć nie można, ani także nie
można przemilczać. Te bardzo doniosłą rolę zauważyło wielu naukowców, chociaż wielu z nich tę rolę znacznie we współczesnym świecie wyolbrzymia, czyniąc niemal całe życie ludzkie seksocentryczne. Uświadomienie celów i funkcji

Źródłem tym jest skłonność do płciowego przebywania ze sobą (tj. bycia razem), natomiast
one dostarczają przyjemności wzrokowych, słuchowych, czy też milej atmosfery.
54
Źródłem ich jest bezpośredni kontakt fizyczny a dostarczają przyjemności dotyku, uścisku,
pocałunku,
55
Źródłem ich uruchomienie wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych a dostarczają
przyjemności najbardziej osobistych, intymnych, indywidualnych zarezerwowanych dla samych
osób doświadczających zarówno co to sposobu ich odczytywania, jak i określania
56
Ma to np. miejsce przy gwałcie lub w przypadku braku pełnego przyzwolenia lub niedojrzałości.
53
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życia seksualnego człowieka właściwie umiejscawia ten obszar ludzkiego życia
w kontekście natury, powołania i życiowego przeznaczenia człowieka.
Człowiek jako istota rozumna i wolna realizuje swoją płciowość w kontakcie z drugim człowiekiem płci odmiennej w trzech różnorodnych płaszczyznach, zaspokajając określone potrzeby charakterystyczne dla każdej z tych
płaszczyzn. Pierwsza grupa ludzkich oczekiwań w zetknięciu z osobą płci odmiennej to zaspokojenie potrzeb fizycznych57 Do tego rodzaju potrzeb należą:
potrzeba rozładowania napięcia seksualnego, potrzeba intensywnych doznań
zmysłowych. Cechą charakterystyczną zaspokojenia tego rodzaju potrzeb jest
traktowanie współżycia seksualnego jako swoistego cielesno–zmysłowego relaksu. Kontakt z osobą płci odmiennej przy tego rodzaju zaspokojeniu potrzeb
ma charakter bardzo powierzchowny, jeżeli chodzi o więź między partnerami
seksualnymi, gdyż więź ta ma cielesno–osobowy wymiar a nie osobowo–cielesny. Partner płci odmiennej w tego rodzaju zaspokojeniu potrzeb seksualnych
postrzegany jest jako obiekt (nie mówiąc przedmiot) rozładowania napięcia
seksualnego, dzięki któremu można doznać intensywnych przeżyć zmysłowych.
Z samej swej natury partnerzy seksualni koncentrują się w rezultacie na zaspokojeniu swoich potrzeb, bowiem druga osoba postrzegana jest jako partner nie
tyle osobowy (domagający się relacji, wzajemności itp.), ile fizyczny (konieczny dla rozładowania a nie dla relacji). Kontakt człowieka z drugim człowiekiem
musi mieć zawsze charakter relacji, dlatego nie może mieć charakteru przedmiotowego, czyli instrumentalnego. Poprzestawanie na zaspokojeniu potrzeb
jedynie fizyczno–zmysłowych we wzajemnych relacjach międzyosobowych jest
w swej istocie deformujące wzajemne odniesienia międzyludzkie, także na innych płaszczyznach ludzkiego życia i działania, a przybiera postać świadczenia
sobie wzajemnych usług (por. prostytucja). Nie usprawiedliwia tego rodzaju
nastawienia nawet świadomy wybór oraz dobrowolna decyzja drugiej osoby,
bowiem człowiek godząc się na to, by być instrumentem niszczy swoją tożsamość. Druga grupa ludzkich oczekiwań w zetknięciu z osobą płci odmiennej,
to zaspokojenie potrzeb psychicznych, ale o podłożu egoistycznym. Do tego
rodzaju potrzeb należy min. potrzeba samorealizacji58.
Napięcie psychiczne człowieka jest uwarunkowane erotyzacją hormonalną
i związanymi z nią bodźcami natury organicznej. U człowieka nie ma cyklicznego i biologicznie uwarunkowanego napięcia seksualnego, jak to ma miejsce
u zwierząt w okresie tzw. rui. Człowiek reaguje odruchowo na bodziec obrazu,
bodziec usłyszanej treści, skojarzenia, marzenia senne czy wyobraźnię, bodźce
W historii wielokrotnie określano tego rodzaju potrzeby jako zwierzęce w człowieku. Było to
błędne określenie, gdyż nawet w potrzebach fizycznych istnieje zasadnicza różnica zarówno w ich
odczuwaniu, jak i zaspokajaniu w przypadku człowiek i zwierząt.
58
Polega ona na tym, iż człowiek chce sprawdzić siebie w roli czy to mężczyzny, czy to kobiety,
a więc jest to swoisty test zachowania się wobec osoby płci odmiennej.
57
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wywołane przez człowieka, stan podniecenia poprzez dotyk, oglądanie sfer erogennych czy nawet podniecającą rozmowę. Rozładowanie napięcia seksualnego
u człowieka następuje zwyczajną drogą współżycia seksualnego, a także w sposób nadzwyczajny drogą polucji lub tez drogą aktu samotniczego (masturbacji).
Istnieją określone warunki wpływające na budzenie się w człowieku podniecenia seksualnego: siła działania bodźców(im silniejsze tym większe napięcie seksualne); wrażliwość człowieka (pobudliwość lub nadpobudliwość); nasilenie bodźców w samym człowieku (nie wszystkie treści pobudzają jednakowo
system nerwowy, a co za tym idzie i narządy płciowe); zewnętrzne okoliczności (stan zdrowia, zmęczenie, relaks, nuda itp.) a także utrwalone zachowania
i doświadczenia seksualne nabyte we wczesnym dzieciństwie a nawet z okresu
płodowego.
Człowiek własną seksualność powinien uznać jako wartość oraz jako dar.
Płciowość dla człowieka jest czymś dobrym, ale jednocześnie może stanowić
źródło zła moralnego (por. starożytni Grecy). Płciowość wielokrotnie stawała się
terenem ludzkiej deprawacji, czyli niszczenia godności ludzkiej. Płciowość dla
człowieka i jego życia jest czymś bardzo ważnym a także niezmiernie trudnym.
Człowiek własną seksualność powinien rozwijać. Już w starożytności narzekano na rozprzężenie moralne w dziedzinie ludzkiej płciowości (por. Owidiusz),
stąd istnieje konieczność wysiłku etyczno–moralnego w dziedzinie ludzkiej seksualności, ponieważ ludzka psychika jest skłonna do nieokiełznanej wyobraźni,
natomiast ciało samo w sobie ma dużo wigoru(na odpowiedni bodziec odpowiednia reakcja).
Chrześcijaństwo mimo zbawczej siły, jaką niesie ze sobą łaska Boża, dostrzega w człowieku dwuznaczność płci. Płeć jest niewątpliwie darem Boga dla
człowieka, jednak ten dar jest wystawiony na próbę przez skutki grzechu pierworodnego (grzeszność, słabość) oraz pożądliwość oczu, ciała i pychę. Stawia
to przed człowiekiem pokusę: cudzołóstwa, nierządu, perwersji, homoseksualizmu, itp.
Ludzka płciowość domaga się nie tylko uznania, ale i ukierunkowania drogą procesu wychowania. Przy procesie wychowania należy unikać stereotypów
typu: „wszystko należy puścić na żywioł”; „tego się nie da opanować”; „wszystko domaga się jedynie rozładowania” czy też „kompleksu wynaturzenia”.

2.4. Erotyka jako psychouczuciowy wymiar ludzkiej płciowości
Ludzka płciowość to nie tylko zagadnienie, które rozpatrywane może być
z punktu widzenia biologicznego, fizjologicznego, zmysłowego.
Człowiek jest istotą cielesno–duchową i to jednością psychofizyczną. Jako
jedność ciała i ducha człowiek stopniowo staje się osobowością, tzn. rozwija
27

Rozdział I

się, realizuje swoje ściśle określone cele życiowe, rozwija swoje wrodzone predyspozycje, ulega wpływom otoczenia (pozytywnym jak i negatywnym) a także
przygotowuje się do przyszłych życiowych ról i zadań.
Człowiek kształtuje swoją osobowość poprzez porządkowanie naturalnych
predyspozycji w zakresie ludzkiej płci poprzez tworzenie hierarchii celów;
hierarchii wartości (podporządkowuje niższe wartości wartościom wyższym;
doraźne cele celom wyższym); poznanie czynników utrudniających lub wręcz
uniemożliwiających rozwój (ograniczając ich wpływ do minimum); poznanie
czynników ułatwiających lub sprzyjających rozwojowi (zabieganie o nie nawet
za wielka cenę) oraz otwieranie się na wszystko, co służy autentycznemu rozwojowi w zakresie ludzkiej płci.
W potocznym polskim języku słowo „erotyka” budzi wiele kontrowersyjnych skojarzeń, natomiast dla uszu Polaka – katolika bywa terminem jedynie
i wyłącznie pejoratywnym. Przyczyną tego jest na wielu płaszczyznach brak
wyraźnego oddzielenia erotyki od pornografii. W jeżyku potocznym te dwa
terminy niemal identyfikują się. W rzeczywistości jednak oznaczają one dwie
diametralnie różne zjawiska przeciwstawne sobie na płaszczyźnie biologiczno–
zmysłowej; psychiczno–duchowej, prawno–kulturowej oraz moralno–religijnej.
Erotyka zakłada w sobie istnienie miłości, natomiast pornografia nie bierze
pod uwagę w ogóle odniesienia osobowego w tym także i wartości miłości.
Próbując globalnie w sposób moralny ocenić te dwie rzeczywistości, nie jest
to takie proste, bowiem panuje okropny chaos zarówno w pojmowaniu erotyki
oraz pornografii. Narzeczeństwo i małżeństwo są bodaj najbardziej skaleczonymi rzeczywistościami tymże chaosem, co powoduje zarówno w narzeczonych
jak i małżonkach liczne zahamowania, kompleksy a w rezultacie nierzadko hipokryzję chrześcijan tak bardzo gorszącą świat, który ze strony uczniów Chrystusa czeka na jasne, radykalne i święte wzorce miłości erotycznej jako miłości
prawdziwie i realnie ludzkiej. Nie rozwiązuje problemu okaleczenia związków
międzyludzkich (tj. narzeczeńskich jak i małżeńskich) w naszym chrześcijańskim nauczaniu na temat erotyki ani wyraźny zakaz czegokolwiek, przemilczanie czegokolwiek, ani nawet mówienie o narzeczeństwie i małżeństwie tylko i wyłącznie w kontekście charyzmatu miłości59. Zakaz bez wyraźnej motywacji60 albo powoduje postawę hipokryzji61 albo wręcz świadome i dobrowol-

Zob. 1 Kor 13,1 im.
Człowiek odpowiedzialny zarówno zakaz i nakaz musi sobie wyraźnie motywować: dla kogo
to czyni?; ze względu na jakie wartości czegoś mu nie wolno czy coś jest mu nakazane?
61
Postawa hipokryzji jest rozdwojeniem w człowieku spowodowanym także brakiem wyraźnie
określonej motywacji działania łub motywacji niewystarczającej. Wyrazem tej postawy jest zewnętrzna prawidłowość z jednoczesnym wewnętrznym zafałszowaniem.
59
60
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ne lekceważenie62, wprowadzając człowieka wierzącego w Chrystusa na drogę
niewierności prawom natury czy prawu Bożemu.
Życie erotyczne człowieka kształtuje się w ramach życia społecznego.
Nie sposób wyobrazić sobie człowieka, który rozwinąłby swoją erotykę w samotności. Samo postępowanie człowieka ma charakter społeczny. Dojrzewanie
płciowe ukierunkowane jest na realizację we wspólnocie. Myślenie człowieka (wszelkie wyobrażenia) domagają się urealnienia w rozmowie, do której
człowiek potrzebuje drugiego człowieka. Ludzka płciowość ma charakter responsoryjny.
Erotyka człowieka zakłada zaspokojenie potrzeb psychouczuciowych. Człowiek ma naturalną potrzebę przynależenia do kogoś („chcę być komuś potrzebny”); potrzebę bezpieczeństwa („muszę mieć o kogoś się oprzeć”); potrzebę
oddawania i poświęcenia się dla drugich („chcę żyć dla kogoś”); potrzebę czułości („otwieram się na delikatność, ogładę, ciepło, pieszczotę”): potrzebę opiekuńczości („chcę być dla kogoś oparciem”); potrzebę szacunku („chcę uznania
innych”); potrzebę podziwiania innych („chcę dowartościować innych”) oraz
potrzebę samorealizacji („chcę rozwijać siebie z pomocą innych”).
Erotyka otwiera przed człowiekiem liczne możliwości: człowiek staje się
zdolny do „bycia pociągniętym” ku drugiemu człowiekowi; zdolny do „upodobania w drugim człowieku”; zdolny do „całkowitego przylgnięcia do drugiego
człowieka”; zdolny do całkowitego „zjednoczenia się z drugim człowiekiem”,
a nawet zdolny do „utożsamienia się z drugim człowiekiem”, czyli „życia dla
drugiego człowieka”.

2.5. Pornografia odzwierciedleniem chaosu w ludzkiej płciowości
Chaos w wymiarze historiozbawczym przywodzi na myśl pierwotny nieład,
unicestwienie, nie–byt, natomiast powracanie do chaosu jest burzeniem porządku stworzenia, czyli sprzeniewierzaniem się wszystkiemu, co naturalne, co normalne i co święte.
Popyt jak i podaż na rynku pornograficznym są wyrazem wewnętrznego
chaosu w sferze ludzkiej płciowości, co można określić obrazem pierwotnej
pożądliwości. Brak uporządkowania w sferze ludzkiej płciowości otwiera drogę
ku zagładzie i degradacji człowieka spowodowanej pożądliwością. Doświadczenie pierwotnej pożądliwości jako doświadczenie nieuporządkowania ludzkiej

Postawa lekceważenia nie jest wyraźnym negowaniem lecz odkładaniem w czasie i to najczęściej w bliżej nieokreślonym bez jakiejkolwiek aktualizacji: „przyjdź potem”; „zrobię później”;
„dzisiaj to niemożliwe”; „może kiedyś”.
62
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płciowości wyraża biblijna nagość: otworzyły im się obojgu oczy i zobaczyli,
że są nadzy”63.
W czym przejawia się chaos w pojmowaniu erotyki i pornografii? Chaos
w pojmowaniu erotyki i pornografii, a co za tym idzie identyfikowanie jednej
z drugą, jest brak koniecznej i rzetelnej wiedzy. Do niedawna brakowało koniecznej wiedzy, ale pod wpływem rewolucji seksualnej dużo się na ten temat
pisze i mówi. Dzisiaj wydawałoby się, że wiedzy jest dużo (niektórzy uważają,
że za dużo) na temat „seksu” (tj. erotyki i pornografii). Jednak problem polega na tym, ze w dalszym ciągu brakuje wiedzy rzetelnej, tzn. uczącej prawdy
o erotyce i pornografii oraz wychowującej do jasnego ustosunkowania się do
erotyki i pornografii. Nie jest z tym najlepiej także w naszym chrześcijańskim
nauczaniu i wychowaniu.
Brak koniecznej i rzetelnej wiedzy na temat erotyki i pornografii pogłębia
chaos i w tym, że człowiek nie umie mówić spokojnie na temat „seksu”, tzn.
bez niepotrzebnego podniecania się (od ironizowania aż po wulgaryzację), natomiast z drugiej strony bez „nabierania wody w usta” (od uciekania od tego
tematu po tworzenie mitów na temat seksu).Człowiek angażuje się w to, co
mówi i najczęściej mówi to, co wie i co czuje.
Brak wiedzy i umiejętności poruszania problemów erotyki i pornografii
sprawia, że w całym tym chaosie bardzo często naruszana jest godność człowieka jako osoby. Sprawia to tworzenie się wzorców pomniejszających lub wręcz
niweczących godność kobiety, mężczyzny, matki, ojca, dziecka itp.
We współczesnym świecie dominującą rolę w tworzeniu postaw, wzorców
odgrywają nie tak jak dawniej dom, szkoła, Kościół; ale media publiczne i prywatne. W mediach zaciera się różnica pomiędzy erotyką a pornografią, a więc
między tym, co naturalne a nienaturalne; tym, co normalne a nienormalne; tym,
co święte a nieświęte. Materiałem odzwierciedlenia tegoż chaosu jest komercyjne ukazywanie modelu miłości, małżeństwa i rodziny. Wszystko jest na użytek
publiczny nastawiony na dostarczanie jak największych zysków z jednoczesnym
pominięciem praw natury, prawa Bożego, zdrowej obyczajowości, uświęconej
tradycji. Współczesny świat – w znacznej mierze skomercjalizowany, nastawiony jest nierzadko na doraźne osiąganie swoich powierzchownych celów. Ma to
swoje odzwierciedlenie w poznawaniu, pojmowaniu i poszanowaniu wartości
życia ludzkiego.
Stopień poznawania, pojmowania i poszanowania życia ludzkiego tworzy
u wielu ludzi określoną mentalność w stosunku do świętości i godności życia
ludzkiego. We współczesnym świecie wyraźnie zmienia się stosunek do wartości życia: od pełnej akceptacji życia (tj. odpowiedzialności za życie) poprzez
niechęć do życia (tj. antykoncepcji), aż po wrogość wobec życia (tj. dopusz63
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czalności aborcji i eutanazji). Proces zmiany stosunku do wartości życia ludzkiego jest tak poważnym i znaczącym problemem we współczesnym świecie, że
współczesny świat zasługuje na miano panującej „cywilizacji śmierci”.
Współczesny świat niesie ze sobą wiele ściśle określonych ideologicznych
zasad postępowania człowieka jak i funkcjonowania rodziny i większych grup
ludzkich. Zasady te niekiedy stoją w wyraźnej sprzeczności z prawem natury
oraz z prawem Bożym. Na plan pierwszy wysuwa się zbyt pobłażliwe traktowanie dewiacji i zboczeń seksualnych.
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Intymność ludzka. Oblubieńczość ludzkiego ciała
Miłość chrześcijańska jest oblubieńcza. Źródłem tej miłości oblubieńczej
jest sam Bóg. Bóg uczynił człowieka podobnego sobie nie w przymiotach, lecz
w byciu osobą. Człowiek określa siebie jako mężczyznę i kobietę.
Oblubieńczość dotyczy zatem oblubieńca nie w sferze jego przymiotów, że
jest on osobą. Bóg od samego początku uczynił miłość oblubieńczą podstawowym prawem ludzi stworzonych przez Boga. Miłość ta nie kończy się nawet
wówczas, kiedy człowiek zgrzeszy. Oblubieńczość zawsze buduje ku trwałości.
Oblubieńczość w chrześcijańskim małżeństwie obejmuje sferę ciała ludzkiego.
Tutaj nie ma wbrew pozorom dowolności czy spontaniczności. Oblubieńczością
jest pielęgnowanie w sobie i w drugim człowieku naturalnej wstydliwości. To
wstyd wyznacza granice, wyznacza kryteria, wyznacza obszar pomiędzy możliwościami, jakie stwarza naturalność ciała ludzkiego, a świętością, czyli nietykalnością ciała ludzkiego jako świątyni. Oblubieńcza miłość gwarantuje wierność, wyłączność i przymierze. Bez miłości rodzina nie jest „wspólnotą osób”64.
Każdy chce kochać i chce być kochanym. Wydaje się to być bardzo zrozumiałym. Zrozumiałą wydaje się być dla chrześcijanina miłość do człowieka zna
dująca swój wyraz jako: przywiązanie do ludzi, których się miłuje; identyfikacja
z ludźmi kochanymi; zaangażowanie emocjonalne głębsze lub bardziej powierzchowne w sprawy ludzi kochanych; zaangażowanie czynne poprzez uczestnictwo lub udział w życiu ludzi kochanych.
W związku z wieloznacznością terminu „miłość” w odniesieniu do ciała
ludzkiego, a tym samym i w odniesieniu do wszystkiego, co stanowi doczesny
wymiar ludzkich odniesień, adekwatnym wydają się być określenia: oblubieńczość, umiłowanie.

1. Oblubieńczość w odniesieniu do człowieka
Oblubieńczość inaczej znaczy umiłowanie człowieka, czyli pozytywne odniesienie się do wszystkiego tego, co stanowi o obdarowaniu człowieka65; co
Por. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
współczesnym (Familiaris Consortio), Kraków 1996, nr 18.
65
Zob. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Watykan 1986, s. 54–57.
64
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stanowi o tajemnicy człowieka66; co stanowi o wartości człowieka67; co stanowi
o wolności człowieka68; co stanowi o godności człowieka jako osoby69 oraz co
stanowi o zdolności człowieka do miłości70.

1.1. Oblubieńczość człowieka w wymiarze emocjonalnym
(biblijny obraz nerek i bioder)
Umiłowanie to domena głównie uczuć ludzkich, czyli emocji pozytywnych
szczególnie dla nas ludzi cywilizacji zachodniej: przyjemność, podniecenie, wytchnienie, ciekawość, akceptacja, miłość tworząca więzi (bez względu na stopień odwzajemnienia).
Umiłowanie jako stan emocjonalny człowieka w Piśmie św. określany jest
obrazem „nerek” i ma najogólniej znaczenie fizycznego wzruszenia porównywalnego dzisiaj do stwierdzenia „uczucie to seks” lub „seks to uczucie”. Pismo
św. obrazem nerki określa stan emocjonalny człowieka, jakim jest: podniecenie
– w najszerszym tego słowa znaczeniu – związane z poruszeniem bioder.
„Biodra” to miejsce tężyzny człowieka: fizjologicznej (szeroko pojęta koncepcyjność rozrodcza człowieka: „zdrowe ciało”), tężyzny etyczno–moralnej
(szeroko pojęta przyzwoitość, prawość, sprawiedliwość) oraz tężyzny duchowo–religijnej (szeroko pojęta wierność i świętość). Przepasane biodra świadczą
o szczególnej wytrzymałości człowieka, czyli o jego fizycznej kondycji: „Biodra wasze będą przepasane”71. Pas na biodrach Mesjasza jest oznaką Jego niebywałej wrażliwości na sprawiedliwości i niesprawiedliwość w świecie. Będzie
zabiegał o sprawiedliwość, piętnując wszystko, co niesie ze sobą ucisk, niesprawiedliwość i poniżenie człowieka: „Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach”72. Chrystus zachęca swoich uczniów do życia pośród świata i w świecie
z przepasanymi biodrami, czyli w postawie niezwykłej czujności, ostrożności,
wyczekiwania i nadziei: „niech będą przepasane wasze biodra (…)”73. W świecie stojącym w wyraźnej opozycji do Ewangelii i do świętości, czujność, ostrożność, wyczekiwanie i nadzieja są oznakami odwagi w wierze, a także opartej na
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Tamże, s. 57–59.
Tamże, s. 59–61.
Tamże, s. 61–62.
Tamże, s. 62–64.
Tamże, s. 64–66.
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Iz 11,5.
Łk 12,32.
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wierze pewności obranej drogi Chrystusowej: „Kto wytrwa do końca ten będzie
zbawiony”74.
Pismo św. obrazem nerki określa inne stany emocjonalne człowieka: wzruszenia pozytywne lub negatywne; myśli ukryte pozytywne lub negatywne; zamiary wewnętrzne człowieka (tj. intencje) pozytywne lub negatywne; decyzje
najbardziej osobistych (najtajniejsze upodobania, ale i najtajniejsze uprzedzenia).
Biblijny obraz nerki, to także miejsce zapalania najgwałtowniejszych pragnień, pożądań, tęsknot, a nawet żądz: „(…) w nerkach odczuwałem ból dotkliwy”75. Pismo św. emocjom ludzkim nadaje mniejsze znaczenie aniżeli my
współcześnie. Wcale to nie oznacza ich lekceważenia, ale widzą ich wielkie
niebezpieczeństwo, kiedy człowiek role uczuć i emocji przecenia. To bywa bardzo często dla niego zgubne. Emocje w Piśmie św. nie wpływają w żadnym
wypadku na kształt więzi, relacji i miłości. Nie mają charakteru interpersonalnego, ale wymiar czysto osobisty, wewnętrzny, intymny. Pismo św. z obrazem
nerek nie wiąże umiłowania w znaczeniu miłości, ale w znaczeniu wzruszenia,
przeżycia itp.
Umiłowanie, czyli miłość, w Piśmie św. ma głębszy sens aniżeli poruszenie,
przeżycie czy wzruszenie emocjonalne.

1.2. Oblubieńczość człowieka w wymiarze psychicznym
(biblijny obraz serca)
Umiłowanie w Piśmie św. to sprawa serca ludzkiego, a nie uczuć. Obraz
serca odnosi się do całego wnętrza człowieka, a nie do stanu emocjonalnego
wyrażonego w uczuciach.
„Serce” to zespół wszystkich ludzkich myśli: aktualnych, jak i wspomnień;
żywienia sympatii lub antypatii; wdzięczności albo urazy. Zaangażowanie serca, to znacznie więcej i głębiej aniżeli angażowanie uczuć. To coś znacznie
trwalszego, to po prostu stan, postawa, czyli źródło określonych zachowań
pojedynczych, czy też moralnej opcji fundamentalnej w kierunku ściśle określonego podmiotu: „z serca przebaczyć”; „z serca płynąca wdzięczność”; „w sercu
żywić urazę”; „sercem nienawidzić”.
„Serce” to obraz wszystkiego, co jedynie ludzkie i najszlachetniejsze. Serce
ludzkie ma odniesienie wprost do Boga, co wyraża formuła: „mieć Boga w sercu”.
Chodzi tutaj o całe wnętrze człowieka, które stanowi jakby sanktuarium przymierza z Bogiem, gdzie Bóg spotyka się z człowiekiem: „Jaka jest miara ludzkiego
74
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serca, skoro napełnić je może tylko Bóg (…) Jaką miara mierzyć człowieka?
Człowieka trzeba mierzyć miarą „serca”. Serce w języku biblijnym oznacza ludzkie, duchowe wnętrze, oznacza w szczególności sumienie. Człowieka więc trzeba
mierzyć miarą sumienia, miara ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc
człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego”76. Wyrazem zjednoczenia człowieka
z Bogiem jest to, że człowiek może i powinien „nosić zamiary Boże w sercu”,
czyli całym sobą chcieć poznać, zrozumieć, przyjąć a nadto wypełnić wolę samego Boga: „Moim pokarmem jest pełnić wolę Twoją mój Boże”77. Serce ludzkie
nie tylko jest miejscem zamieszkiwania Boga w człowieku, ale także miejscem
zamieszkiwania drugiego człowieka, co wyraża formuła: „nosić człowieka w sercu”, czyli wyraz zjednoczenia człowieka z drugim człowiekiem, co obrazuje przymierze, a szczególnie wierność temu przymierzu (por. wyłączność, nierozerwalność, uczciwość, lojalność itp.). W kulturze, w której człowiek ceni sobie życie
ludzkie, serce jest fizycznym zamieszkiwaniem człowieka, co wyraża formuła:
„nosić człowieka pod sercem”. Chodzi tutaj o największy skarb macierzyństwa
jako pełni rozwoju, godności i wielkości kobiety, co wyraża stan błogosławiony
bardziej, aniżeli ciąża. Ludzkie zaangażowanie ma także wymiar wewnętrzny, co
wyraża formuła: „wkładać w coś serce”, czyli całkowite pochłonięcie znajdujące
wyraz w pełnym zaangażowaniu myśli, słów i czynów. Szczególną formą pełnego
zaangażowania się człowieka w jego aktywności jest nie tylko w coś wkładać
serce, ale wprost „dać serce”, czyli powierzyć siebie, poświęcić uwagę; oddać
się całkowicie, po prostu służyć: „kto z was chce być największy, niech się stanie
sługą wszystkich”78.
Serce ludzkie może stawiać człowieka w wyraźnej opozycji a nawet wrogości wobec Boga, co wyraża formuła: „mieć zatwardziałe serce”, co oznacza
całkowite zamknięcie i brak dostępu do wszystkiego, co stanowi istotę człowieczeństwa: godności, wielkości, miary, wolności. W normalnych warunkach
człowiek to, co okazuje na zewnątrz jest objawieniem serca, dlatego serce człowieka można poznać pośrednio przez to, co wyraża strona zewnętrzna człowieka, tzw. image. Można więc mówić, że zewnętrznym świadectwem ludzkiego wnętrza jest „oblicze”, które mówi o sercu: „Serce człowieka zmienia jego
twarz, raz na dobro to znów raz na zło”79.
W tego rodzaju świadectwie ludzkiego wnętrza chodzi o mimikę twarzy
obrazującą stan ducha ludzkiego. Innym sposobem objawienia się serca, czyli
ludzkiego wnętrza są „usta” mówią o sercu: „Od serca mądrego i usta mądrzeją,
przezorność na wargach się mnoży”80. W tego rodzaju świadectwie ludzkiego
76
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wnętrza chodzi o roztropną mowę (np. nie mówi się za dużo, by potem tego
żałować lub by kogoś jednym słowem za dużo nie zranić, nie spowodować wątpliwości czy też nie zniszczyć w jego oczach autorytetu). Jeszcze innym objawieniem ludzkiego wnętrza są „uczynki” jako świadectwo serca. Tutaj chodzi
o „słuchanie i wypełnianie” (tj. gotowość); „dawanie słowa” (tj. honor); „mówienie i działanie” (tj. konsekwencja w deklaracji i działaniu).
Naturalnym stanem człowieka jest stan „skrywania serca” w sensie pozytywnym, czyli: „dyskrecja w słowach” (tzn. zachowanie w sercu); „powściągliwość w myślach” (tzn. rozważanie w sercu); „roztropność w działaniu” (tzn.
kierowanie się sercem; przezorność jako zaangażowanie serca).
Naturalnym stanem człowieka – chociaż ocenianym negatywnie – jest stan
„skrywania serca” w sensie negatywnym, czyli dwulicowość (obłuda); przewrotność; zakłamanie; rozdwojenie.
Jedynie Bóg zna tak naprawdę serce człowieka. Przed Bogiem nic ukryć
człowiek nie zdoła. Wobec skrywania serce przed Bogiem Bóg okazuje się
„ogniem trawiącym”81, tzn. przed Bogiem nie ma żadnych tajemnic, bo inaczej nie byłby Bóg wszechwiedzący. Bóg patrzy na serce człowieka, to znaczy:
„przenika serce”; „nie da się oszukać”; „nie da się zadowolić czymś zewnętrznym czy powierzchownym”.
„Nowe serce” w Starym Testamencie to powrót człowieka do przymierza
z Bogiem: „dam wam nowe serce i nowego ducha, abyście żyli”. Bowiem bez
Boga i jego Opatrzności tchnienie człowieka wraca do Stwórcy, a człowiek
przestaje żyć (por. Ezechielowa wizja ożywionych kości).
„Nowe serce” w Nowym Testamencie to nawrócenie człowieka z grzechu
i spod panowania zła, czyli spod dobrowolnego poddania się złu: „Bóg przemawiający bezpośrednio do serca” (tj. łaską wiary, nawrócenia). „Nowe serce”
w Nowym Testamencie to naśladowanie, czyli świętość: „gdzie skarb twój tam
i serce twoje”.
Dla chrześcijanina problem umiłowania, to problem zaangażowania całego
człowieka, nie zaś jego tylko pewnych płaszczyzn, choćby wzniosłych, dynamicznych, czy dających się niezmiernie dotkliwie doświadczyć.

1.3. Oblubieńczość człowieka w wymiarze duchowym (szlachetność)
Wiara w Boga pozwala odkryć człowiekowi, kim jest naprawdę w oczach
Boga i jako taki ma być oceniany i odbierany przez ludzi. Oczy wiary, czyli oczy ludzkiego ducha, pozwalają odkryć wielkość i wspaniałość człowieka.
Oczyma wiary można i należy zachwycać się ludzką wspaniałością. Nie każdy
81
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z ludzi widzi dzisiaj człowieka w całej jego wielkości i wspaniałości. Oczyma wiary postrzega się daleko, oczyma wiary postrzega się głęboko, szeroko.
W przeciwieństwie do oczu ludzkich zmysłów. Te widzą: doraźnie, zaborczo,
powierzchownie, a niekiedy instrumentalnie.
Oczy wiary to przymiot ludzkiego ducha, ludzkiego serca, ludzkiego wnętrza, czyli tego, co skrywamy przed światem. To stanowi najgłębszą prawdę
o nas. Poczucie wielkości i wspaniałości, jakie jest w stanie zobaczyć, doświadczyć człowiek, jest przymiotem ludzkiej szlachetności.
Szlachetność ludzka tak dalece bywa krucha i delikatna, że z jednej strony
trudno ją wyrazić słowami, natomiast z drugiej strony łatwo ją naruszyć,
zniekształcić, a nawet zbrukać. Szlachetność to coś więcej, niż zwyczajna ludzka uczuciowość powodowana różnymi życiowymi poruszeniami i przeżyciami
– nawet najbardziej wzniosłymi. Szlachetność ludzka to głębia ludzkiego serca,
która niesie ze sobą potężny bagaż piękna, jakie w sobie kryje człowiek, i tylko
takie piękno może ludzkim ustom podyktować pełne ciepła słowa deklaracji:
„przyjacielu mój!”; „miły mój!”; „ukochany mój!”; „gołąbko moja!”; „oblubienico moja!”; „oblubieńcze mój!”.
Szlachetne uczucia ludzkie każą brać człowiekowi na siebie ciężar drugiego
człowieka. Pozwalają oprzeć się drugiemu człowiekowi jak na skale. Pozwalają
liczyć na siebie. Każe pokładać zaufanie w sobie. I na dobre i na złe. Dlatego oprócz ciepłych słów deklaracji pozwala złożyć konkretne wyznanie: „Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu! Jak pieczęć na Twoim ramieniu! Bo jak
śmierć potężna jest miłość a zazdrość jej nieprzejednana jak ogień. Żar jej to
żar ognia, płomień Pana”82. Ile w deklaracji szlachetności ducha ludzkiego mocnych ludzkich przeżyć, ile dobrej woli ludzkiej, ale także ile wiary w wielkość
i wspaniałość szlachetności człowieka gotowej do wyłączności i trwania: „Mój
miły jest mój, a ja jestem jego”83.
Szlachetność ludzka daje człowiekowi dynamizm ludzkiej miłości pomiędzy mężczyzną a kobietą, co stanowi punkt wyjścia przyjaźni, narzeczeństwa
czy małżeństwa. To jest ten sam dynamizm ludzkiej szlachetności w stosunku
do braci, do obcych, do przechodniów, do Ojczyzny i do Boga. O uczuciach
w kontaktach międzyludzkich mówi się dzisiaj bardzo wiele. Niejednokrotnie
dzisiaj miłość sprowadza się tylko do uczucia. To jest na wskroś bardzo ludzkie,
jest poniekąd naturalne.
Szlachetne uczucia odkrywają prawdę o człowieku, jednak nie całą prawdę,
dlatego stanowią punkt wyjścia wszelkich ludzkich odniesień. Z kolei odniesienia ludzkie (tj. więzi, relacje) nigdy nie mogą być pozbawione szlachetności.
Wyrazem ich jest pragnienie, pożądanie, tęsknota, strapienie itp.
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Człowieka nie można zatrzymywać na płaszczyźnie ludzkiej szlachetności,
choćby swoja szlachetnością dzielił się, budował innych czy nawet zmieniał oblicze ziemi. Sama szlachetność jest życiową spolegliwością, przyzwoitością,
prawością. Istnieje nieodparta pokusa zatrzymywania ludzi na etapie szlachetności w dobie cywilizacji konsumpcji. W obliczu „przepychania się łokciami człowiek spolegliwy urasta do rangi świętego. W obliczu „perwersji i bezwstydu”
człowiek przyzwoity urasta do rangi świętego. W dobie „bezprawia i eskalacji
przemocy” człowiek prawy urasta do rangi świętego. Świętość nie zasadza się
na szlachetności, tylko na miłości, i to miłości heroicznej, czyli nadprzyrodzonej.
Sprowadzenie miłości do rangi uczucia choćby najgłębszego – jak to dzisiaj
często świat czyni – odziera człowieka z możliwości głębszego rozwoju ku pełni człowieczeństwa, czyli ku świętości, i zatrzymuje go na czymś przelotnym,
czyniąc człowieka nierzadko: zmiennym, chimerycznym, niepoważnym, nawet
śmiesznym, w końcu także przewrotnym, a nawet bardzo niebezpiecznym.
Do uczuć ludzkich, które wypływają z wyrodnienia szlachetności, niewątpliwie należą namiętność, pożądliwość, podejrzliwość, zazdrość, zawiść, nienawiść. Uczucia zwyrodniałej szlachetności nie tylko nie czynią człowieka szlachetnym, a niekiedy zmuszają do zmiany patrzenia na innych ludzi – także dotychczas kochanych, drogich, bliskich, cenionych – sprowadzając ich do traktowania jako narzędzia stanów ducha czy życiowych sytuacji tj. instrumentalnie:
„człowiek dotychczas potrzebny, bez którego nie mogłem się obejść, zaczyna
być tylko przydatny, a nawet niewygodny wobec tego szuka się pretekstów, by
oddalić, pomniejszyć czy zlekceważyć”. W stanie ducha ludzkiego zniszczonej
czy zniekształconej przez emocje, szlachetności: trudno, by drugi człowiek znalazł w nas oparcie; trudno być dla drugiego życiową skałą, budząc zaufanie innych, które jest potrzebne w każdej chwili naszego życia, zarówno, kiedy trzeba
żyć radością, ale także w chwili smutku i życiowej próby.

1.4. Oblubieńczość człowieka w wymiarze etyczno–moralnym
(sumienie)
Zatrzymanie człowieka na płaszczyźnie uczucia, tj. na poziomie szlachetności, dzisiaj w wielu wypadkach ludzkiej, być może sprawia, że trudno uwierzyć
współczesnemu człowiekowi, że miłość nigdy nie ustaje, choć przecież co jak
co, ale stan emocjonalny ulega częstym zmianom a ograniczenie do takiej rangi
miłości może rodzić wrażenie, że i miłość zmienia się, a może w rezultacie
i ustaje, wygasa, kończy się.
Życia ludzkiego nie można budować na szlachetności - choćby najbardziej wzniosłej i głęboko poruszającej. Hymn św. Pawła o miłości84 jest w swej
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istocie ostrzeżeniem, by nie zatrzymywać człowieka jedynie na ludzkiej szlachetności, czyli by nie ograniczać miłości do płaszczyzny emocjonalnej li tylko,
chociaż wcale jej nie wyklucza rozwinięta miłość do granic pełni i doskonałości.
Szlachetnością ducha jest czynienie rzeczy zadziwiających, jak mówienie językami czy wygłaszanie proroctw, ale nie jest to doskonałość, na jaką stać ludzką miłość. Bez miłości czynienie rzeczy zadziwiających jest jak „miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący”85. Coś jakby niedopełnione; jakiś brak. W dobie
patrzenia na człowieka przez pryzmat zmysłowości istnieje pokusa, by każdy
odruch ducha ludzkiego (tj. wyraz szlachetności) przyjmować na szczyt możliwości rozwoju duchowego człowieka. Wszystkie natchnienia ludzkie pochodzą
od ducha: rzecz jednak w tym, czy od ducha ludzkiego czy od Ducha Bożego.
Mechanizmem ducha ludzkiego jest bardzo często wyobraźnia, podświadomość,
kompleksy itp. Ich owocem bardzo często bywa przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka (choćby podświadomie): „(…) nierząd, nieczystość, wszelkie
wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść jedni do drugich, spory, zawiści,
brak opanowania, pycha, niezgoda, rozłamy, zazdrości, pijaństwo, hulanki (tj.
swawola) i tym podobne86. Działaniem Ducha Bożego (tj. podszeptem) jest zawsze dobro drugiego człowieka, czyli podmiotowe traktowanie drugiego. Największym owocem Ducha Świętego jest miłość: „(…) miłość, radość, pokój,
cierpliwość, łaskawość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”87.
Szlachetnością ducha jest życiowa wiedza, mądrość, zaradność. Bez ludzkiej miłości taka życiowa postawa czyni człowieka – choćby najbardziej przedsiębiorczego – po prostu niczym: „Gdybym znał wszystkie tajemnice i posiadał
wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości
bym nie miał, byłbym niczym”88. Człowiek ze swoimi uczuciami bez odniesienia ich do ludzkiej miłości nie jest zdolny do niczego. Dla takiego człowieka
wiedza, mądrość czy pokładane zaufanie są narzędziami zła. To tylko kwestia
czasu. Szatan bowiem posługuje się także dobrem, tzn. dobrymi środkami i dobrymi duchowymi emocjami. Człowiek ze swoimi uczuciami bez odniesienia
ich do ludzkiej miłości nie jest szlachetny. Chociażby cały świat uznawał, honorował, podkreślał nagradzał czy nawet zazdrościł. W dobie „technokracji”,
gdzie pogardza się sama prawdą, istnieje silna pokusa, by każdą wiedzę uznawać za mądrość; by każdą umiejętność uważać za przejaw inteligencji ludzkiej
czy każde osiągnięcie człowieka uważać za przejaw ludzkiej kultur).
Szlachetnością ducha ludzkiego jest poświęcenie, bohaterstwo, heroizm,
chociażby w kwestii dzisiaj tak modnej i palącej, jak wspieranie potrzebują85
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cych. Bez ludzkiej miłości jednak nie ma to większej wartości, nie rodzi zasługi (dla ofiarodawcy), ani wdzięcznej pamięci (korzystającego z pomocy):
„gdybym rozdał całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał”89. To prawda. Przynosi to korzyść,
ale nie pożytek. Daje to satysfakcję ofiarodawcy, jednak nie musi mobilizować
do dalszej ofiarności. Daje na krótką metę wytchnienie i ulgę w trudnościach
potrzebującemu, ale w dalszej perspektywie dostarcza poczucia przyjmowania
daru z litości, która w gruncie rzeczy poniża, a nie promuje człowieka. Tak jest,
chociaż dzisiaj daje słyszeć się głosy: „nieważne, z jakiego względu ktoś daje,
prowadzi akcję charytatywną, najważniejsze, że daje innym i im pomaga”. Nie
każde dawanie i pomaganie jest motywowane ludzką szlachetnością, czy też
ludzką miłością. Bywa i tak! Bardzo często dawanie motywowane jest: rozsądkiem („tak trzeba!”); obowiązkiem („tak należy!”); nałożoną karą („tak brzmi
wyrok sądowy!”), a niekiedy interesem, czyli zyskiem („to się opłaca!”), bo
dając dużo, jeszcze więcej można niekiedy zyskać. Szlachetność ludzka stwarza
w człowieku życiowy niedosyt, który mobilizuje człowieka do zaspokojenia
go poprzez miłość jako drogę „jeszcze doskonalszą”90.

1.5. Oblubieńczość człowieka w wymiarze moralno–religijnym
(„nowe serce”)
Miłość ludzka (uczuciowość, szlachetność) otwiera drogę „jeszcze doskonalszą”, aniżeli ludzka szlachetność. Skąd tyle ponadludzkiej mocy w człowieku? Może to tylko poryw ludzkiej namiętności czy uczuciowości? Bywa i tak,
co życie bardzo szybko weryfikuje w najbliższym czasie próby miłości międzyludzkiej, Ojczyzny, Kościoła czy Boga. W rzeczywistości to nie tylko poryw.
Św. Paweł, przede wszystkim jako chrześcijanin, mówi o otwarciu człowieka na
doskonałość. Doskonałość ta, czyli droga ku pełni miłości, nie jest jakąkolwiek
ludzką zdolnością, ale jest nadprzyrodzonym uposażeniem człowieka odkupionego przez Chrystusa: „starajcie się od większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą”91.Człowiek dzięki wierze, a nie ludzkim zdolnościom
naturalnym, wchodzi na drogę ku pełni miłości, czyli na drogę doskonałości,
świętości, Stanowi ona dla każdego człowieka szansę, natomiast dla chrześcijanina konieczność życiową jako naturalną konsekwencję przyjętej wiary. Wiara
chrześcijańska daje odpowiedź: ludzka miłość ma swoje korzenie w Bogu, dla-
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tego decyduje się na wyłączność i na trwanie: „Bóg jest Miłością”92. Człowiek
w zjednoczeniu z Bogiem jest także zdolny do miłości w pełni ludzkiej: „Bo jak
śmierć potężna jest miłość”93.
Tylko Bóg jest potężniejszy niż śmierć. Pokazał to przez zmartwychwstanie
Chrystusa. Chrześcijaństwo jest nie z pychy, lecz z najgłębszego przekonania
opartego na pewności. Zmartwychwstałego. Może rościć sobie prawo do mówienia o doskonałej miłości, a co za tym idzie i o doskonałości człowieczeństwa.
Miłość sprawdza się w dążeniu do doskonałości, a nie w zatrzymywaniu sięczy to na poziomie uczuć, czy to na poziomie szlachetności. Dążenie człowieka
do doskonałości przyświecało Chrystusowi: wszystkim Jego słowom i czynom:
„Bądźcie wy doskonali, jak i wasz Ojciec niebieski jest doskonały”94. Dążenie
człowieka do doskonałości przyświecało Apostołom w misji ewangelizowania
świata: „Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece
nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samych
nieskalanym od wpływów świata”95. Źródłem miłości doskonałej jest sam Bóg
oraz umiłowanie Boga: „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość
jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje,
nie zna Boga, bo Bóg jest miłością!”96.
Dążenie do doskonałości człowieka jako wyraz i świadectwo jego miłości
jest przedmiotem nauki Kościoła od początku, na przestrzeni dziejowi współcześnie. Na miłość człowieka jako świadectwo doskonałości Kościół udziela
błogosławieństwa narzeczonym, nowożeńcom, rodzicom. Doskonałość w miłości domaga się od chrześcijanina, żeby założył sobie na drodze swojego życia
ideał świętości. Życie praktyczne pokazuje w sposób nieubłagany, jak miłość
do bólu jest konsekwentna i jak do bólu domaga się konsekwencji, chyba, że
wcześniej człowiek założył sobie tchórzostwo, bylejakość, przeciętność czy powierzchowność. Świat wartości doskonałych, świętych domaga się odpowiedniej kategorii językowej. Tą kategorią są jednoznaczne i radykalne określenia
niebudzące jakichkolwiek wątpliwości czy wieloznaczności. Świat wartości doskonałych i świętych domaga się od człowieka przyjęcia ich lub ich odrzucenia.
O miłości prawdziwie można i trzeba mówić radykalnymi i kategorycznymi stwierdzeniami. I takie twierdzenia o miłości przebijają w nauce Pisma
św. i w nauce Kościoła: „Miłość (…) wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma (…) nigdy nie ustaje”97.
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Miłość albo jest w całej swej konsekwencji albo jej w ogóle nie ma. I to
tylko kwestia czasu i okoliczności, jak uczucia zawiodła. To tylko kwestia czasu
i okoliczności, jak szlachetność się znudzi. To tylko kwestia czasu i okoliczności, jak świadczenie pomocy z obowiązku, rozsądku czy interesu przestanie
zobowiązywać i opłacać się. Czy miłość w swej doskonałości może nie zadowalać człowieka? Czy wobec miłości człowiek może czuć się nienasyconym? Czy
może człowiek pragnąc czegoś więcej? Na ziemi tak.
Świat wartości doskonałych i świętych domaga się realnie istniejącego
świata nadprzyrodzonego. Życie nie kończy się czasem w wymiarze ziemskim
zatem i miłość ma swoją wieczną perspektywę doskonalenia się. Wiara w życie
wieczne czyni chrześcijaństwo religią doskonałą w sensie posiadanego ideału
w odróżnieniu od systemów religijnych idealistycznych w sensie posiadania
utopii.
Chrześcijańskiej wierze realizmu i doskonałości przyświeca przekonanie:
„życie się nie kończy, lecz tylko się zmienia”, tj. doskonali nie samo w sobie,
lecz przez łaskę; uświęca nie samo z siebie tytko przez misterium paschalne
Jezusa Chrystusa. W systemach religii dalekowschodnich życie tez się zmienia,
ale samo w sobie i samo z siebie w procesie reinkarnacji. Źródłem wszelkiej
doskonałości i świętości jest sam Bóg. On zatem też może być źródłem pełni
rozwoju miłości. Skoro Bóg jest miłością to zjednoczenie człowieka w niebie
będzie możliwe tylko w miłości: „Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe (…) Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno, wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części (…). Tak
więc trwają wiara, nadzieja, miłość (…) z nich zaś największa jest miłość”98.
Doskonałość (tj. świętość) zakłada w sobie istnienie realizmu. Doskonałość
jest szansą na pełnię ludzkiego życia, natomiast realizm ukazuje drogę ku doskonałości. Życie ludzkie na co dzień aż nadto pokazuje, że bez doskonałej
miłości wszystko inne zawodzi. To tylko kwestia czasu i kwestia okoliczności.
Może przetrwać, ale człowiek w osobie musi obudzić mechanizmy samoposzukiwania, czyli sprowadzenia siebie, swej miłości i innych ludzi na płaszczyznę
wymiaru li tylko doczesnego: „żyć nie istnieć człowiecza to rzecz!”.
Chrześcijańska droga świętości jako doskonałości życia ludzkiego nie jest –
jakby dzisiaj wielu chciało – życiową utopią. Doskonałość miłości nie jest utopią dzięki Jezusowi Chrystusowi. Miłość doskonała jest możliwa dzięki miłości
Boga Stworzyciela do każdego człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo
Boże: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”99.
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Miłość doskonała jest w świecie ludzkim możliwa dzięki posłuszeństwu (tj.
kenozie) Jezusa Chrystusa Ojcu Przedwiecznemu: „On istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił
samego siebie przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi”100.
Co miłość doskonała może znaczyć w praktycznym życiu chrześcijańskim?
Odpowiedzią są słowa modlitwy Kościoła: „Boże, Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa w wierze”.
Konsekwencja Jezusa Chrystusa w swoim posłannictwie i posłuszeństwie
czyni miłość doskonałą, czymś realnym i możliwym w świecie prawdziwie
ludzkim: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje
za przyjaciół swoich”101. Jezus Chrystus swoim życiem dał niedościgniony
przykład i wzór miłości doskonałej, ale i realnej. Od samego początku Kościół
odczytał zarówno sens doskonałej miłości, ale także jej życiowego realizmu,
co znajduje odzwierciedlenie w nauczaniu pierwszego Kościoła, szczególnie
św. Pawła Apostoła. W hymnie o miłości102 Apostoł Narodów przekłada dzieło doskonałej miłości Jezusa Chrystusa na język praktyki życia realnie chrześcijańskiego. Doskonała miłość Jezusa Chrystusa znajduje odzwierciedlenie
w konkretnych postawach życiowych, zgodnie z Jego wolą: „Zostawiłem wam
przykład, żebyście sobie nawzajem to czynili, co Ja wam uczyniłem”103.
Postawa radykalnej cierpliwości jako umiłowania inności i odrębności drugiego człowieka: „miłość cierpliwa jest”104. Cierpliwość pozwala człowiekowi
patrzeć nie przez własny pryzmat, ale wnikać w sytuację położenia drugiego
człowieka, niejako wyjść z siebie i próbować doświadczyć sytuacji dla siebie
niedoświadczalnej. Cierpliwość nie ma nic wspólnego z rozumienia kogoś przez
pryzmat własnego już przeżytego doświadczenia (tj. ludzi podobnych doświadczeń zarówno przykrych i pozytywnych).
Radykalna cierpliwość czyni człowieka nieskorym do żywienia jakiejkolwiek urazy (wobec słabości drugiego w nieugiętym znoszeniu niedoli, jaką powoduje drugi: upór, tępota, głupota itp.), nieskorym do żądzy zemsty (wobec
krzywdy wyrządzonej przez innych bez chęci odwzajemniania się), nieskorym
do poniżania (wobec niedoskonałości drugiego czy to wrodzonych czy to nabytych), nieskorym do pogardy (wobec braków i ewidentnych błędów drugiego
człowieka, choćby przez niego zawinionych).
Postawa radykalnej wyrozumiałości jako umiłowania decyzji wolnej woli
drugiego człowieka (por. umiłowanie nie oznacza popieranie czy naśladowa100
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nie): „miłość (…) łaskawa jest”. Wyrozumiałość pozwala człowiekowi wykorzystać każą okazję do aktywnego świadczenia dobra, tzn. pozwala i pomaga
drugiemu człowiekowi czynić dobro w jego sytuacji (czasem wydającej się być
predestynacją do czynienia tylko zła. W sytuacji utrapienia, jakim jest drugi
człowiek, wyrozumiały nieugięcie piętnuje zło; wskazuje na dobro oraz wspiera
w otwarciu się drugiego na dobro. W sytuacji niedoskonałości wrodzonej radykalna wyrozumiałość każe z godnością godzić się na służbę w nieskończoność
(tj. pokochać ludzką niedoskonałość). W sytuacji zawinionej niedoskonałości
czy błędu radykalna wyrozumiałość każe z godnością w nieskończoność uczyć,
prowadzić itp.
Postawa radykalnej pokory: „miłość (…) nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą”105. Wszelka ostentacja – jako przeciwieństwo pokory – jest
życiową pustką, bowiem sama w sobie nic nie wyraża. Paweł Apostoł na jej
określenie używa terminu: „paplanina”, „gołosłowie”; „pustosłowie”. Zazdrość
sama w sobie nic nie wnosi w układy międzyludzkie, lecz przeciwnie psuje
i rujnuje nawet i tak już kruche relacje czy odniesienia (często jest kropką nad
„i”, czyli zgaszeniem tlącego się knotka). Szukanie poklasku niczego nie zmienia w człowieku, bowiem i tak naszą wartość ludzie widzą i oceniają po swojemu, bez względu na nasze starania (chęć oszukiwania innych często bierze się
z mechanizmu oszukiwania samego siebie najpierw). Pycha w tym wypadku
odnosi się do nadętości (rodzaju buty), czyli wynoszenia się nad innych, co
bierze się najczęściej z kompleksu braku dowartościowania.
Postawa radykalnej czystości: „(…) miłość nie dopuszcza się bezwstydu”106.
Inaczej mówiąc chodzi o unikanie wszystkiego, co „zdrożne”, czyli okrywające
człowieka wstydem o znaczeniu negatywnym, czyli takim uczuciem wstydu,
które samoponiża. Bowiem wstyd w znaczeniu pozytywnym ma wymiar wstydliwości jako mechanizmu obronnego przed jakimkolwiek poniżeniem.
Postawa radykalnej cichości w świecie: „miłość (…) nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego”107. Gniew jest uczuciem prawdziwie ludzkim i wpadanie
w gniew jest moralnie dopuszczalne. Paweł mówiąc o radykalnej cichości ma
na względzie unikanie takiego gniewu, który niesie ze sobą jakąś swoistą zażartość, nieprzejednanie, upór, zawziętość. Tego rodzaju gniew zamyka człowieka
przed zapominaniem doznanych krzywd i uraz, a otwiera przed nim chęć zemsty: „oko za oko”.
Postawa radykalnej wiarygodności „miłość (…) nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko przebacza, wszystkiemu
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wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko znosi”108. Paweł personifikuje prawdę podobnie jak miłość. Radość z prawdą dotyczy jak najszerszego jej
rozumienia, szczególnie praktyczna prawdę, którą wyrażają postawy: prawości,
przyzwoitości, sprawiedliwości, świętości. Dla Pawła przejawem wiarygodności miłości jest: to, że ona „wszystko wytrzymuje, wszystkiemu wierzy (tzn.
zawsze przedkłada ufność nad nieufność w stosunku do ludzi i do losu), we
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko mężnie znosi (tzn. nigdy nie poddaje się
bezwładnie sile losu)”109.
Radykalizm postaw życiowych znajduje odzwierciedlenie w samoświadomości własnej doskonałości jak i identyfikacji z nią, co dostarcza człowiekowi
wewnętrznej mocy ducha, a dla otoczenia jest świadectwem pewności: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce”110. Wszystkie
słowa i pouczenia o miłości, jakie słyszymy w Kościele nie pochodzą z przeżycia ludzkiego czy z doświadczenia ludzkiej szlachetności. Jezus Chrystus jako
prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek uczynił swoim życiem doskonałą miłość
nie tylko czymś nieporównywalnie wzniosłym, ale możliwym i realnym. Pozwolił nam doświadczyć takiej miłości, bo „wie, co jest w człowieku”; „wie,
jakie pragnienia są w człowieku”; „wie, do czego zdolny jest człowiek”. Dlatego z tą myślą „oddał samego siebie” okazując bezgraniczne posłuszeństwo Ojcu
oraz bezgraniczną miłość człowiekowi. Jezus Chrystus swoim wywyższeniem
uczynił to, że słaby człowiek na ciele, ale jednocześnie o wspaniałym ludzkim
duchu mógł się oprzeć na Chrystusie jak na skale, bo takiego oparcia człowiek
każdy potrzebuje: oprzeć na jego sobie, oprzeć na Jego trwałej obecności w sakramentach św., oprzeć się na miłości, którą On pierwszy nas wszystkich umiłował: „Każdego, kto tych słów Moich słucha i wypełnia je, można porównać
z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz,
wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten. On jednak nie runął, bo
na skale był utwierdzony”111.

2. Oblubieńczość w odniesieniu do ciała ludzkiego
Chaos w dziedzinie życia seksualnego, a co za tym idzie i w sferze ludzkiej
płci zasadza się na gruncie zranionej przez grzech pierworodny naturze ludzkiej, co jeszcze bardziej daje o sobie znać, kiedy człowiek współczesny próbuje
zlekceważyć sobie pierwotne rajskie zranienie ludzkiej natury przez grzech lub
wręcz je pominąć czy zanegować.
108
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1 Kor 13,6–7.
E. Dąbrowski, Listy do Koryntian, Poznań 1965, s. 259.
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Chrześcijaństwo od samego początku spotyka się z problemem wewnętrznego dramatu, jaki toczy się w człowieku pomiędzy sferą ciała a sferą ducha: „Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro;
bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię
bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę (…) gdy chcę
czynić dobro narzuca mi się zło. W członkach zaś moich spostrzegam prawo
inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod
prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek!
Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci?”112.
Dla chrześcijanina wewnętrzny dramat ludzki stawiał problem: czy wyeliminować ciało (jak to chciał platonizm proponując świat idei); czy bardziej znaturalizować ideał chrześcijańskiego życia w świętości, jaki stanowił radykalizm
ewangelicznego życia? Doświadczenie eliminowania ciała lub przynajmniej
pomniejszania jego roli spowodowało ranę na człowieku w postaci skrajnego
ascetyzmu, który zaowocował nurtem potępionym przez Kościół, a mianowicie manicheizmem, który odrzucał ciało, widząc w nim jedynie i wyłącznie teren działania sił demonicznych. Ta rana bardzo mocno pokutuje w mentalności
współczesnych chrześcijan, co ośmiela pojawianie się licznych ruchów naturalistycznych, perwersyjnych czy hipokrytycznych. Doświadczenie naturalistycznych tendencji świata greckiego spowodowało ranę na człowieku w postaci
osłabienia zapału w dążeniu do świętości, czyniąc ciało terenem wprost gorszącej rozpusty. Ta rana bardzo mocno pokutuje u wielu chrześcijan współczesnych
w postaci powierzchowności, przeciętniactwie, hipokryzji czy niepoważnym
traktowaniu drogi świętości. Problem ten miał pierwszy Kościół chrześcijanki,
co widoczne jest w apostolskich przestrogach i świadectwach św. Pawła: „Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co jest u nich
dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić (…)”113. Przed podobnym problemem
stoi Kościół chrześcijan z Koryntu: „Powszechnie słyszy się o rozpuście między wami i to o rozpuście takiej, jakiej nawet miedzy poganami nie ma: tak,
że któryś z was żyje z żoną ojca swego”114. Apostoł piętnuje czyn kazirodczy,
którego dopuścił się jeden z członków Kościoła korynckiego. Zgorszenie wywołuje fakt, iż grzech kazirodztwa był karygodny już w ST i dlatego karany kamienowaniem jako najwyższym wymiarem kary. W tej konkretnej sytuacji św.
Paweł wspomina o chrześcijaninie, który po śmierci ojca złączył się ze swoją
macochą.
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2.1. Umiłowanie ciała w jego wymiarze naturalnym,
normalnym i nadprzyrodzonym
Zetknięcie się chrześcijaństwa z naturalistycznymi tendencjami świata
greckiego nie było łatwe, ale wielce problematyczne na płaszczyźnie życia
cielesnego.
Zdaje sobie z tego sprawę św. Paweł, kiedy przypomina ewangeliczny ideał świętości realizowany na płaszczyźnie doczesnej, czyli w obszarze szeroko
pojmowanej cielesności: „ciało nie dla rozpusty”115. Apostoł przypomina, że
w dążeniu do świętości należy brać pod uwagę wszystko, co naturalne a czego
źródłem jest szeroko pojęta natura ludzka stworzona przez Boga, zraniona przez
grzech pierworodny i odkupiona przez Chrystusa. Powie wprost: „wszystko mi
wolno”, czyli nie ma nic w naturze ludzkiej, co sprzeciwiałoby się dążeniu do
świętości. Jednak proces dążenia do świętości nie ogranicza się do mechanizmów natury ludzkiej i nie dotyczy tylko tego, co naturalne.
Apostoł powie więcej: „ciało (…) jest dla Pana”116. Sugeruje wyraźnie, iż
chodzi o wszystko, co nie tylko naturalne, ale o coś więcej, czyli o wszystko,
co jest normalne, a czego źródłem jest szeroko pojęte prawo naturalne odnoszące się w jednakowym stopniu do wszystkich ludzi jako stworzeń Bożych.
Wyrazem tego jest Dekalog jako płaszczyzna odkrywania, ale i weryfikowania
wszystkiego, co normalne. Dla chrześcijanina jako człowieka wierzącego najwyższym wyrazem dążenia do świętości jest poznanie, przyjęcie i realizacja
woli Bożej.
Paweł powie również: „Pan jest dla ciała”117. Wola Boża znajdująca swój
wyraz w wybraniu, powołaniu i przeznaczeniu streszcza w sobie wszystko, co
naturalne i normalne zarazem: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne”118.
W chrześcijańskiej koncepcji człowieka mieści się problem umiłowania
ciała ludzkiego i wszystkiego, co stanowi o ciele. Umiłowanie to jest niczym
innym jak erotyką i polega na akceptacji i poszanowaniu w ramach logiki ciała: zmysłowości i emocjonalności człowieka. Wyrazem umiłowania ciała jest
naturalny proces zaspokajania zmysłów i naturalny proces redukcji poprzez sen
zbędnych treści zarejestrowanych przez zmysły. Człowiek nie może nakazać
zmysłom rejestrowania tego, co naturalne. Bez ludzkiej woli zmysły niemal nieustannie rejestrują, ale człowiek może „na jawie” nie korzystać z treści rejestrowanych przez zmysły. Może nie przykładać do tego woli. Zatem człowiek może
115
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patrzeć i nie widzieć; człowiek może słuchać i nie słyszeć itp. O tym decyduje
tylko to, co jest w świadomości ludzkiej, czyli na „jawie”, a reszta redukowana
jest z podświadomości we śnie. Wyrazem umiłowania ciała jest to, iż w życiu człowieka uczucia ludzkie nie muszą stanowić motoru dla rozumu i woli,
chociaż nie ma ludzi bezuczuciowych. Uczuciowość człowieka swoje odzwierciedlenie znajduje w emocjach, czyli nastrojach (są słabe i trwają długo); afektach (są szybkie, nagłe, trwają krótko) oraz w namiętnościach (pojawiają się
szybko, są silne i trwają długo). Wyrazem umiłowania ciała jest przywiązanie
zmysłowo–emocjonalne człowieka. Nie musi ono jednak prowadzić do trwałych więzi a co za tym idzie podejmowania określonych zobowiązań, czy też
brania na siebie odpowiedzialności i ciężaru drugiego człowieka (greckie storge
= „przywiązanie człowieka do rzeczy materialnych” oraz storze = „przywiązanie człowieka do ludzi”). Umiłowaniem ciała ludzkiego i wszystkiego, co o nim
stanowi są więzi międzyludzkie o różnym natężeniu. Więzi człowieka z drugim
człowiekiem nie muszą dotyczyć płaszczyzny całości życia, lecz pewnych jego
obszarów, a nawet pojedynczych spraw (greckie filia = przyjaźń, czyli uczucie
odwzajemnione dosłownie).
Czy istnieje chrześcijańska teologia umiłowania ciała ludzkiego? Podstawą
teologii każdego wymiaru Objawienia Bożego jest wola Boża skierowana do
człowieka. „Płciowość” (seksualność) jest listem Boga do człowieka, i to takim
„listem”, który został napisany na kartach ludzkiej natury, dlatego domaga się
odczytania także zgłoskami tzw. „mowy ciała” (Jan Paweł II).

2.2. Oblubieńczość ciała ludzkiego w wymiarze jego naturalności
Szeroko pojęta naturalność ciała pozwala wysunąć obiektywne kryteria wyróżniające erotykę od pornografii (pornowizji, pornofonii). Na ile naturalność
może stanowić obiektywne kryterium normalności? Naukowy opis ciała ludzkiego, czyli jego członków i organów „ze względu na samą ich somatyczną naturę”119, nakazuje traktowanie wszystkich organów i członków ciała ludzkiego
neutralnie, czyli na takim samym poziomie obiektywizmu. Bowiem stanowi to
„obszar naturalności”.
Normalność domaga się brania pod uwagę istnienia w człowieku tzw. „wstydu”. Ów właśnie „wstyd” istniejący w naturze ludzkiej nakazuje człowiekowi
różnicować (tj. hierarchizować) zgodnie z zamysłem samego Boga: „Bóg tak
jak chciał stworzył różne członki umieszczając każdy z nich w ciele”. Człowiek
zatem – zgodnie z zamysłem stwórczym Boga – może, powinien i musi niektóre
Jan Paweł II, Pawłowy opis ludzkiego ciała. Audiencja generalna, „L’Osservatore Romano”
2 (1981) 4, s. 8.
119
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członki i organa traktować jako członki „wstydliwe”120. Szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała”121, członki „uchodzące za
słabsze”122 oraz te, które uważane są przez nas za „mało godne szacunku”123.
O ile naturalność ciała stanowi podłoże obiektywnego kryterium odróżnienia erotyki od pornografii, o tyle istniejący w człowieku wstydliwość wyznacza granicę obiektywnych kryteriów. Granica ta to dwa bieguny cielesności:
naturalność ciała ludzkiego jako wynik dzieła stworzenia oraz świętość ciała
ludzkiego jako owoc odkupienia: „Pawłowy opis ciała odpowiada (…) duchowej postawie „czci” dla ciała ludzkiego – czci, która temu ciału jest należna
ze względu na „świętość”124, płynąca z tajemnic stworzenia i odkupienia”125.
Wstyd nie jest następstwem oddziaływania prawa, kultury, wychowania czy
lansowanych wzorców, bowiem wstyd (raczej wstydliwość) ma wymiar metafizyczny w stosunku do prawa, kultury, wychowania czy mediów. Czym innym
jest wstyd jako granica dwóch obszarów naturalności i świętości ciała ludzkiego, a czym innym jest cała gama sposobów dochodzenia do głosu wstydliwości
w życiu poszczególnego człowieka i w życiu większych społeczności. W sposobach dochodzenia do głosu metafizycznego wstydu w życiu człowieka dużą
rolę odgrywa prawo, kultura, wychowanie, czy media. Jest to rola podrzędna:
z jednej strony może być wspomagająca, natomiast z drugiej może być to rola
utrudniająca. Jednak nie ma mowy o całkowitym zanikaniu metafizycznego
wstydu w poszczególnych zachowaniach człowieka. Wszelkie próby tłumienia
metafizycznego wstydu owocują kompleksami, wynaturzeniami, hipokryzją, samooszukiwaniem siebie czy też perwersją.

2.3. Oblubieńczość ciała ludzkiego w jego wymiarze normalności
W wyciąganiu poszczególnych kryteriów obiektywnej oceny ciała i wszystkiego (w tym erotyki i pornografii), co stanowi o ciele ludzkim, należy brać pod
uwagę dwa obszary, pomiędzy którymi stoi granica wstydu. Chodzi o jeden obszar powołania ciała ludzkiego oraz o drugi obszar jego przeznaczenia. Pozwala
to wykluczyć wszelką umowność w podejściu do ciała charakterystyczną dla
dwóch skrajnie negatywnych podejść: manichejskiej pogardy ciała oraz naturalistycznego kultu ciała.
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Obiektywne kryteria oceny ciała ludzkiego i wszystkiego, co stanowi o ciele
ludzkim (w tym, co dotyczy erotyki i pornografii), należy odczytywać w kontekście pojmowania człowieka jako osoby ludzkiej bez jakichkolwiek redukcji
ludzkiego wymiaru osoby ludzkiej w jakimkolwiek jej wymiarze: fizycznym126;
emocjonalnym 127; umysłowym128 a także duchowym129.
Pomniejszanie lub przewartościowanie któregokolwiek z wymiarów osoby
ludzkiej niszczy w nim wymiar normalności, otwiera człowieka na powstawanie
licznych kompleksów, które narażają osobę ludzką na manipulację w tym, co
dotyczy tajemnicy początku jak i tajemnicy przeznaczenia: „(…) teologia ciała
staje się najwłaściwszą metodą pedagogii ciała – to znaczy wychowania (a raczej samowychowania człowieka). Nabiera to szczególnej aktualności wobec
człowieka współczesnego, którego wiedza w dziedzinie biofizjologii, a z kolei biomedycyny, bardzo się rozwinęła. Jest to jednakże wiedza „aspektowa”,
i przez to raczej częściowa, niż całościowa (…) Wiedza ta sama z siebie nie
rozwija jeszcze świadomości ciała jako znaku osoby, będącego wyrazem ducha
(…) bazując na rozdzieleniu tego, co cielesne od tego, co duchowe. Nietrudno też przy pomocy takiej jednostronnej wiedzy o funkcjach ciała jako organizmu dojść do mniej lub bardziej systematycznego traktowania tegoż ciała jako
przedmiotu zabiegów manipulacyjnych, w których człowiek poniekąd przestaje
podmiotowo utożsamiać się ze swoim ciałem odbierając mu to znaczenie i tę
godność, jaka wynika z faktu, że jest ono ciałem osoby”130.
Zabiegiem manipulacyjnym na wymiarze naturalności osoby ludzkiej są
w mentalności chrześcijańskiej zarówno wszelkie tendencje manichejskiej pogardy ciała, jak i naturalistycznego kultu ciała. Człowiek jako osoba ludzka
ciałem wyraża siebie, i w takim sensie jest tym ciałem. W ciele ludzkim jako
wyrazie osoby należy szukać kryteriów powołania i przeznaczenia człowieka.
W obszarze ludzkiego ciała znajduje swój znak wyrazu tajemnica stworzenia
i odkupienia jako podstawowe źródło godności człowieka.
Fizyczny wymiar osoby ludzkiej obejmuje funkcje ludzkiego ciała i odgrywa ważną rolę
w życiu i postępowaniu człowieka.
127
Motorem człowieka jest jego serce, które jest siedliskiem emocji zarówno dobrych, jak i złych.
Jeżeli emocje funkcjonują właściwie cały człowiek nie ma problemów w funkcjonowaniu ludzkiego ciała.
128
Umysł jest najbardziej złożonym mechanizmem znanym człowiekowi. Obrazy ludzkiej jaźni
wpływają znacznie na zachowania człowieka a także pośrednio wywołują określone emocje, co
nie pozostaje bez wpływu na ekspresję fizyczną.
129
Duchowy wymiar człowieka jest „ukształtowaną przez Boga pustką”, którą wypełnić może
jedynie i wyłącznie Bóg, przez co człowiek zyskuje osobistą więź z Bogiem. Człowiek pragnie
szczęścia dla siebie i dla wszystkich, których kocha. Człowiek nie jest zdolny do przeżycia szczęścia w pełni, jeżeli nie zapełni pustki duchowej w swoim życiu.
130
Jan Paweł II, Tworzenie klimatu sprzyjającego czystości. Audiencja generalna, „L’Osservatore
Romano” 4 (1981) 3, s. 6.
126
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2.4. Oblubieńczość ciała ludzkiego w jego wymiarze nietykalności
Pismo św. nietykalność ciała ludzkiego widzi w horyzoncie zakazu lub
ostrzeżenia przed grzechem mającym swoje odzwierciedlenie w płaszczyźnie
samego ciała. Prawodawstwo starotestamentalne uważa, iż nietykalność ciała
ma związek z Przymierzem i dotyczy negatywnego aktualizowania popędu seksualnego: „Nie będziesz cudzołożył (…) Nie będziesz pożądał domu bliźniego
twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani
jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do
bliźniego twego”131.W obu przykazaniach (tj. szóstym i dziewiątym) w brzmieniu starotestamentowym zakaz i ostrzeżenie przed negatywnym aktualizowaniem popędu seksualnego dotyczy niemal jednego, a mianowicie pożądliwości. Ona staje się niejako motorem naruszenia nietykalności ciała ludzkiego.
Nietykalność ciała ludzkiego wypływa z konieczności okiełznania naturalnej
skłonności człowieka do pożądliwości, zarówno w przejawie zewnętrznym (akt
seksualny), jak i w przejawie wewnętrznym (grzeszne pragnienia, namiętności). Chrystus w problematyce nietykalności ciała ludzkiego kładzie nacisk na
trwałość i nierozerwalność małżeństwa i widzi tę nietykalność w kontekście
wierności małżeńskiej.
Zakazu naruszania ciała ludzkiego Chrystus nie zamyka jednak w ramach
małżeństwa, ale rozciąga ten zakaz na obcowanie cielesne z osobą rozwiedzioną, ponieważ porzucona osoba jest narażona na cudzołóstwo132, natomiast osoba, z którą mężczyzna się wiąże, także narażona jest na cudzołóstwo133 oraz
kobieta porzucona staje się dla mężczyzny niebezpieczeństwem cudzołóstwa134.
Istotnym dla nietykalności ciała ludzkiego jako konstytutywnego elementu osoby ludzkiej jest rozciągnięcie przez Chrystusa zakazu cudzołóstwa na płaszczyznę wewnętrznego pożądania135. Chrystus nietykalność ciała wiąże z procesem
ogarnięcia przez nią także ludzkiego serca, tzn. wnętrza, duszy i dotyczy myśli,
pragnień, intencji, woli oraz wewnętrznego odniesienia do drugiego człowieka.
Tym samym Chrystus pogłębia rozumienie obowiązków człowieka w zakresie
ludzkiej płciowości: przywraca jedność i nierozerwalność małżeństwa, przenosi
punkt ciężkości ludzkich zachowań nie tyle na ich zewnętrzną realizacją, co na
nastawienie wewnętrzne. Kościół idąc za wskazaniem Chrystusa, zachęca wier-
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nych do powstrzymania się od pożądliwości cielesnej136, która ze swej natury
w człowieku prowadzą walkę przeciw duchowi137.
Nietykalność ciała ludzkiego stanowi istotne dobro osoby ludzkiej138. Nietykalność dotyka problemu istoty natury ludzkiej i ma na względzie dobro istotne
człowieka jako osoby ludzkiej w zakresie życia osobowego oraz posiada wartość
gwarantującą tożsamość osoby ludzkiej i wszystko, co z tej tożsamości wypływa139. Popęd seksualny może stanowić dla człowieka zagrożenie dla istotnego dobra osoby ludzkiej140, bowiem niekiedy może uniemożliwiać (już nie tylko utrudnia) realizację prawidłowego rozwoju cielesno–duchowego; odkrycie i realizację
powołania życiowego, jak i realizację ostatecznego przeznaczenia człowieka141.
Nietykalność ciała ludzkiego wnosi możliwość panowania człowieka nad
władzą popędu seksualnego w sensie właściwego ukierunkowania 142 Tym samym nietykalność stanowi zabezpieczenie ładu wewnętrznego w człowieku,
tzw. pokoju wewnętrznego jako wewnętrznej równowagi pomiędzy cielesnością
a wymiarem duchowym w człowieku143. Wyrazem tej wewnętrznej równowagi
w człowieku jest właściwie pojmowana i przeżywana wolność osoby ludzkiej144.
Nietykalność ciała ludzkiego w żadnym stopniu nie jest negowaniem pożądań seksualnych człowieka, czy też spychaniem ich ze świadomości. Wszelkie
próby spychania pożądań seksualnych naraża człowieka i jego rozumność na
silny odwet popędu seksualnego jako mechanizmu samoobronnego natury ludzkiej (tj. naturalności) w kierunku anormalności, co rodzi w ludzkiej psychice
liczne kompleksy, nerwice, frustracje a nawet zmusza człowieka do chorobliwych „rozładowań” popędu seksualnego. Nietykalność zatem jest rozumnym
opanowaniem pożądań seksualnych. Nie chodzi w tym opanowaniu o jakieś
negatywne hamowanie zrodzone czy to po wpływem lęku czy strachu wobec
ewentualnym poddaniem się sile popędu. Przez wiele wieków chrześcijańska
moralność budziła w człowieku taki lęk czy strach, co doprowadziło człowieka
do stawania nie wobec problemu „jak ukierunkować popęd seksualny”, a raczej
wobec problemu „jak nie zgrzeszyć rodzącą się w człowieku energią popędoDz 15,29.
Por. 1 P 4,3.
138
Zob. S. Olejnik, W odpowiedzi na dar i powołanie Boże, Warszawa 1979, s. 720.
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wą”. Rodziło to konieczność potraktowania popędu seksualnego nie tyle jako
wartości ludzkiej, co raczej jako czegoś, jeśli nie wprost złego w człowieku
(por. manicheizm), to przynajmniej jako czegoś poniżającego człowieka lub
pomniejszającego jego przyrodzoną i nadprzyrodzoną godność. W rozumnym
opanowaniu popędu seksualnego chodzi o świadomy wysiłek ze strony człowieka, przezwyciężenia nadmiaru energii popędowej, która „niespożytkowana”
stwarza realne zagrożenie, czyli przewagę ciała nad duchem.
Nietykalność cielesna człowieka wzbogaca jego osobowość z myślą nie
tylko o prawidłowym życiowym rozwoju, ale o życiowym powołaniu, a nade
wszystko o nadprzyrodzonym przeznaczeniu człowieka.
Chrześcijaństwo od samego początku zabiegało o nietykalność cielesną, widząc w niej obronę istotnego dobra człowieka jako osoby ludzkiej. W nurcie
chrześcijańskiej integracji osoby ludzkiej proponowano walkę z własną słabością145. Słabość ludzka wypływa z samej natury stworzenia, bowiem człowiek
jako istota materialna jest podlegającym licznym życiowym przemianom, co
czyni go niedoskonałym. Dodatkowym elementem osłabiającym naturę ludzką jest pierwotne rajskie zranienie, czyli grzech pierworodny, co czyni stan
człowieka stanem a–normalnym. Konieczność walki nasuwa na myśl istnienie
określonego stanu wrogości wewnątrz samego człowieka, jakiejś wewnętrznej
opozycji. We wnętrzu człowieka dochodzi do spięcia pomiędzy tym, do czego
cielesność sama ze swej natury dąży, a tym, do czego powołany i przeznaczony
jest cały człowiek wraz ze swoją cielesnością. Stan ten Paweł Apostoł określa mianem „innego prawa” czy też „innego porządku”146. Zdaniem św. Pawła
„inne prawo” jest prawidłowością (w sensie swoistego następstwa), jakie istnieje w człowieku nie przez akt stworzenia, ale przez pierwotne zranienie natury
ludzkiej skutkami grzechu pierworodnego. Logika „innego porządku” polega
na ciągłym przeciwstawianiem zranionego ciała skutkami grzechu pierworodnego duchowi, czyli zdrowemu rozsądkowi rozumianemu jako normalny rozwój,
odkrywanie i realizacja życiowego powołania oraz dążenie ku ostatecznemu
przeznaczeniu człowieka jako jedności psychofizycznej. W procesie integracji
osobowościowej człowieka należy brać pod uwagę jego wrodzoną słabość natury jak i historiozbawczą nieprawość, która zaowocowała jeszcze głębszym
skażeniem ludzkiej cielesności. Walkę ze słabością ludzką należy rozumieć jako
akceptację tego, co w człowieku naturalne oraz liczenie się z tym, co skażone
przez grzech pierworodny. Wyrazem walki ze słabością ludzką jest droga czujności, pokuty i zaparcia się siebie samego147. Czujność bierze pod uwagę naturalną słabość ludzkiej cielesności wynikającą z materialnego charakteru ludzkiej
145
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Rz 7,23.
Tamże.
Por. Łk 9,23.
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cielesności, która skłania do uprzedmiotowienia całego człowieka sprowadzając
go do rzędu uwarunkowań biologiczno–zmysłowych. Pokuta ma na względzie
wewnętrzny zamęt wywołany w sumieniu człowieka, który to zamęt może doprowadzić człowieka do „obniżenia czy niemal całkowitego zaniku prawdziwego poczucia grzechu i nawrócenia poprzez sprowadzenie ich do wymiaru
faktów jedynie indywidualnych, czy wręcz przeciwnie, skłonność do negowania osobowego wymiaru dobra i zła na rzecz uznawania jedynie ich wymiaru
wspólnotowego”148. Zaparcie się siebie samego dotyczy samoświadomości własnej słabości wyrażającej się w naturalnych możliwościach oraz wyjście niejako z siebie samego, by świadomie i dobrowolnie kroczyć drogą najbardziej
fundamentalnych ludzkich i chrześcijańskich potrzeb. Proces samozaparcia się
w chrześcijańskiej duchowości nosi miano drogi krzyża.
Chrześcijańska integracja człowieka staje się ściśle określonym celem. Cel
ten człowiek może osiągnąć poprzez przeciwstawianie się pokusom, czyli próbie, której szatan poddaje osobę poprzez wewnętrzną „trudność rozstrzygnięcia,
co jest dobrem a co jest złem”149. Pokusa stwarza człowiekowi określoną wizję
mirażu życiowego, a nie prawdy, na której człowiek winien budować życie:
„(…) pokusy same się nie cofają, ale się nasilają (…) Trzeba, abyśmy nie poddali się innym zagrożeniom, zagrożeniom dusz ludzkich. Największe zagrożenie dla wolności człowieka jest wówczas, kiedy go się zniewala, mówiąc jednocześnie, że czyni się go wolnym. Temu się trzeba przeciwstawić, to sobie trzeba
uświadomić. Nie można oddać się w ręce pokusy, która może wykorzystuje
zmęczenie społeczeństwa po długim okresie”150. Przeciwstawienie się pokusom
pomaga człowiekowi panować nad zmysłami poprzez opanowanie wyobraźni,
tj. zmysłowości oczu, mowy i uszu. Proces integracji osobowości wcale nie wyklucza naturalnej skłonności człowieka do zła, co stawia przed nim konieczność
ciągłej formacji swego ducha: „Kto stoi niech baczy, aby nie upadł”. Integracja
osobowości domaga się określonej motywacji. Główną motywacją zharmonizowanego życia chrześcijanina jest ideał miłości nadprzyrodzonej. Miłość ludzka
otwiera człowieka ku transcendencji, stąd możliwość pomocy, jaką stanowa łaska i życie sakramentalne jako środki wspierające chrześcijańską integrację ciała i ducha ludzkiego. Ciało chrześcijanina poddane jest służbie Duchowi Świętemu151. Skłonność ludzka do zła chrześcijanin zwycięża mocą Bożą152.
Jan Paweł II, Adhortacja Reconciliatio et Paenitentia o chrześcijańskiej pokucie i pojednaniu, nr 18; P. Minear, Pokusa, w: B.M. Metzger, M.D. Coogan (red.), Słownik wiedzy biblijnej,
Warszawa 1996, s. 607; Jan Paweł II. Audiencja dla Polaków, Watykan 1995; zob. 1 Kor 9,27;
1 Kor 10,13.
149
P. Minear, Pokusa, dz. cyt., s. 607.
150
Jan Paweł II, Audiencja dla Polaków, dz. cyt.
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152
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Nietykalność ciała ludzkiego jest nie tyle hamowaniem, co raczej porządkowaniem popędu seksualnego. To porządkowanie nadaje popędowi seksualnemu
nie tylko jemu właściwe miejsce w całym życiu i rozwoju człowieka, ale należytą miarę tzn. w sposób dynamiczny popęd seksualny włączony zostaje nie tylko w prawidłowy rozwój osobowościowy człowieka, ale dopomaga w integracji
życiowego powołania, jak i ostatecznego przeznaczenia. Ma to ściśle określony
wymiar, a mianowicie właściwego ukierunkowania popędu seksualnego, którego istotnymi aspektami są: integrowanie popędu seksualnego z napięciami
psychicznymi a także połączenie popędu seksualnego z istotnymi zadaniami
życiowymi człowieka.
Nietykalność ciała ludzkiego pozwała człowiekowi świadomie i dobrowolnie
ukierunkować popęd seksualny na całość struktury osobowościowej, czyli
inaczej wziąć odpowiedzialność za integrację popędu seksualnego z osobowością. Popędu seksualnego nie można oddzielić od rozumnej i wolnej natury
człowieka: biologizacja, psychizacja i humanizacja popędu. Dopiero wówczas
popęd seksualny może służyć pełnemu rozwojowi osoby ludzkiej, w niczym nie
hamując jej rozwoju, ani nie niwecząc jej godności w pełni ludzkiej. W płaszczyźnie humanizacji popędu ludzkiego człowiek może spojrzeć na swoja płciowość jako na dar Boży, a więc odkryć jednocześnie określone zadania ludzkiej
płciowości.
Nietykalność ciała ludzkiego nie tylko spełnia rolę sprzyjającą pełnemu rozwojowi człowieka, ale przez swoje funkcje integrujące pełni rolę straży samej
godności człowieka. Popęd seksualny odizolowany od całości rozwoju, pełnienia życiowych zadań, życiowego powołania i ostatecznego przeznaczenia, sam
w sobie stanowi poważne zagrożenie dla godności osoby ludzkiej. Poddanie się
człowieka popędowi seksualnemu czyni z człowieka świadomego i wolnego,
osobę o zdegradowanej godności, co w języku biblijnym nosi miano nieprawości. Bezład seksualny spowodowany pozostawieniem popędu samemu sobie
prowadzi człowieka do wewnętrznego rozkładu bez względu na poziom intelektualny czy zajmowaną pozycję rodzinną, społeczną czy kościelną. Nietykalność
ciała ludzkiego stanowi siłę wspierającą cała godność ludzką, bowiem przezwycięża wrodzony egoizm i egocentryzm; ożywia ducha ludzkiego; kształtuje wewnętrzną siłę ofiarności wyrzeczenia, poświęcenia i służby, a tym samy rozwija
wspaniałość ludzką otwierając jednocześnie człowieka na miłość.

2.5. Oblubieńczość ciała ludzkiego w wymiarze miłości
Nietykalność ciała ludzkiego swoją największą funkcję spełnia w służbie miłości, czyli w relacjach międzyludzkich. W relacjach tych nietykalność cielesna
podporządkowuje się miłości, kiedy staje się przedmiotem daru oraz obdarowa55
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nia. Nietykalność staje się wsparciem dla miłości, kiedy staje się przedmiotem
nierozerwalności więzi międzyludzkich. Wreszcie nietykalność ciała ludzkiego
przekazuje miłości swoje usługi, bowiem staje się płaszczyzną owoców miłości.
Miłość angażując nietykalność ciała ludzkiego przybiera wyraz miłości małżeńskiej oraz miłości bezżennej.
Jakie znaczenie ma nietykalność ciała ludzkiego dla miłości małżeńskiej?
Nietykalność czyni właściwym przygotowanie do małżeństwa, bowiem przybiera ona postać aktu, a później stanu życia. Dysponuje człowieka do złożenia
pełnego daru z siebie i swojej osoby w miłości. Ten dar z siebie zakłada pełną
władzę posiadania siebie. Eliminuje tzw. pozorną miłość, gdyż jest wrogiem pożądania maskującego miłość. Przekreśla egoistyczną żądzę użycia seksualnego,
a każe się liczyć z drugą osobą. Umożliwia zdobywanie miłości nadając miłości
właściwe wymiary. Każde działanie popędu seksualnego podporządkowuje miłości prawdziwej. W imię miłości nietykalność cielesna przekreśla „miłostki”
i niesie ze sobą pozytywne do prokreacji. Skierowuje się do miłości prawdziwej, która posiada na sobie znamię jedności (tj. wierności i uczciwości) oraz
płodności153. Jest przygotowaniem do nowego życia oraz jest dojrzewaniem do
jedności w małżeństwie, do cielesnego i duchowego spotkania się w nim dwojga ludzi.
Jakie znaczenie ma nietykalność ciała ludzkiego dla miłości bezżennej?
Miłość bezżenna ma zgoła inny charakter aniżeli miłość małżeńska, ale nie
ma charakteru przeciwnego do miłości małżeńskiej. Bezżenny stan dobrowolnie wybrany czy też narzucony przez życie nie może być pozbawiony miłości, jeżeli ma stanowić element rozwoju osobowościowego. Nietykalność ciała
ludzkiego osób bezżennych przygotowuje człowieka do celibatu oraz wiernego
kroczenia w nim przez całe życie. W celibacie ciało człowieka w swym wymiarze płciowości może się stać tworzywem duchowego wyrazu miłości. I to jest
istotna różnica pomiędzy miłością małżeńską a miłością bezżenną. Nie stanowi
przeciwieństwa, bowiem miłość ma ze swej istoty także wymiar duchowy.
W celibacie ciało staje się wyrazem całkowitego oddania się Bogu (por.
dziewictwo zakonne), bądź wyrazem oddania się Kościołowi (por. celibat kapłański). Można także mówić o oddaniu się szeroko rozumianej pracy charytatywnej (por. akcje dobroczynne) czy społecznej (por. tzw. służba społeczna).
W dziewictwie zakonnym nietykalność ciała ludzkiego jest wyrazem miłości przez wyrzeczenie się świadomie i dobrowolnie każdego rodzaju aktualizacji popędu seksualnego (także samotniczych) poprzez świadomą decyzję
stanowiącą o ofierze z siebie z pobudki nadprzyrodzonej miłości Boga.
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W celibacie kapłańskim nietykalność ciała ludzkiego jest wyrazem miłości
przez dobrowolne i na całe życie wyrzeczenie się świadomej i dobrowolnej aktywności seksualnej opartego o wyraźne ślubowanie złożone na ręce biskupa.

2.6. Oblubieńczość ciała ludzkiego w jego wymiarze wstydliwości
Wstyd, a raczej wstydliwość, stanowi spontaniczną, wrodzoną człowiekowi
dążność do ukrywania przed wglądem innych osób wszystkiego, co dotyczy
własnej płciowości (np. narządów płciowych, czynności fizjologicznych związanych z płciowością, a także zachowań seksualnych. Wiąże się to z doświadczeniem przykrego uczucia, czy to z obnażania narządów płciowych, czy to
w konieczności ujawnienia czynności seksualnych. Doświadczenie wstydliwości dla człowieka jest doświadczeniem do tego stopnia przykrym, że człowiek
unika okazji do przeżycia takich doświadczeń i jest raczej skłonny do ukrywania
swej płciowości przed innymi, aniżeli do szukania doświadczeń związanych ze
wstydliwością. Doświadczenie przyjemności, zarówno w obnażaniu narządów
płciowych, czy też konieczności ujawnienia czynności seksualnych uchodzi za
wyraz zboczenia pod nazwą ekshibicjonizmu wszelkiego rodzaju.
Przejawy wstydliwości mają swoje uwarunkowania i zależą od samej płci
(inaczej wstydliwość przezywają kobiety, inaczej mężczyźni); od obyczaju panującego w społeczeństwie (w zależności od klimatu obyczajowość się zmienia,
natomiast nie zmienia się sama wstydliwość); od osobistych walorów każdej
osoby (tutaj w grę wchodzi zarówno świadomość własnej wartości i atrakcyjności, a także niemałą rolę odgrywają kompleksy): od poziomu wychowania
(wzorce wychowawcze mają szeroki wachlarz od purytanizmu, poprzez wstrzemięźliwość aż po naturalizm w kwestii obnażania tajników własnej płciowości);
od kultury osobistej (wzorce kultury osobistej wahają się od narzucania się, poprzez otwartość na chęć podobania się, aż po cyniczne ukrywanie siebie), a także od kultury seksualnej (tutaj wzorce są uzależnione od określonych koncepcji
etycznych i moralnych, i wahają się między tabu, eksponowaniem naturalności
aż po wulgaryzm).
Wstydliwość, chociaż wypływa z wnętrza ludzkiego i jest doświadczeniem
wewnętrznym, jednak w swej istocie jest zjawiskiem społecznym, bowiem rodzi się spontanicznie podobnie jak sumienie. Wstydliwość chociaż jest mechanizmem wrodzonym, to jednak podlega wpływom różnych czynników społecznych,
szczególnie czynnikom środowiska rozwoju i wychowania. Nie ma wstydliwości jeszcze u małych dzieci, natomiast budzi się dopiero w momencie rodzenia
się świadomości własnej płci oraz pod wpływem budzenia się i działania popędu seksualnego. Wstydliwość nasila się w okresie dojrzewania, co wydaje się
być zjawiskiem oczywistym i stanowi w tym okresie czynnik obronny hamu57
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jący w znacznej mierze aktualizacje popędu seksualnego. Poufałość prowadzi
do stopniowego przezwyciężania wstydliwości, szczególnie w chwili uczucia
sympatii do drugiego człowieka. Stosunek pozamałżeński jest zupełnym przełamaniem wrodzonej wstydliwości, bowiem stanowi gwałt zadany naturalnemu
mechanizmowi obronnemu nietykalności cielesnej człowieka, wyrządzając tym
samym ogromną szkodę osobowości. W ramach miłości małżeńskiej następuje
swoiste przysłonięcie wrodzonej wstydliwości, bowiem miłością zagwarantowana jest szczerość wynikająca z decyzji oddania się całkowitego i na zawsze.
Następuje odczucie prawdziwości i głębi, jaką stanowi miłość do drugiej osoby.
Wstydliwość w małżeństwie zaciera się bez wstrząsu, jaki towarzyszy zadanemu
gwałtowi, czy tez oddaniu się dobrowolnemu bez gwarancji, jaką stanowi miłość. Zacieranie wstydliwości w małżeństwie to naturalna jego absorpcja przez
miłość.
Wstydliwość stanowi przedmiot kształtowania i wychowania człowieka.
Nie w każdym środowisku kształtującym człowieka aprobuje się w jednakowym stopniu wrodzoną wstydliwość. Niejednokrotnie wcale się nie bierze pod
uwagę wstydliwości jako przedmiotu kształtowania ludzkiej osobowości w zakresie wychowania seksualnego, a nawet świadomie zmierza się do jak najszybszego jej eliminacji czy tez wykreślenia. Czyni się to drogą wpędzania człowieka w liczne kompleksy. Czasem rozumie się wstydliwość jako coś, co wyraża
pewien etap rozwoju, a niekiedy tylko jako pewien typ obyczajowości czy też
swoistej naleciałości z wczesnego etapu wychowania, głównie rodzinnego. Często zbyt powierzchowne rozumienie wstydliwości sprzyja rozprzężeniu moralnemu aż po schemat: „wstydliwość jest czymś wstydliwym, z czym sobie należy
jak najszybciej poradzić”. Wstydliwość stanowi cenny dar natury w kształtowaniu osobowości człowieka, bowiem wzmacnia pozycję ochrony wartości w pełni ludzkich przed czy to zaborczością samego popędu seksualnego czy przed
demoralizacją wychodzącą naprzeciw rozprzężeniu moralnemu (por. kompleks
bezpruderyjności). W procesie kształtowania osobowości człowieka należy podtrzymywać wstydliwość, chroniąc ją przed jakimikolwiek atakami współczesnej
swobody seksualnej czy też przed postulatami tzw. rewolucji seksualnej, bądź
przed wyzwaniami ideologii „powrotu do natury”. Zagrożeniem dla wstydliwości może okazać się literatura zmierzająca wprost do zniszczenia wrodzonej
wstydliwości. Innym zagrożeniem może być pornografia, która eksponuje nagość ciała lub zachowania seksualne. Nie chodzi o to, aby sprawy seksualne
całkowicie ukrywać przed jakąkolwiek twórczością, jednak twórczość powinna
respektować istnienie w człowieku wstydliwości154.

Zob. Jan Paweł II, Gdy ciało ludzkie staje się przedmiotem sztuki. Audiencja generalna Rzym
1981, „L’Osservatore Romano” 4 (1981), s. 6–7.
154
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W prawidłowym traktowaniu wstydliwości przez twórczość chodzi o to, by
to, co wstydliwe, przysłonić środkami artystycznego niedomówienia. Szczególnej ochrony naturalnej wstydliwości domaga się młodzież dojrzewająca szczególnie z racji nawiązywania przez nią pierwszych znajomości płci odmiennej.
Należy zaznajomić młodzież, na czym polega prawdziwa miłość, że nie jest ona
potrzebą fizjologiczną, nie jest zabawą lub słodkim marzeniem. Istotne pozostają różnice w postawie psychicznej mężczyzny i kobiety. Kiedy mężczyzna
odczuwa potrzebę seksualnej aktywności, to kobieta raczej potrzebuje miłości, i ma nadzieję na miłość opiekuńczą ze strony mężczyzny wyrażającą się
w opiece oraz pomocy.

2.7. Oblubieńczość ciała ludzkiego w jego wymiarze intymności
Obszarem godności ciała ludzkiego jest poczucie intymności ciała155 zarówno w jego męskości, jak i w jego kobiecości. Intymność ta jest stosunkowo
łatwa do nakreślenia i nie zależy ani od zewnętrznych wpływów, ani od zewnętrznych ograniczeń: jest wewnętrznym uposażeniem człowieka jako mężczyzny i jako kobiety. Intymność ta domaga się wyczerpującego opisu, który
wystarczająco realistycznie podaje nam Pismo św. a który w sposób jeszcze
bardziej konkretny można odnaleźć w studium przyrodniczym o ludzkiej somatyce156.
Poczucie intymności ciała ludzkiego znajduje swoje odzwierciedlenie we
współżyciu seksualnym jako znaku relacji osobowych. Domaga się odrębności
oraz komplementarności relacji, jaka jest możliwa tylko w odniesieniu do mężczyzny i kobiety. Poczucie intymności ciała należy rozpatrywać osobno w odniesieniu do ciała męskiego, jak i ciała kobiecego w całej jego odrębności.
Odrębność pomiędzy mężczyzną a kobietą jako osobami ludzkimi nie może
dotyczyć tylko powszechnie uznawanych i zauważalnych różnić somatycznych157. Sięga głębiej aż po różnice osobowe, czyli w „unikalności sposobu odnoszenia się (tj. kobiety i mężczyzny) do własnych światów i do siebie nawzaZob. Jan Paweł II, Problem „pornografii” i „pornowizji”. Audiencja generalna, „L’Osservatore Romano” 4 (1981) 2, s. 8.
156
Zob. Jan Paweł II, Pawłowy opis ludzkiego ciała, dz. cyt., s. 3.
157
„(…) owe różnice predysponują daną pleć do pewnych zadań lepiej niż do innych. Różnice
fizyczne maja także wpływ na nasze wzajemne stosunki (…) romantyczny związek jest słusznie
zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzny i kobiety (…) być może w mężczyźnie istnieje coś
specyficznie męskiego odpowiadającego temu, co jest specyficznie kobiecego w kobiecie (…)
ogólnie rzecz biorąc granica jest wyraźna (…). Bóg pragnie, aby mężczyźni wyglądali jak mężczyźni, a kobiety jak kobiety”, L. Crabb, Mężczyźni i kobiety. O tym jak się cieszyć tym. co nas
różni, Warszawa 1994. s. 123–124.
155
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jem”158. Jeżeli odrębność kobiety i mężczyzny ma prowadzić dzięki relacji osobowej do komplementarności osób, to odrębność ta dotyczy całej osobowości,
bowiem „nasza postawa w relacjach międzyludzkich powinna odzwierciedlać
nie tylko naszą osobowość i uzdolnienia, lecz także naturę seksualną”159. Pytanie o odrębność i komplementarność w relacjach pomiędzy mężczyzną a kobietą brzmi: czy w mężczyźnie jest coś męskiego, a w kobiecie kobiecego, co
w ich związku musi zostać wyrażone w odrębny sposób, aby zgodnie z Bożym
planem oboje mogli osiągnąć pełnię w tym świecie? Tę odrębność i komplementarność zakłada i wyznacza z jednej strony natura męskości160, natomiast
z drugiej natura kobiecości161.
Poczucie intymności ciała w jego męskości można zawrzeć w pytaniu: co
oznacza współżycie seksualne dla mężczyzny? Studium przyrodnicze o ludzkiej
somatyce podaje kilka różnych powodów, jakie odsłaniają poczucie intymności ciała w jego męskości: zaspokojenie potrzeb seksualnych162; spełnienie męskości163;

L. Crabb, Mężczyźni i kobiety, dz. cyt. s. 125.
Tamże.
160
„Kiedy mężczyzna czuje się naprawdę męski? (…) ponieważ największe radości życia docierają do nas poprzez relacje, męskość najpełniej wyraża się w nich. To w związkach z innymi
mężczyzna osiąga poczucie satysfakcji z dokonania czegoś (…) Składają się na to dwa elementy: cicha pewność, jaką odczuwa mężczyzna mający życiowy ceł i wrażliwość na innych, która
sprawia, że jest gotowy do pełnego zaangażowania się w relacje z innymi”, Tamże, s. 144–145.
161
„Kobiecość, podobnie jak męskość, ma więcej wspólnego z postawą kobiety wobec samej
siebie i wobec innych, gdy angażuje się w relacje międzyludzkie (…) kobieta jest bardziej zaabsorbowana zaspokajaniem potrzeb innych, niż rozwijaniem swoich talentów (…) czuje się najbardziej kobietą, gdy raduje się swoją zdolnością do rozwijania relacji międzyludzkich i zachęcania
innych (…). Koncentruje się mniej na wkraczaniu w świat, a bardziej na wchodzeniu w sieć
relacji międzyludzkich: zaangażowanie, przywiązanie i zachęcanie, Tamże, s. 147–148.
162
„Osobniki męskie we wszystkich gatunkach żywych stworzeń mają silniejszy popęd seksualny
i (człowiek) nie jest wyjątkiem (…) popęd seksualny mężczyzny jest niemalże ciągły (…) możliwe jest, aby mężczyzna miał dwa do pięciu wytrysków dziennie w zależności od swego wieku (…) system rozrodczy wytwarza setki milionów komórek rozrodczych dziennie (…) zdrowy
mężczyzna w ciągu 48–72 godzin wytwarza nasienie, które powoduje napięcie domagające się
rozładowania (…). Popęd ten jest darem od Boga mającym stworzyć motywację do prokreacji,
która w dalszym ciągu jest głównym celem społecznym ludzkości”. T., B. La Haye, Akt małżeński. Piękno miłości seksualnej, Lublin 1991, s. 18–19.
163
„Mężczyzna zazwyczaj posiada silniejszą jaźń, niż kobieta. Jeżeli nie jest on mężczyzną we
własnych oczach, jest niczym… jego popęd wydaje się być nierozerwalnie związany z jego jaźnią (…) seksualnie zaspokojony mąż to mężczyzna szybko uzyskujący wiarę w siebie w innych
sferach swego życia (…) Mężczyzna może znieść niepowodzenie naukowe, zawodowe lub towarzyskie, jeżeli się tylko cieszy dobrym związkiem seksualnym ze swoją żoną. Z drugiej strony
powodzenie w innych dziedzinach przestaje się liczyć, jeżeli nie będzie zadowolony ze współżycia ze swoją żoną”, Tamże, s. 19.
158
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pogłębienie relacji do innych164 łagodzenie i redukowanie zadrażnień w relacjach z innymi165; dostarczanie najbardziej pasjonujących i podniecających
przeżyć 166. Istniejące poczucie intymności jest doświadczeniem wewnętrznym
mężczyzny, ale znajduje swoje odzwierciedlenie albo w poszczególnych zachowaniach zewnętrznych albo w utrwalonych zewnętrznych postawach. Dotyczy
to zarówno mężczyzn żyjących w małżeństwie, jak mężczyzn żyjących w bezżenności. Przyczyny zachowań i postaw zgodnych lub niezgodnych z powziętymi zobowiązaniami życiowego powołania, tj. odpowiedzialności czy nieodpowiedzialności) leżą najczęściej w poczuciu intymności mężczyzny. W przypadku mężczyzny żyjącego w małżeństwie chodzi o poczucie intymności związane
z przezywaniem swojej cielesności na drodze współżycia seksualnego167 czy
małżeńskiej okresowej wstrzemięźliwości168.
W przypadku mężczyzn samotnych chodzi o poczucie intymności związane
z przezywaniem swojej cielesności na drodze czystości169, nietykalności ciele„(…) satysfakcjonujące zaspokojenie popędu bez naruszania spokoju sumienia (np. przez masturbację czy homoseksualizm) będzie rozwijać jego miłość do osoby, która sprawia, że jest to
możliwe (…) Popęd seksualny mężczyzny może być zaspokojony jedynie przez wytrysk nasienia. Współżycie seksualne jest bez wątpienia najbardziej satysfakcjonującym sposobem uzyskania
wytrysku (…). Kiedy seks daje tylko zaspokojenie, po którym pozostaje poczucie winy (tj. przy
naruszeniu spokoju sumienia) jest karykaturą tego, co Bóg jako zamierzył jako głęboko satysfakcjonujące przeżycie (…) akt małżeński przeżyty we właściwy sposób przechodzi w fizyczne
odprężenie pozbawione poczucia winy”, Tamże, s. 21–22.
165
„(…) rezultatem satysfakcjonującego związku pomiędzy mężem i żoną jest to, iż redukuje on
drobne irytacje w domu. Zaspokojony seksualnie mężczyzna jest zazwyczaj mężczyzną zadowolonym(.) Jego beztroska musi ustępować miejsca coraz większemu ciężarowi odpowiedzialności,
jaki składa na niego małżeństwo” Tamże, s. 23.
166
„Potężna eksplozja emocjonalna i fizyczna, która jest punktem szczytowym aktu małżeńskiego
dla męża jest z pewnością najbardziej pasjonującym przeżyciem, jakiego może on doświadczyć
w sposób powtarzalny (…) współżycie seksualne znajduje się na samym szczycie listy działań
wywołujących podniecenie i pasję” Tamże, s. 24.
167
„Kiedy współżycie seksualne jest wyrazem miłości, może być źródłem przyjemności nawet
wtedy, gdy jedna ze stron lub nawet obie nie doświadczają orgazmu”, Tamże, s. 50.
168
„(…) moc miłości zostaje zaszczepiona w człowieku pożądliwości: miłość napotyka w ludzkich podmiotach na troistą pożądliwość (por. 1 J 2,16): w szczególności na pożądliwość ciała, która zniekształca prawdę „mowy ciała”. I dlatego też miłość nie może się urzeczywistnić
w prawdzie „mowy ciała” inaczej, jak tylko przezwyciężając pożądliwość i przetwarzając ją (…)
miłość pozostaje organicznie sprzymierzona z czystością, która przejawia się jako opanowanie
czyli wstrzemięźliwość”, Jan Paweł II, Mężczyzna i niewiastą stworzył ich, Rzym 1986, s. 485.
169
„(…) czystość dysponuje człowieka do utrzymania ciała we czci i świętości (sprzymierzona
z darem czci jako owocem zamieszkania Ducha świętego w „przybytku” ciała sprawia taką pełnię jego godności we wzajemnym odniesieniu ludzi, w której uwielbiony jest sam Bóg. Czystość
jest chwalą ciała ludzkiego przed Bogiem Jest chwałą Boga w tym ciele człowieka, przez które
ujawnia się jego męskość i kobiecość”, Jan Paweł II, Czystość – cnota i dar. Audiencja generalna,
„L’Osservatore Romano” 3 (1981) 2–4, s. 6.
164
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sno-osobowej170 przy jednoczesnej otwartości na współżycie seksualne w ramach małżeństwa171 czy otwartości na bezżenność172 w ramach życia zakonnego
(tj. ślub dziewictwa)173 lub kapłańskiego (tj. przyrzeczenie celibatu zakładające
czystość)174.
W przypadku mężczyzn żyjących w celibacie chodzi o poczucie intymności
związane z przezywaniem swojej cielesności na drodze czystości czy bezżenności i otwartości na motywację eschatyczną, czyli „ze względu na Królestwo
niebieskie”.
Poczucie intymności ciała w jego kobiecości można zawrzeć w pytaniu: co
oznacza współżycie seksualne dla kobiety? Studium przyrodnicze o ludzkiej somatyce podaje kilka różnych powodów, jakie odsłaniają poczucie intymności
ciała w jego kobiecości: spełnia jej kobiecość175; zapewnia kobietę o miłości jej

„Kiedy mówimy „czystość” . „czysty”. pierwszym znaczeniem tego wyrazu wskazujemy na
to. co jest przeciwieństwem brudu. „Brudzić” to znaczy tyle, co „zanieczyszczać” (…) człowiek
może być „nieczysty” wówczas, gdy jego ciało jest brudne, pobrudzone”, Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, dz. cyt., s. 200.
171
Chodzi o otwarcie się w małżeństwie na cztery podstawowe funkcje ludzkiej płciowości: przekazywanie życia: tworzenie tożsamości osoby; tworzenie więzi międzyludzkich oraz komunikowanie postaw ludzkich, zob. K. Meissner, B. Suszka, Twoja przyszłość, Poznań 1991, s. 58–64.
172
Bezżenność dotyczy powołania „do wyłącznego oddania siebie Bogu w dziewictwie i celibacie”, Jan Paweł II, Mężczyzna i niewiasta stworzył ich, dz. cyt., s. 285.
173
Czystość zakonna jest w swej prawdzie życiem według wzoru Chrystusowego (…). Chrystus
był czysty. Ten przymiot Chrystusa był nie tylko Jego wzniesieniem się ponad ludzką seksualność, które jest zapowiedzią przyszłego świata, równocześnie objawieniem (…) powszechności
jego odkupicielskiej ofiary (…) Ewangelia ciągle ukazuje, że Jezus przezywał czystość (…). On
doskonale przenikał w głąb osobowości drugiego człowieka. Jego prostota, szacunek i dobroć
oraz umiejętność budzenia tego, co lepsze, w sercu spotykanych osób zdumiewają Samarytankę
oraz cudzołożną kobietę”, Jan Paweł II, Przemówienie do sióstr zakonnych, Paryż 1980, 3.
174
„Celibat jest świadectwem życia, wymaga pełnej miłości, która nie ogranicza się do jednego
człowieka czy własnej rodziny, ale jak Pan Jezus wiele ludzi potrafi uznać za swoją rodzinę.
Celibat pojmowany jako naśladowanie Chrystusa jest znakiem przekonującym bo ukazuje rzeczywista wartość świadectwa życia kapłańskiego”, A. Eckmann, Celibat kapłanów wczoraj i dziś
w perspektywie patrystycznej, historycznej i współczesnej, w: J. Buxakowski (red.), Rady ewangeliczne w formacji kapłańskiej, Pelplin 1992, s. 113.
175
„(…) trwałe szczęście jest niemożliwe, dopóki człowiek nie zaakceptuje samego siebie. Jest
to prawdą o zamężnej kobiecie. Jeżeli uważa ona. że nie odnosi sukcesu w życiu seksualnym,
będzie miała trudności z akceptacją swej kobiecości (…) każda świeżo upieczona żona przeżywa
poczucie zagrożenia (…). Jeżeli jakaś ważna część życia małżeńskiego okazuje się niesatysfakcjonująca, będzie to komplikowało obraz siebie (…) najważniejszą rzeczą dla kobiety jest to,
w jaki sposób ocenia ona siebie jako żonę, T., B. La Haye, Akt małżeński…, dz. cyt., s. 29–30.
170
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męża176; zaspokaja popęd seksualny kobiety177; prowadzi kobietę do odprężenia
jej systemu nerwowego178 oraz jest dla kobiety najbardziej pasjonującym doświadczeniem życiowym179.

„(…) każdy człowiek posiada podstawową potrzebę bycia kochanym. Jest to potrzeba silniej przezywana przez kobiety niż przez mężczyzn. Kobiety mają ogromną zdolność do miłości,
zarówno do jej dawania jak i jej przyjmowania (…) wyrażającą się w przebywaniu razem (…)
współczującą (…) romantyczną (…) czułą (…) namiętną (…)”. Tamże, s. 31–35.
177
„(…) niemalże wszystkie kobiety są bardziej spragnione namiętnej miłości tuż przed miesiączką, w jej trakcie lub zaraz po niej oraz oczywiście w środku cyklu miesięcznego, w okresie
największej płodności. Poza tym. przyjemność seksualna kobiety wzmaga się w miarę upływu lat.
Kiedy kobieta uczy się pozbywać zahamowań w swoich odpowiedziach na inicjatywę męża i coraz bardziej uczy się doświadczać orgazmu, jej pragnienie przezywania go wzrasta”, Tamże, s. 35.
178
„(…) kobiety oziębłe płciowo są nerwowe (…) nie każda nerwowa kobieta jest oziębła płciowo, gdyż niektóre kobiety są po prostu nerwowe z natury (…); akt małżeński prowadzi do tak
bardzo potrzebnego odprężenia systemu nerwowego”, Tamże, s. 35–36.
179
Zob. tamże, s. 36.
176
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Ciało w aspekcie swej przemijalności
Ciało ludzkie w swej strukturze somatycznej niczym nie różni się od formy ciała zwierzęcego: „za kryterium człowieczeństwa (należy) uznać przede
wszystkim pewien szczególny typ zachowań, a mianowicie zachowania społeczne, i to o takim natężeniu (czy komplikacji), by ich efektem była kultura”180.
Zatem problematyka ciała i jego struktury w istotnym wymiarze nie dystansuje
człowieka od świata zwierząt: „Człowiek nie tak dawno pogodził się z faktem,
że jego przynależność do świata zwierząt ma charakter genealogiczny, nieco
wcześniej zgodził się na umieszczenie go w systemie przyrody, jako jeden z gatunków zoologicznych”181

1. Ciało wyrazem zakorzenienia człowieka w doczesności
W ciągu wieków myśli ludzkiej starano się ustalić stosunek ludzkiego ciała
do pierwiastka duchowego w człowieku. Konieczność takiego ustalenia bierze
się z doświadczenia człowieka w świecie.
Człowiek ma świadomość bycia w swej ontologii w świecie i wykraczania
poza świat doczesny: „Świadomość ta opiera się na pierwotnym doświadczeniu,
że człowiek dopuszczony został do udziału we wspólnocie istot całego świata
dzięki wezwaniu pochodzącemu spoza jego własnego Ja. Nie wszedł do niej
z własnej mocy. Niczego nie zmienia fakt, że matka, od której to wezwanie
pochodziło, sama jak się później okazuje, była wezwana, i nie tylko ona, ale
wszystkie istoty zaproszone do stanu istnienia; oznacza to jedynie, że każda
z tych istot kiedyś wkroczyła do tej samej sali z zapartym tchem, choć rychło
poczuła się swojsko wśród pozostałych”182. Człowiek nigdy w swym doświadczeniu nie czuł się jedynie zakorzeniony w świecie materialnym: „(…) jasne
staje się jednak podstawowe prawo ludzkiego istnienia. Choć tak wielka jest
przestrzeń, jaką zajmuje w człowieku materia, to, co żywotne i biologiczne,
choć podlega on tak silnie prawom statyki i ewolucji włączającym człowieka w porządek całej przyrody: duchem przecież należy bezpośrednio do Boga,
180
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Tamże, s. 75.
H. U. Balthazar, W pełni wiary. Kraków 1991, s. 89.
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niezależnie od tego, w jakim stadium rozwoju osobistego czy rozwoju świata
znajduje się dana jednostka”183.
Stosunek ciała ludzkiego do pierwiastka duchowego jest możliwy do określenia pod warunkiem brania pod uwagę rzeczywistości: świata (tj. materii)184,
ducha185, nieśmiertelności186 oraz rzeczywistości osobowości człowieka187.
W historii myśli filozoficznej stosunek ciała ludzkiego do pierwiastka duchowego określały z jednej strony wyraźna opozycja, natomiast z drugiej odrębność.
Ciało ludzkie stanowi dla pierwiastka duchowego „więzienie”. Takim było
dla Platona188, co nie pozostało bez wpływu na chrześcijańskie patrzenie na
człowieka. Człowiek zdaniem Platona jest połączeniem duszy i ciała, przy czym
dusza ma trojaki wymiar: rozumny, zmysłowy (popędliwa i pożądliwa) oraz wegetatywny 189. Istotną funkcją duszy jest ożywienie ciała (por. funkcja życiowa)
oraz poznawanie świata idei do tego stopnia, że to nie ciało poznaje, lecz dusza:
„Jak długo będziemy mieli ciało i dusza nasza będzie złączona z tak wielkim
złem, nigdy w świecie nie potrafimy i posiadać tego w pełni, czego pragniemy.
A powiadamy, że tym jest prawda. Bo tysiączne kłopoty sprawia nam ciało”190.
Wyrazem oddziaływania platońskiej koncepcji człowieka w chrześcijaństwie
jest jakakolwiek pogarda dla wszystkiego, co cielesne (por. w najskrajniejszej
formie manicheizm). Opozycja ciała wobec duszy może wyrażać się w stwierdzeniach typu: dusza na czas pobytu w ciele jest jak w swoistym grobie; czas
pobytu duszy w ciele jest jakby dla niej momentem oczyszczenia, a ciało stanowi jakby powłokę dla duszy.
Ciało ludzkie stanowi element odrębny od pierwiastka duchowego: „ciało do
czego innego dąży niż duch a duch do czego innego niż ciało”191. Odrębność ta
leży w samej istocie dążeń ciała i ducha: „W członkach zaś moich spostrzegam
prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach” 192. Ciało może
wpędzać człowieka w niewolę swoich skłonności żywiąc przeciwne pragnienia,
Tamże, s. 90.
Zob. H. –G. Gadamer, Obywatele dwóch światów, w: H.–G. Gadamer (red.), Człowiek w nauce współczesnej: rozmowy w Castel Gandolfo, Paryż 1988, s. 215–230.
185
Tamże.
186
Zob. J. Pieper, Tod und Unsterblichkeit, München 1968, s. 50–169.
187
Zob. C. Bartnik, Natura, osoba, wolność, „Bobolanum” 4 (1993) s. 13–29.
188
Kiedy śmierć na człowieka przyjdzie, wówczas chyba to, co nim jest śmiertelne, umiera, a to,
co jest nieśmiertelne, całe i niezepsute, oddala się i odchodzi precz: uszło śmierci (…). Śmierć
tedy jest wyzwoleniem. Dla duszy nie ma innej ucieczki od zła, ani innego zbawienia, chyba to
jedno: stać się jak najlepszą i najrozumniejszą”, Platon, Fedon, Lwów 1925, s. 117–118.
189
Zob. Platon, Paideia, Warszawa 1964, s. 247–253.
190
Platon, Fedon, 66 B–67 A.
191
Ga 5.17.
192
Rz 7.23.
183
184
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aniżeli ludzki duch tak mocno, iż człowiek zmuszony jest czynie coś, czego nie
chce: „stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynie dobro, narzuca mi się
zło”193. To jest istota niewoli cielesnej, której człowiek może się oprzeć jedynie
walcząc w sobie i ze sobą samym o dobro poprzez angażowanie swojej woli
we wszystko, co wykracza poza pragnienia ciała: „Któż mnie wyzwoli z ciała,
co wiedzie ku tej śmierci”194. Apostoł Paweł widzi tylko w Chrystusie jedynym
Zbawicielu195 jedynie skuteczne źródło pomocy i wyzwolenia: „Ku wolności
wyswobodził nas Chrystus”196. Ciało stanowi dla pierwiastka duchowego jakby
przeszkodę nie w sensie czegoś, co uniemożliwia, ale w sensie tego, co utrudnia
poznawanie prawdy197, idei niematerialnych 198 oraz tego, co konieczne w życiu
199,
a także w idei ogólnych200. Trudność, o jakiej mowa, stała się przedmiotem
doświadczenia Apostoła Narodów, kiedy wprost wyznaje: „umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu”201. Ciało ludzkie jako element odrębny
od pierwiastka duchowego stanowi dla człowieka źródło przykrych doświadczeń życiowych, bowiem dzięki ciału (a raczej za pośrednictwem ciała) człowiek cierpi ból fizyczny, fizycznie jest ograniczony, nieszczęśliwy, a także nie
może zdobywać tego, co chce, gdyż meczy się i wyczerpuje. Ciało jako element
odrębny w stosunku do pierwiastka duchowego staje się dla człowieka źródłem
złudzeń (na wzór życiowej fatamorgany). Człowiek dzięki ciału nie jest w stanie dokonać całkowitej syntezy wszystkiego, czym żyje i czego pragnie. Ciało
sprawia wrażenie ściągania człowieka niejako w dół, co sprawia, iż człowiek
często błądzi osiągając niekiedy to, czego nie pragnie i nie przewiduje 202. Ciało
jako element odrębny w stosunku do pierwiastka duchowego staje się dla człowieka źródłem błądzenia: „Ci, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego
chce ciało (…). Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci”203. Człowiek tak
do końca nie wie, co jest prawdą a co egzystencjalnym fałszem, bowiem ciało
narzuca człowiekowi jedynie to, co zmysłowe, ograniczone czasem przestrzenią

Rz 7.21.
Rz 7, 24.
195
Zob. Rz 5, lnu.
196
Ga 5, 1
197
Np. prawdy teoretycznej, która nie jest przedmiotem aktualnego doświadczenia życiowego
człowieka.
198
Np. istoty i istnienia.
199
Np. zmysłowość nie pozwala do końca osiągnąć człowiekowi autentycznego dobra, piękna
a nawet Boga.
200
Np. przyczyn wszystkiego, co istnieje, sensu wszystkiego, natury wszystkiego itp.
201
Rz 7,25.
202
Oznaką egzystencjalnego ciążenia przez ciało człowieka jako skutku ulegania podszeptom
ciała są. m.in. wyrzuty sumienia, poczucie niezadowolenia, goryczy, zmysłowości itd.
203
Rz 8, 5–6.
193
194
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i to, co jest jedynie empiryczne do poznania. Dzięki ciału człowiek odczuwa
dobro jedynie jako coś przyjemnego, niedomagającego się wysiłku itp.
Ciało ludzkie jako element odrębny w stosunku do pierwiastka duchowego sprowadza człowieka samo w sobie ku egzystencjalnej pysze, czy to oczu,
czy to zmysłowości, czy też ku życiowej próżności (por. dogadzanie zmysłom),
a nawet sprowadzając z drogi prawdy, wolności, sprawiedliwości, rozumu
i wiary poprzez namiętność: „wszelki grzech popełniony przez człowieka na
zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy”204.
Ciało w swej odrębności w stosunku do pierwiastka duchowego staje się
silną pokusą w poznaniu, przyjęciu oraz kroczeniu drogą życiowego światła,
ograniczając człowieka tylko do tego, co widzialne: „dążność ciała wroga jest
Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do
tego zdolna”205.

1.1. Ciało dla człowieka obszarem uświadomienia
własnej doczesności
Jedynie człowiek spośród wszystkich istot żyjących na ziemi posiada świadomość tego, że istnieje. Dzięki niej może analizować swoje życie na ziemi,
a więc pytać o jego początek, o kres a także o jego sens. Wszystkie doznania,
jakich doświadcza w swoim życiu człowiek odnosi do swego „ja”. Ani świat,
ani on sam nie są obce dla jego „ja”.
Świadomość własnego istnienia narzuca człowiekowi podstawowe pytanie:
„czy życie ma sens? „. Jest to jedno z najbardziej dotkliwych pytań ludzkich do
tego stopnia, że człowiek „rzeczywiście nie odnajduje siebie, jeśli nie będzie
wiedział, po co żyje i dlaczego musi umrzeć”206. Skoro człowiekowi narzuca
się pytanie o sens życia i istnienia, zatem zmuszony jest on niejako wewnętrznie do szukania na to pytanie wyczerpującej i zadawalającej go odpowiedzi.
W przeciwnym wypadku musi zdecydować się na życie nie w pełni świadome,
uciekając od pytania o sens lub zdecydować się na dokuczliwość pytania o sens,
zaniechając szukania na nie odpowiedzi.
Człowiek chce żyć świadomie, dlatego podejmuje trud szukania odpowiedzi
na pytanie o sens swojego życia. Szuka jej w otaczającym go świecie oraz wnika
w siebie (tj. w głąb swej duszy), dzięki wrodzonym zdolnościom poznawczym.

204
205
206

1 Kor 6,18.
Rz 8,7.
F. Krenzer, Taka jest nasza wiara, Paris 1981, s. 15.
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Człowiek, szukając odpowiedzi na pytanie o sens, chce jednocześnie znaleźć
oparcie dla swego życia i swej egzystencji.
Człowiek nie tylko posiada świadomość tego, że istnieje i żyje, ale również
uświadamia sobie, iż jest istota na ziemi najdoskonalszą. Bowiem w swoim
życiu posługuje się nie tylko zmysłami (podobnie jak zwierzęta), ale przede
wszystkim władzami rozumu, woli i uczuć.
Całe naturalne wyposażenie człowieka z jednej strony daje mu możliwości opanowania wielu zjawisk i sił przyrody, czego wyrazem jest postęp oraz
kultura. Natomiast z drugiej strony człowiek w świecie stworzonym czuje się
jakby zagrożony. Przeżywa stan lęku o to, że nie tylko są pewne siły przyrody,
wobec których jest bezsilny, ale przede wszystkim odczuwa, że jego własne życie umyka spod jego kontroli. Wyrazem tego jest doświadczenie zaskakiwania
samym sobą. Bowiem jakże często człowiek nie potrafi opanować wytworów
własnego umysłu, co niekiedy powoduje, że człowiek już nie tylko sam siebie
zaskakuje, ale zaczyna się sam siebie lękać.

1.2. Ciało dla człowieka obszarem doświadczenia
egzystencjalnej kruchości
Człowiek doświadcza, że w świecie istnieje zawsze coś, co jest godne podjęcia wysiłku i pracy. Kiedy osiągnie jakiś postawiony przez siebie cel, jego
pragnienie odkrywa coś nowego. Powstaje wobec takiej sytuacji we wnętrzu
człowieka niepokój, który albo pcha człowieka dalej, albo całkowicie zniechęca.
Człowiek nie potrafi do końca zaspokoić swych pragnień, ani także dostarczyć
sobie ostatecznego zadowolenia. W momencie, kiedy osiągnie ceł swej pracy,
przez dłuższy czy krótszy moment czuje się zadowolony i szczęśliwy. Niemal
w tym samym momencie człowiek doświadcza swoistego cierpienia z powodu
tego, że osiągnięte przez niego zadowolenie i szczęście jest przemijające i na
dłuższą metę nie jest w stanie człowieka zadowolić oraz uszczęśliwić, bowiem
nie może osiągniętego szczęścia na dłużej zatrzymać w sobie i dla siebie.
W człowieku istnieje nieodparte dążenie do stworzenia lepszego jutra i doskonalszego świata. Jest to bardzo mocno w każdym człowieku zakorzenione.
Historia ukazuje postęp, który zapiera dech w piersi. Jest on widoczny na odcinku medycyny, biochemii, techniki, psychologii, socjologii i całej w ogóle nauki.
Żyjemy także o wiele dostatnie, aniżeli ludzie minionych epok. Co dawniej zdawało się możliwe jedynie w fantastycznych opowieściach na temat przyszłości,
dziś zostało po prostu urzeczywistnione. Co zaś obecnie uważamy za nieosiągalne, bywa już planowane przez naukowców i stanowi przedmiot eksperymentu207.
207
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Nieodparte dążenie człowieka do stworzenia lepszego świata nie potrafi zaspokoić tęsknoty człowieka.
Człowiek jawi się jako wielki i zdolny, ale jednocześnie jakby na nim ciążyła jakaś ogromna wrodzona rysa kruchości. W dziedzinie gospodarczej człowiek ukazuje się jako silny i prawie samowystarczalny, natomiast w innych
dziedzinach kroczy jakby po równi pochyłej (np. w procesie humanizacji, etyki,
religii itp.). Istnieje jakby sprzeczność pomiędzy życiem, jakiego by sobie życzył każdy człowiek w świecie stworzonym, a tym życiem, jakie ono jawi się
w egzystencjalnych realiach. Szlachetne dążenia ludzkie przeplatają się z niesprawiedliwością, złem, cierpieniem, wojnami, pogromem niewinnych, nasilającymi się zbrodniami, bólem, łzami, zwątpieniem czy też dramatycznym rozczarowaniem samym życiem.
Człowiek chce i pragnie dobra, ale wykonuje jakże często zło. Doświadczając takiego stanu rzeczy człowiek często wyciąga wniosek, ze jego życie
jest kierowane przez „ślepy los”. Ludzkie poznanie też nosi na sobie znamiona ograniczoności. Poznaje wiele zjawisk zmysłami i jakże często do tego rodzaju doświadczenia się ogranicza i w nim się zamyka: „Swój szczupły zasób
doświadczeń człowiek uzupełnia wiadomościami uzyskanymi od innych ludzi,
których kompetencję i autorytet w tej dziedzinie uznaje, a podane przez nich
wiadomości przyjmuje za prawdziwe”208. Konieczna zależność człowieka od
innych ludzi jest dla niego samego doświadczeniem swej egzystencjalnej kruchości.

1.3. Ciało dla człowieka obszarem doświadczenia własnej słabości
Starożytni myśliciele zauważyli w człowieku istniejące zagrożenia, tkwiące w jego wnętrzu. Epikur uważa, że zagrożeniem wewnętrznym człowieka
jest lęk. Wyróżnia ich cztery rodzaje: lęk przed bogami, lęk przed śmiercią,
lęk przed cierpieniem oraz lęk przed niemożnością zdobycia szczęścia209. Stoicy
natomiast upatrywali wewnętrzne zagrożenie człowieka, jakie płynie z niewłaściwych potrzeb i dążeń drzemiących na dnie jego duszy, a niektórzy nawet
upatrywali je w błędnych poglądach. Byli i tacy, którzy groźbę dla człowieka
upatrywali w jego afektach: „człowiekowi przeszkadzają w szczęściu afekty;
bądź jeden afekt, bądź nawet wszystkie afekty, które sprowadzają się do czterech: zawiści, pożądliwości, smutku i lęku”210.

208
209
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J. Pastuszka, Wierzę w Boga. Rozważania o Składzie Apostolskim, Katowice 1984, s. 11.
Zob. A. Krokiewicz A., Szczęście epikurejskie. Warszawa 1925, s. 114–123.
W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 1985, s. 265.
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Nowożytna psychologia wszystkie zagrożenia wewnętrzne człowiek zbiera
w dwóch grupach. Pierwszą z grup stanowią: nuda, brak zainteresowania, depresja, zniechęcenie. Druga natomiast stanowią: nadmierne podniecenie i niepokój. Osobną grupę wewnętrznego zagrożenia człowieka stanowią kompleksy:
niższości oraz poczucia winy.
Francuski filozof B. Russell opisuje osiem rodzajów zagrożeń wewnętrznych
człowieka. Należą do nich: życie bierne oderwane od rzeczywistości (bowiem
życie bez walki o byt i bez wysiłku nie może zadawalać w pełni człowieka);
życie nadmiernie czynne oraz nadmiernie podniecone (najczęściej z powodu
zbytniego niepokoju czy to wewnętrznego, czy to zewnętrznego); nuda (powodem jest brak harmonii powodujący zbytnią wewnętrzną ociężałość); przesycenie (bierze się podobnie jak nuda z braku wewnętrznej harmonii); zmęczenie
(chodzi głównie o emocjonalne nadwyrężenie, którego nie jest w stanie zregenerować sen podobnie, jak to ma miejsce przy zmęczeniu fizycznym); zazdrość
(bierze się z przykrości, żalu i niechęci do kogoś na widok jego powodzenia,
szczęścia, czy z powodu stanu jego posiadania); poczucie winy (wewnętrzne
przekonanie o popełnionym złu lub złym czynie wobec drugiego człowieka lub
wobec Boga); mania prześladowcza (która ma swoje źródło najczęściej w przesadnym mniemaniu o sobie i o własnej wartości) oraz lęk przed opinią (przesadne dbanie o swoje dobre imię u innych ludzi)211.
Zagrożenia wewnętrzne człowieka mają swoje zasadnicze źródło w tym, że
człowiek nie posiada odpowiedniej hierarchii wartości i albo przecenia swoje
naturalne potrzeby albo nie docenia swoich naturalnych dążeń i pragnień.

1.4. Ciało dla człowieka obszarem doświadczenia
egzystencjalnej bezradności
Doświadczenie bezradności człowieka towarzyszy mu niemal na co dzień.
Do najbardziej dotkliwych doświadczeń bezradności człowieka należy poczucie
lęku. W świetle współczesnej psychologii lęk należy do grupy emocji człowieka. Występuje wraz ze smutkiem i prawie zawsze jemu towarzyszy. Często mylnie lek utożsamia się ze strachem. Chociaż mają to samo źródło pochodzenia,
to jednak nie można ich ze sobą utożsamiać. Strach bowiem w przeciwieństwie
do lęku ma ściśle określony przedmiot, którego człowiek się realnie boi. Przedmiot strachu można zaobserwować, określić, sprawdzić, walczyć z nim a nawet
wyeliminować go.
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Lęk nie ma określonego przedmiotu. Jego przedmiot stanowi zaprzeczenie wszelkiego przedmiotu212. Wobec tego jest najbardziej przykrym uczuciem
ludzkim, bardziej przykrym, aniżeli strach. W przypadku bowiem zastraszenia wystarczy tylko przedmiot strachu a samo uczucie strachu mija, natomiast
przedmiotu leku nie można usunąć, bo go po prostu nie ma. Człowiek lęka się
sam nie wie, czego, dlatego trudno temu zaradzić i trudno w takiej sytuacji
człowiekowi pomóc.
Człowiek w swoim życiu lęka się wielu spraw, sytuacji i rzeczywistości.
Najbardziej dostrzegalne dla człowieka w jego doświadczeniu niemal od dzieciństwa należą lęki symboliczne. W okresie mniej więcej dwóch lat dziecko
doświadcza świata zewnętrznego za pośrednictwem narządów zmysłowych
oraz za pomocą oddziaływania najbliższego otoczenia. W myśleniu dziecka
z tego okresu nie zachowuje się prawie nic. Dziecka naśladuje ruchy, które
widzi w otaczającym je świecie, gdyż nie jest zdolne jeszcze do wyuczenia
się nowych ruchów droga naśladowania. Dzięki temu u dziecka pojawiają się
określone obrazy i symbole, które mogą stać się przedmiotem lęku. Ponieważ
lęk nie posiada przedmiotu, dlatego jest to lęk symboliczny: „Dziecko wie, że
symboliczne postaci stworzone przez fantazję nie istnieją, ale jednak (…) nie
wytworzyła się jeszcze stała, lecz sprężysta pojęciowa siatka kategorii i zależności, za pomocą której dziecko mogłoby z całą pewnością odróżnić realne od
nierealnego (…) Postaci z bajek dalej żyją w wyobraźni dziecka, a dzięki naturalnej umiejętności tworzenia symboli nakłada ono te symbole na przedmioty ze
swego otoczenia, zjawiska, a nawet osoby „213.
Do najbardziej podstawowych lęków człowieka należy lęk przed śmiercią.
Mają charakter powszechny i nieunikniony. Człowiek wprawdzie jest świadomy faktu nieuchronności śmierci, a co za tym idzie całkowitego zniszczenia
ludzkiego „ja”, ale żywi nadzieję na nieśmiertelność. Wszelkie dowody na nieśmiertelność duszy ludzkiej nie potrafią całkowicie zwalczyć ludzkiego lęku
przed śmiercią. W świadomości człowieka podstawą jego egzystencji jest ścisłe
powiązanie jego podmiotu „ja” ze światem stworzonym. To stanowi podstawę
doświadczenia lęku przed śmiercią, która jest niczym innym, jak zerwaniem
relacji „ja” – świat.
Lękowi przed śmiercią towarzyszy człowiekowi także lęk przed losem. Los
dlatego staje się zagrożeniem dla człowieka, gdyż nadaje mu taki charakter właśnie lęk przed śmiercią. Człowiek doświadcza swej naturalnej przygodności,
dlatego do końca nie ma zdolności absolutnego przewidywania, co się z nim
stanie. Dlatego swoja sytuację życiową odczytuje jako narzuconą z zewnątrz,
której nie jest w stanie sobie obmyśleć na drodze ludzkich zdolności myślenia.
212
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Zob. P. Tillich, Męstwo bycia, Paryż 1983, s. 42.
I. Raschburg, Lęk, gniew, agresja, Warszawa 1980, s. 53–54.
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Zarówno w obliczu losu, jak i śmierci, człowiek przeżywa zagrożenie nieistnienia, która – zdaje mu się – wisi nad nim, jak nieunikniona konieczność 214.
I świadomość tej konieczności rodzi w człowieku lęk: „Choć nas zasmuca
nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej
nieśmiertelności”215.
Człowiek w swej świadomości odkrywa sens własnego życia, choćby tylko
w wymiarze doczesnym. W tym stanie świadomości człowiekowi towarzyszy
lęk przed pustką i bezsensem, który wiąże się z odczytaniem lub nie naturalnego powołania do bycia aktywnym. Człowiek swoje ludzkie powołanie odczytuje przede wszystkim w byciu twórczym, a przede wszystkim w spontaniczności,
w przetwarzaniu ziemi w lepszą, w różnego rodzaju akcjach lub reakcjach kulturotwórczych. W przypadku, kiedy człowiek nie doświadcza w sobie powołania do twórczości, czyli zaangażowania się w świat stworzony, przeżywa lęk.
Człowiek tworząc, potwierdza to, że uczestniczy w dziele stwarzania i ulepszania świata: „Kocha siebie jako uczestniczącego w duchowym życiu i jako
kochającego jego treści. Kocha zaś te treści dlatego, że urzeczywistniają się
dzięki niemu. Naukowiec kocha zarówno odrywaną prawdę, jak i samego siebie, ponieważ to on ją odkrywa. Porywa go treść odkrycia (…). I nawet, jeśli
nie dokonał odkrycia sam, lecz jedynie w nim uczestniczył, jest to również duchowa samoafirmacja”216. Pustka i bezsens oznaczają dla człowieka całkowity
brak samoafirmacji, jak i jej utratę. Lęk przed bezsensem i pustką przejawia się
w tym, że człowiek boi się tego, że rzeczywistość go otaczająca traci dla niego
ostateczną bazę. Lęk ten wypływa z tego, że człowiek nie posiada odpowiedniej i właściwej hierarchii wartości, po prostu nie wie, co dla niego w życiu
ma mieć wartość nadrzędną. Lęk przed pustką dodatkowo przejawia się w tym,
iż człowiek nadał rzeczom inną niż powinien treść. Tym samym nie spełniają
one w jego życiu właściwej roli, a więc degradują hierarchię wartości drogą
przewartościowań. Powstaje w człowieku uczucie obojętności, a nawet awersja do świata go otaczającego: „Człowiek jako organiczna wolność mają w ramach, jakie dopuszcza jego ograniczoność. Jednakże oczekuje się od niego, że
w obrębie tych granic uczyni z siebie to, czym ma się on stać, że wypełni swe
przeznaczenie. Każdym aktem moralnej samoafirmacji człowiek przyczynia się
do wypełnienia swego przeznaczenia, do realizacji, czym jest potencjalnie”217.
Człowiek jako istota wolna posiada także zdolność do działania przeciwko swemu powołaniu i przeznaczeniu, czego skutkiem jest sprzeciwianie się swej naturze, a w rezultacie zatracenie swego przeznaczenia.
214
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Lęki ludzkie trwają czasowo oraz pojawiają się z mniejszym lub większym natężeniem: lęk przed ciemnością, przed odpowiedzialnością, przed karą.
Wszystkie lęki człowieka pozwalają człowiekowi odczuwać pewną jego egzystencjalna kruchość i niewystarczalność.

1.5. Ciało dla człowieka obszarem doświadczenia
egzystencjalnej ograniczoności
Człowiek w swoim życiu, oprócz lęków, jakie go trapią, doświadcza egzystencjalnej ograniczoności; głównie poprzez cierpienie i choroby.
Cierpienie jest dla człowieka osobistym doznaniem zła. Może ono przybrać
albo formę fizyczną w postaci: głodu, czy bólu; jak tez i może mieć zabarwienie
duchowe: zazdrość, nienawiść, strapienie, żal, czy rozpacz: „Są cierpienia cielesne, jeśli doznanie spełnia się w sferze wrażeń zmysłowych, i duchowe, jeśli
doznanie dokonuje się w sferze świadomości i uczuć”218. Cierpienie w człowieku powoduje brak dobrych wartości zarówno fizycznych, jak i duchowych: brak
zamożności, kalectwo, utrata osoby ukochanej a nawet brak sensu życia. Z tym
wiąże się w wymiarze ziemskim brak poczucia bezpieczeństwa oraz brak poczucia sprawiedliwości. Wiele cierpienia przynosi człowiekowi jego egzystencjalna
niedoskonałość. Człowiek na wielu płaszczyznach swojego życia ziemskiego
czuje się bezradny lub częściowo zależny. W życiu człowieka istnieje pewna
zależność między cierpieniami duchowymi a cielesnym. Zło fizyczne może spowodować cierpienia duchowe, natomiast duchowe utrapienia mogą wpływać na
fizyczne samopoczucie człowieka.
Cielesne cierpienia powstają na drodze aktualnego doznania, jakim jest ból
fizyczny, odczuwany także przez zwierzęta jako oddziaływanie zmysłowe. Bólu
fizycznego nie należy identyfikować z samym cierpieniem. Bowiem cierpienie
fizyczne jest stanem świadomości doznawanego bólu fizycznego, W przypadku,
gdy świadomość jest zaburzona lub wyłączona (np. w czasie narkoz) – nie można mówić o doznawaniu cierpienia, gdyż nie ma oddziaływania zmysłowego.
Może zaistnieć sytuacja odwrotna, a mianowicie w chwili uświadomienia sobie
doznawania fizycznego bólu, nawet bez oddziaływania na zmysły, można przeżywać stan cierpienia fizycznego (np. urojony ból).
Cierpienia duchowe mają to do siebie, że potrafią sięgać także do przeszłości, czyli wykraczać poza aktualne doznanie (np. wyrzuty sumienia, niepokój,
obawa, strach). Cierpienie ma zasięg powszechny, gdyż dotyka w jakiejś mierze
każdego człowieka. Nadmiar cierpienia w świecie – zwłaszcza niewinnego –
narzuca człowiekowi pytanie: dlaczego?
218

Z. Pawlak, Cierpienie, w: Z. Pawlak (red.), Katolicyzm A–Z, Poznań 1982, s. 51.
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Specyficznym rodzajem cierpienia, które jest oznaką egzystencjalnej ograniczoności człowieka jest choroba, czy to somatyczna (organizmu), czy to psychiczna ducha: „Aby tylko nie zachorować”. Sami nieraz tak mówimy i inni
też to powtarzają. Dla większości ludzi choroba to przykra sytuacja wyjątkowa, którą co prędzej chciałoby się mieć za sobą. A jednak choroba jest cząstką każdego życia ludzkiego. Kto jest chory, a kto zdrowy? Naszym zdaniem
chory jest ten, kto natrafia na tkwiące w ciele i duszy przeszkody w rozwijaniu
się i wykorzystywaniu swoich możliwości. Każda epoka ma swoje specyficzne
choroby”219. W każdej chorobie człowiek przeżywa samotność. Uważa bowiem,
że traktuje się go już niejako osobę rozwijającą się, ale jako rzecz: „czuję się
jak przedmiot oglądany i obrabiany przez najróżniejszych specjalistów czy fachowców, którzy noszą imię: lekarz”. Często w chorobie człowiek traci poczucie bezpieczeństwa i dlatego tęskni za tym, by bardziej – aniżeli w sytuacji
zdrowia – akceptowano jego osobę. Wiąże się to z większym zwracaniem na
siebie uwagę, jak i z większym niż dotychczas absorbowaniem ludzi ze swojego
najbliższego środowiska. Choroba ciała bardzo wyraźnie wpływa na psychikę
człowieka chorego, bowiem jest on ze swej natury jednością psychofizyczną:
„Przecież to cały człowiek we mnie choruje, a nie tylko moja nerka” – powiedział kiedyś pewien pacjent do lekarza.
Choroba – choćby najlżejsza, z punktu widzenia medycznego – potrafi całkowicie wyrwać człowieka z jego życiowego rytmu. Osłabia więzi rodzinne,
powoduje zaniedbania w pracy, w nauce, powoduje niechęć do rozrywki itd.
W takich sytuacjach w człowieku chorym nasila poczucie osamotnienia, iż przyzwyczaja się do niej. Chory tak potrafi się zaabsorbować chorobą samotności,
do tego stopnia, że odwiedziny i kontakty z ludźmi go coraz bardziej denerwują,
rozpraszają oraz wewnętrznie rozbijają. W swoim podejściu do choroby człowiek nie od razu ją akceptuje. Najpierw wyraźnie ją odrzuca, następnie buntuje
się. W ostateczności albo rezygnuje poddając się pod jej władanie, albo do końca prowadzi walkę z chorobą, przynajmniej na płaszczyźnie psychicznej. Bywa
i tak, że człowiek w swoim starciu z choroba od razu czuje się niepożądany
w swoim otoczeniu220. Człowiekowi jest bardzo trudno zaakceptować i pogodzić się z choroba i cierpieniem. Może to nastąpić z motywacji tzw. egzystencji
wyższej aniżeli somatyczno–psychiczna. Postawa pogodzenia się, czyli postawa
cierpliwości, domaga się bowiem odnalezienia sensu samej choroby i sensu samego cierpienia (np. w ofiarowaniu się za kogoś lub dla kogoś).
Pismo św. ST i NT, podobnie jak wiele innych kultur wschodnich i nie tylko, dostrzega w zjawisku choroby zagrożenie ludzkiego życia. Stanowi ona
bowiem odwieczny problem poszczególnego człowieka, jak i całej ludzkości:
219
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„Człowiek przyjmuje każdą chorobę jako atak na swoje życie. Życie rozumiane niejako nagie istnienie, lecz jako istnienie wkomponowane we wspólnoty
społeczne i kompleksy zadań. Każdy chory zostaje bowiem wyrwany z tych
układów i wiele spraw wyślizguje mu się często z rakiem: kontakty z ludźmi,
praca, hobby, program telewizyjny, plany na przyszłość”221. Choroba jawi się
jako swoista władza śmierci nad człowiekiem, który jeszcze żyje.

2. Ciało wyrazem doczesnej tożsamości osoby ludzkiej
Ciało ludzkie stanowi rodzaj powłoki osoby ludzkiej i jako takie stanowi
podmiot, a nie przedmiot osoby ludzkiej. Człowiek na skutek zewnętrznego
uroku ciała bywa pojmowany i traktowany jako przedmiot, narzędzie a nawet
rzecz. W taki spojrzeniu człowiek traci wartość osoby, bowiem podmiotem szacunku i czci nie staje się osoba ludzka i jej godność, ale ciało i jego naturalny
urok czy też wdzięk ust222; postawy 223; twarzy224; płci225; powierzchowności226
czy narządów płciowych 227. W zetknięciu się z urokiem ciała drugiego człowieka trudno bez wyraźnej motywacji nie ulec wartości ludzkiej cielesności za cenę
nie liczenia się z godnością przysługującą każdemu człowiekowi bez względu
na urok miłej lub niemiłej powierzchowności.
Ciało ludzkie nie może stanowić przedmiotu, narzędzia czy rzeczy bowiem
stanowi element konstytutywny człowieczeństwa. Ciało jako rzecz, narzędzie
czy przedmiot różni się od zwłok tylko tym, że jest żywe. Natomiast przez sam
fakt odłączenia ciała od samej osoby i jej godności ciało traci swoją godność
i celowość. Człowiek, jeżeli jest nagi, wcale jego ciało nie musi być pozbawione aspektu wewnętrznego. Nie zawsze musi się to łączyć się z przykrym poczuciem wstydu (np. w czasie kąpieli) pod warunkiem, że odbywa się w miejscu
intymnym (tzw. locus secretum). Obnażenie ciała w intymnym miejscu dzieje
się z konieczności zachowania higieny, terapii i co najważniejsze z przyzwolenia samego człowieka, przy pełnym zaufaniu do kogoś, kto jest świadkiem
nagości. Jeżeli człowiek zostanie obnażony publicznie, bądź bez przyzwolenia,
doznaje przykrego uczucia wstydu, ponieważ jego ciało zostało pozbawione
wymiaru wewnętrznego oraz odebrano człowiekowi wolność decydowania a ra221
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H. Pera, Chory jako pytanie, „Znak” 241–242 (1974), s. 911.
Zob. Ps 45,3: „Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk rozlał się na twoich wargach (…)”
Zob. Est 5,16: „I zapłonęła wdziękiem swej piękności”.
Zob. PnP 2,14: „słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku”.
Zob. Syr 26,13: „wdzięk żony rozwesela jej męża”.
Zob. Syr 40,22: „wdzięk i piękność pociągają oko”.
Zob. Na 3,4: „Skutkiem mnóstwa nierządów ladacznicy pełnej wdzięku”.
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czej samodecydowania o odkryciu tego, co ze swej natury domaga się ukrycia.
Człowiek oddaje sam siebie wraz ze swoim ciałem tylko wówczas, kiedy odczuwa pragnienie uczynienia daru z samego siebie, z jednoczesnym zastrzeżeniem dobrowolności, czyli z zachowaniem pełnej wolności: „dam ci swoje ciało, jeżeli zachowasz moją wolność (osoby ludzkiej), i jeżeli ja tobie się oddam
(tj. nie bierzesz mnie sam)”. Do logiki daru należy świadomość samego daru,
zarówno ze strony obdarowującego jak i obdarowanego. Bez tej świadomości
mamy do czynienia ze świadczeniem, narzucaniem bądź wyłudzaniem usług,
nie tego, kim się jest, ale tym, co się posiada. Człowiek, któremu wyrządzono
krzywdę na ciele (tj. z wyłączeniem świadomości lub dobrowolności) doznaje
poczucia gwałtu. Istnieją różne formy gwałtu sprawiającego krzywdę człowiekowi: szantaż, łatwowierność, słabość (fizyczna, psychiczna), naiwność, choroba, stan nieświadomość (np. zamroczenie alkoholowe, sen), przemoc fizyczna
czy też przymus psychiczny. Człowiek gwałt na ciele odbiera jako pozbawienie
lub naruszenie jego wewnętrznej wolności w dysponowaniu własnym ciałem.
Nie pozostaje to bez wpływu na kształt osobowości oraz odniesień do innych
ludzi w postaci wstrętu do płci odmiennej, wstrętu do współżycia seksualnego,
kompleksy, nerwice a nawet choroby psychiczne. Człowiek może mieć własne
ciało bardzo udręczone, ale nie musi przezywać uczucia gwałtu, gdyż nie odbywa się to z naruszeniem lub pozbawieniem wolności.

2.1. Ciało materialną powłoką osoby ludzkiej
W biblijnym orędziu stworzenia i zbawienia ciało stanowi aspekt drugorzędny, gdyż zasadniczym powołaniem człowieka jest rozwijanie tego, co stanowi
o swoistej opozycji do ciała, a mianowicie powołania duchowego (tj. świadomości), religijnego (tj. otwarcia na transcendencję) oraz nadprzyrodzonego (tj.
zjednoczenia z Bogiem). Realizacja tegoż powołania znacznie bywa ograniczone – co nie znaczy uniemożliwione – przez czasowy i przestrzenny wymiar osoby ludzkiej znajdującej odzwierciedlenie w rzeczywistości ciała i cielesności.
Człowiek jawi się na ziemi w pierwszym rzędzie jako istota materialna,
wprawdzie nie do końca zakorzeniona w ziemi, ale jako ustabilizowana na ziemi6i, co stanowi o jego fenomenie pośród wszystkich istot ziemskich i stworzonych.
Człowiek jako istota materialna jest przede wszystkim uprzywilejowany
spośród wszystkich istot na ziemi, zarówno w samym akcie stworzenia, jak
i w samej swej naturze człowieczeństwa: „O żadnym innym nie powiedziano
tak bardzo wielkich słów: że stworzony został na obraz i podobieństwo Boże.
Cały wszechświat tak niewyobrażalnie nieskończony wyłania się z mroku na
jedno stwórcze słowo Boga. Nad jednym jedynym stworzeniem zawieszono ów
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obraz rąk Bożych lepiących z gliny, z prochu ziemi zamierzony kształt. I nikt
tylko On zna ostateczny kształt tego, co z prochu zostało wywiedzione”228.
Człowiek w swoim bycie materialnym jest całkowicie zależny od Boga
Stwórcy. Biblijny autor opisu stworzenia człowieka Boga określa mianem garncarza lepiącego człowieka „z mułu ziemi” (min ha-adamah) jest jakaś specjalna, zupełna odrębna, intymna bliskość, i uwaga w tym obrazie rąk Bożych lepiących człowieka z mułu ziemi. Jest jakieś odrębna miłowanie i czułość w tym
obrazie śladów ręki Stwórcy na ciele człowieka wywiedzionym z prochu; a także w obrazie jego umysłu i ducha stworzonych na obraz i podobieństw Stwórcy.
Jest w tym jakieś najpierwotniejsze, fundamentalne i niezniszczalne przymierze pomiędzy Stwórcą i człowiekiem, przymierze darmowe; a poprzez człowieka także z wszelkim stworzeniem, także z ziemią, także z wszechświatem
i prochem”229.
Człowiek w swej strukturze bytu materialnego stoi w centrum istot materialnych, i jako taki ma zdolność nie tylko życia w wymiarze czaso–przestrzennym,
ale poznawania świata materialnego oraz innych ludzi jako istoty materialne:
„Poprzez ów proch, ziemię, glinę z biblijnej wizji, człowiek jawi się rzeczywistym bliźnim, bratem wszelkiego stworzenia (…) należy do prochu, należy do
ziemi, należy do stworzenia, i jest w rzeczywistym prawie powiedzieć „siostro”
albo „bracie” wszelkiemu stworzeniu. Wszystkiemu, co jest martwe i wszystkiemu, co żyje. To nie jest przenośnia poetycka, to jest realność. Człowiek nosi
w sobie ów kosmos natury. Ale równocześnie jest kimś stworzonym na obraz
i podobieństwo Boga. Ale równocześnie jest rękojmią i zwornikiem bliskości
pomiędzy Stwórcą i wszelki stworzeniem. Rękojmia chwały świata”230.
Bóg uczynił człowieka jako proch ziemi (hebr. min ha adamah, czyli „jako
proch ziemi”), inaczej „wzięty z ziemi”231. Akcent teologiczny tego stwierdzenia
nie pada na sam akt stworzenia, czyli na to, że został utworzony z ziemi, bądź
pochodzi z ziemi, ale akcent teologiczny pada na to, że człowiek jest ziemski
w sensie materialności, cielesności w swej ludzkiej strukturze. Podobieństwo
ciała ludzkiego do substancji ciała zwierzęcego pozwala snuć hipotezę ewolucyjnego powstania materii w strukturze cielesnej człowieka232. Hebrajskie jacar
jako czynność „lepienia” w przypadku stworzenia człowieka wskazuje na ukonstytuowanie go jako istoty materialnej w świecie materialnym233, i to na miejscu
zasadniczym jako koronę materialnych stworzeń, o czym świadczą prerogatywy
człowieka w stosunku do świata materialnego, czego wyrazem jest nadawanie
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imion i nazw stworzeniom234. Nie jest to zwyczajne i formalne szeregowanie
czy klasyfikowanie stworzeń przez człowieka, ale imię „było słowem o specyfice zupełnie szczególnej. Poprzez imię dotykało się istoty osoby, stworzenia,
rzeczy. Człowiek bez imienia był niczym. Rzecz nienazwana była jakby zatrzymana w istnieniu”235. Kiedy pierwszy człowiek nadawał nazwy stworzeniom
wchodził jednocześnie w bliski kontakt ze światem materialnym, nieożywionym, jak i ożywionym.
Człowiek jako istota materialna jest świadoma swego istnienia i nosi na
sobie znamiona fenomenu uporządkowania stanów samej materii236, czego wyznacznikiem jest swoisty „ład i ciągłość”237. Człowiek „wie, co wie”238 i dlatego
przeżywa swoją egzystencjalną łączność ze światem materialnym, ale z drugiej strony przeżywa swoja egzystencjalną odrębność od świata widzialnego:
„tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny”239. Człowiek uświadamiając sobie odrębność wobec pozostałego świata
stworzonego przeżywa egzystencjalną samotność: „Wśród wszelkich stworzeń,
które nazwał, poznał i przeniknął, nie było żadnego, które byłoby jak on. I postawiony przy Stwórcy człowiek poznał swoją samotność. To bardzo trudno
wyrazić. Był przecież pomiędzy bliskimi sobie stworzeniami, wywiedziony –
jak one wszystkie – z mułu ziemi; był także w obliczu Pana, stworzony na
obraz i podobieństwo Boga. A jednak był sam, ponieważ pozostawał stworzeniem, zaś wśród nich nie było jak on”240. Egzystencjalne doświadczenie samotności nie jest doświadczeniem ontologicznym. Człowiek stworzony na obraz
i podobieństwo Boga nie mógł się czuć samotny jako osoba ludzka, ponieważ
przy Bogu przeżywał bliskość z Bogiem jako Osobą: „(…) usłyszeli kroki Pana
Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze, kiedy był powiem wiatru”241.
Człowiek nie mógł czuć się samotny jako istota materialna, ponieważ poprzez
nadawanie nazw stworzeniom nawiązywał z nimi jednocześnie kontakt. Doświadczenie egzystencjalne samotności człowieka bierze się stąd, że człowiek
uświadamia sobie, że jest sam jako istota, która do końca nie jest tylko materialna, jak i tylko duchowa: „(…) nie znalazła się odpowiednia pomoc dla mężczyzny”242. Człowiek jest istotą cielesno–duchową, tj. o ontologicznej strukturze
234
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materialnej i duchowej. Biblijne „tchnienie życia” (hebr. nefes hajjah) jest elementem ożywiającym materialną strukturę człowieka, co tworzy byt osobowy
człowieka: „Główną bowiem ideą biblijnego obrazu stworzenia Ewy jest myśl
o jedności i równości człowieczeństwa obu płci. Myśl ta zostaje bardzo wyraźnie podkreślona reakcją Adama. Kiedy bowiem kobieta staje przed nim, Adam
identyfikuje ją jako równorzędną i najściślej bliską sobie istotę: ‘Ta dopiero jest
kością z moich kości i ciałem z mojego ciała’243”244.
Ciało stanowi powłokę osoby ludzkiej wchodzącej w koegzystencję z tchnieniem życia. Ciało bez tchnienia życia jest „prochem” (czymś, co nic nie znaczy,
co jest znikome); „popiołem” (czymś, co jest pozostałością po czymś konkretnym; bez tego konkretu samo w sobie jest nieistotne, niegodne uwagi oraz nie
warte zachodu); „zwłokami”, czy też „zgnilizną” itp. Szukając analogii w świecie do ciała jako powłoki osoby ludzkiej wchodzącej w koegzystencje z tchnieniem życia, to wydaje się być obraz ziemi leżącej odłogiem, która pozostawiona
sama sobie i będąca sama w sobie czymś, co dziczeje, jałowieje, staje się klepiskiem przydatnym nie do uprawy, lecz przeznaczonym jedynie na drogę.
Ciało ludzkie bez tchnienia Bożego (tj. pierwiastka życia) wegetuje, czyli
zdane jest samo na siebie, czyli na uleganie wewnętrznym procesom rozkładu jako kierunku nieuchronnego niszczenia pod wpływem różnych czynników
degenerujących, takich jak: ciepło, woda (raczej wilgotność) itp. Obumieranie
ciała ludzkiego nie jest równoznaczne z obumieraniem osoby ludzkiej. W zjednoczeniu ciała ludzkiego z duchem ludzkim istnieje punkt zerowy, który stanowi o jedności psychofizycznej człowieka jako osoby ludzkiej. Podobnie rzecz
ma się z obumieraniem ciała ludzkiego, obumieraniem człowieka jako osoby
ludzkiej. Przejściem pomiędzy obumieraniem ciała ludzkiego a obumieraniem
człowieka jako osoby ludzkiej jest tzw. punkt zerowy: „Przejście od ciała–żywego do ciała–trupa dokonuje się stopniowo i lokalizacja „punktu zerowego”
pozostaje trudna do określenia. Najpierw następuje śmierć funkcjonalna – czyli
zatrzymanie funkcji życiowych poprzedzające sam rozpad organizmu; wyjaśnia
to przypadki zwolnionego życia. W ten sposób dochodzimy do rozróżnienia
śmierci pozornej, którą charakteryzuje zatrzymania oddychania, śmierci relatywnej z całkowitym zatrzymaniem oddychania i krążenia oraz śmierci absolutnej czyli tkankowej, nieodwracalnego efektu poszczególnych śmierci funkcjonalnych i organicznych, zwłaszcza „trójkąta” serce–płuca–mózg”245.
Ciało jako materialna powłoka sugeruje ściśle określone cechy naturze
człowieka, będącego osobą ludzką. Przydane ciału ludzkiemu tchnienie życia
pochodzące wprost od Boga, nie tylko nadaje naturze człowieka doświadcze243
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nia bliskości ze Stwórcą, ale wyraźnej zależności od Niego. Inną cechą, jakiej
dostarcza ciało ludzkie jako powłoka materialna osoby ludzkiej, jej naturalność
oraz konieczność umierania i śmierci: „prochem jesteś i w proch się obrócisz”246.
Człowiek jako osoba ludzka w wymiarze czasoprzestrzennym żyje tak długo, jak długo nosi na sobie ciało ludzkie jako materialną powłokę swego osobowego wymiaru. Problem określenia punktu zerowego jest problematyką drugorzędną, np. dopóki oddycha; dopóki funkcjonuje mózg itp.

2.2. Ciało wyrazem substancjalności człowieka
Ciało ludzkie stanowi o wymiarze doczesnym człowieka jako osoby ludzkiej. Cielesność świadczy o przemijalności człowieka, zarówno przed grzechem
pierworodnym, jak i po grzechu pierwszych rodziców: „Duch mój nie może
zawsze przebywać w człowieku, gdyż jest on istotą cielesną, niech więc żyje sto
dwadzieścia lat”247. O przemijalności człowieka stanowi sam fakt rozwoju, bowiem każdy proces ma swój początek i koniec. Tylko zjawiska nadprzyrodzone
jako ponadczasowe i poza przestrzenne mają swój początek, ale nie mają swojego kresu. Dojrzewanie organizmu ludzkiego od strony fizjologicznej zakłada
konieczność eksploatacji, by osiągnąć określoną wydolność organizmu.
Ciało ludzkie, mimo procesu metabolizmu, jednak się starzeje; po uprzednim rozwoju i dojrzewaniu. Proces ten zwany ontogenezą rozpoczyna się od
momentu zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik aż do kresu życia biologicznego organizmu ludzkiego.
Cielesność świadczy o słabości człowieka jako bytu czasoprzestrzennego,
czyli doczesnego. Wystarczy zniszczyć ciało ludzkie (tj. organizm), a tym samym zniszczy się egzystencję człowieka w wymiarze doczesnym, czyli czasoprzestrzennym, np. poprzez upływ krwi; wstrzymanie oddechu; ugodzenie
w serce człowieka, czy tez uszkodzenie ludzkiego mózgu. U Żydów zniszczenie ciała ludzkiego oznaczało, że tchnienie życia (tj. pierwiastek życia) otrzymane od Boga wraca do Niego. Przykazanie „nie zabijaj” jest motywowane
także tym, iż człowiek nie ma prawa wbrew woli Bożej wydzierać tchnienie
życia człowiekowi, któremu to tchnienie zostało udzielone. Akt zabójstwa czy
samobójstwa zmusza tchnienie życia do powrotu do Boga Stwórcy. Cielesność
świadczy o doczesnej ograniczoności człowieka.
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3. Ciało wyrazem śmiertelności osoby ludzkiej w doczesności
Najmocniejszym doświadczeniem egzystencjalnej ograniczoności człowieka jest świadomość, że prędzej czy później musi on umrzeć.
Śmierć towarzyszy człowiekowi od chwili jego narodzin, bowiem jest on
bytem, który od strony biologicznej jest „bytem ku śmierci”248. Śmierć, mimo
swego tragizmu, jest zjawiskiem naturalnym dla człowieka, ale „mimo swej naturalności sprzeczna jest z wrodzonym pędem ku życiu. Człowiek raz do życia
powołany nie może się oswoić z myślą o zagładzie i zniszczeniu, pragnie istnieć”249.
W obliczu śmierci zagrażającej lub zbliżającej się z racji sędziwego wieku człowiek widzi w swoim życiu pojawienie się dwóch stanów: stan odrazy
i stan rozpaczy, bowiem „swego losu nie chce się przyjąć jako ustalonej kolei
życia, a śmierci jako jego zakreślonego kresu”250. Człowiek w rozpaczy czuje,
że jest już za mało czasu, by rozpocząć życie inaczej i szukać nowych dróg
rozwiązywania jego problemów. Takie uczucie może być przez chorego manifestowane przez obrzydzenie, czy tez stałe niezadowolenie z poszczególnych
osób lub instytucji. Stany te są charakterystyczne, kiedy śmierć mimo młodego wieku zaskakuje człowieka. Trochę inaczej przedstawia się podejście do samej śmierci u ludzi, którzy zbliżają się do niej poprzez starość. Stary człowiek
problem śmierci ujmuje następująco: „Jestem tym, co ze mnie pozostaje przy
życiu. Wszystko zrobiłem, co zrobiłem, moja wiara, moje kwalifikacje, wytrwałość w dążeniu do celu, moja praca, moja wierność, miłość, troska, mądrość
– wszystko to są probierze indywidualnej siły życiowej i wszystko to spływa,
włącza się w życie ludzkich instytucji”251.

3.1. Śmierć ciała wyrazem zmienności osoby ludzkiej
Człowiek w obliczu śmierci doświadcza, że życie nie jest stanem statycznym, ale procesem, czyli stawaniem się. Widzi, czym jest, a czym mógłby
być. Skoro życie jest stawaniem się to w pewnym sensie życie prawdziwe jest
jeszcze nieobecne. Człowiek szuka nie tylko źródła swego życia, ale przede
wszystkim całkowitego jego rozwoju ku doskonałości. Jest to charakterystyczny
rys nadziei ludzkiej, która stanowi punkt wyjścia dla nadziei chrześcijańskiej.
Śmierć jest zjawiskiem odczuwanym przez każdego człowieka. Jest więc fak248
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Zob. M. Heidegger, Sein zum Tode, w: M. Heidegger (red.), Sein und Zeit, Tübingen, 2006.
S. Kaczmarek, Rozważania o życiu ludzkim, Warszawa 1979, s. 119.
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tem oczywistym dla wszystkich autorów biblijnych ST. Lęk przed nią należy do
najbardziej podstawowych, powszechnych i nieuniknionych.
Człowiek jest świadom faktu, że śmierć niszczy całkowicie ludzkie „ja”,
czyli tożsamość. Wszelkie dowody na nieśmiertelność ludzkiej duszy nie trafiają do głębi ludzkiej świadomości, dlatego tym samym nie zdołają zniszczyć
naturalnego lęku przed śmiercią. Człowiek, doświadczając śmierci drugiego
(szczególnie bliskiego), przeżywa smutek, rozpacz, a nawet całkowite załamanie. Natomiast na samą myśl o własnej śmierci człowiek przeżywa uczucie
wstrętu, odrazy. Podstawą doświadczenia śmierci jest świadomość ostatecznego
zerwania relacji ludzkiego „ja” ze światem oraz ludźmi. Realnie człowiek doświadcza śmierci tylko raz i to w sposób nieunikniony i nieodwracalny, co jeszcze bardziej wzmaga poczucie zagrożenia. Nikt bowiem z ludzi nie jest w stanie
przekazać jakiegokolwiek doświadczenia swojej własnej śmierci.
W jakim sensie śmierć stanowi zagrożenie istnienia człowieka? Śmierć bliskich w doświadczeniu przekazanym nam przez ST u tych, co pozostają przy
życiu, wywołuje smutek. Smutek ten ma charakter zagrożenia istnienia, ponieważ odbiera człowiekowi radość życia. Radość ta płynie z przeświadczenia, iż
Bóg jest Dawcą istnienia. Zatem realnie przeżywany smutek jest znakiem pośredniego oddalenia od Boga, źródła wszystkiego, co istnieje. Człowiek smutny doświadcza, iż Bóg zakrył przed nim swoje oblicze, a tym samym i swoją
wszechmocną dłoń: „Jak długo Panie całkiem o mnie nie będziesz pamiętał?
Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze?”252. Dla człowieka, głęboko wierzy
w istnienie Boga oraz w Jego Opatrzność nad światem, doświadczenie smutku
jest swoistym brakiem Boga w życiu człowieka (przy człowieku). Tylko człowiek, który nie wierzy w Boga, może się obejść bez Jego oblicza. W ST człowiek niewierzący nazwany jest wprost „głupim”, czyli nierozsądnym, w gruncie
rzeczy traktującym zarówno siebie, jak i Boga bardzo niepoważnie. Człowiek
wierzący w Boga, jeśli nie doświadcza Jego oblicza, skarży się i robi wyrzuty Bogu, jednocześnie wyrażając swoją głęboką wiarę, że bez Bożego oblicza
nie może się obejść, traci sens swojej istnienia. Brak oglądania oblicza Bożego
przez człowieka odbierane jest przez niego jako brak obecności Boga w życiu
ludzkim. Smutek stanowi ogromną pokusę do odrzucenia wiary w Bożą Opatrzność, która podtrzymuje wszystko w istnieniu. Smutek,jako cierpienie psychiczne wywołane brakiem doświadczenia oblicza Bożego, sprawia określony psychiczny ból dla człowieka, trudny do zniesienia. Człowiek przeżywając brak
oglądania oblicza Bożego w Narodzie, gdzie cała jego egzystencja przeniknięta
jest obecnością Boga, jest jednocześnie realnym doświadczeniem „opuszczenia
przez Boga”, czyli zachwianiem najgłębszych fundamentów życia. Dla Izraelity fundamentem życia jest „tchnienie życia” łączone bezpośrednio z Bogiem
252
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Stwórcą i Jego aktem stwórczym253. Człowiek smutny – w najgłębszym swoim
doświadczeniu opuszczony przez Boga – czuje się jednocześnie bardzo samotny, nie tyle od strony psychologicznej, co ontologicznej. Może to się równać
z pozbawieniem realnych warunków, nie tyle życia, co istnienia, a więc może
to się równać jedynie z unicestwieniem. Patriarcha Józef płacze zasmucony nad
swoim ojcem Jakubem po jego śmierci: „Józef przypadł do twarzy swego ojca,
płakał nad nim i całował go” (Rdz 50,1).
Człowiek na różne sposoby może wyrażać swoje osamotnienie. Dawid na
wieść o śmierci swojego syna Absaloma pragnie sam umrzeć: „Synu mój Absalomie. Obym był umarł zamiast ciebie (…) zwycięstwo zmieniło się w tym dniu
w żałobę dla całego ludu” (2 Sm 19,1nn.)

3.2. Śmierć ciała wyrazem nieuchronnego końca
doczesnego wymiaru osoby ludzkiej
Śmierć stanowi zagrożenie ludzkiego istnienia w tym sensie, iż jawi się
jako nieuchronny koniec życia ludzkiego. Człowiek jako istota cielesna podlega
naturalnemu procesowi umierania, podobnie zresztą jak wszystkie organizmy
żywe: „Czas, jaki spędzamy w łonie matki, nie przebiega wyłącznie na
wzroście. Śmierć występuje tam także (…). Większość biologów na propozycję
zdefiniowania śmierci odpowiedziałoby, iż jest to „stan pozbawiony życia (…)”.
Na ogół jesteśmy przychylnie nastawieni do życia. W sensie ewolucyjnym
skłonność ta jest pozytywna i użyteczna, gdyż sprzyja walce o utrzymanie
się przy nim (…). Oczywisty staje się fakt, iż zasadniczo nie ma krańcowego
rozdziału między materią żywą a martwą (…). Życie polega na śmierci.
Wszyscy zawdzięczamy swe istnienie nie tylko komórkom, które oddzielają nas
od świata zewnętrznego, lecz również całym armiom innych komórek, które
regularnie poświęcają swe życie w wewnętrznych bojach staczanych ku większej
chwale całego organizmu (…). W normalnych warunkach zachowywana jest
równowaga. Ciało unika szkodliwego przeludnienia, równoważąc produkcję
nowych komórek ze śmiertelnością starych (…). Codziennie część naszego
ciała obumiera, aby pozostała jego reszta mogła żyć”254.
Wszyscy autorzy biblijni potwierdzają powszechne przekonanie o nieuchronności śmierci: „Czy jest ktoś, kto by żył i nie zaznał śmierci, kto by
życie swe wyrwał spod władzy Szeolu”255. Innymi słowy można powiedzieć za
ludźmi ST: „człowiek nieuchronnie zobaczy śmierć”; „człowiek nieuchronnie
253
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zakosztuje śmierci”. Nieuchronność faktu śmierci stanowi ontologiczne zagrożenie dla istnienia ludzkiego. Zdają sobie z tego sprawę szczególnie ci, którzy żyją świadomie, nie zaś ci, którzy po ludzku wegetują (tj. żyją na wpół
świadomie). To samo doświadczenie zagrożenia odczuwają ci, którzy w samym
fakcie życia widzą określona wartość. Najbardziej nieuchronność śmierci dotyka w świadomości Izraelity tych, którzy cieszą się dobrami życia doczesnego
otrzymanymi od Boga jako doczesną pomyślność.
Śmierć stanowi największe zagrożenie dla istnienia ludzkiego, szczególnie
w momencie, kiedy dobiegają lata człowieka (tj. w okresie starości) oraz
w momentach, kiedy ona „zagląda w oczy” człowiekowi, czyli w chorobie lub
śmiertelnym niebezpieczeństwie. W starości, jak nigdy dotąd nasilają się natarczywe myśli o umieraniu i konieczności śmierci. Czyni ten psychiczny stan coraz pełniejsza świadomość zbliżania się końca życia i towarzyszący temu coraz
większy lęk przed śmiercią. Człowiek żyjący w stabilności czuje się zagrożony
samą myślą o umieraniu, gdyż jawi się mu śmierć jako moment, w którym
nastąpi przerwanie równowagi życiowej: „O śmierci, jakże przykra jest pamięć
o tobie dla człowieka żyjącego spokojnie wśród swoich bogactw, dla męża, który jest beztroski i ma we wszystkim powodzenie i który może jeszcze smakować przyjemności”256.
Śmierć przychodzi zawsze za wcześnie i zawsze nie w porę, dlatego zaskakuje
każdego człowieka. Tym większym jest dla niego zagrożeniem, im zaskakuje
niespodziewanie, czy to w nagłej chorobie, czy to w niebezpieczeństwie utraty
życia: „W połowie dni moich odejść muszę”257.

3.3. Śmierć ciała wyrazem końca doczesnych życiowych udręk
Śmierć w Piśmie św. mimo że jest sama w sobie tragiczna i destabilizująca
ludzkie istnienie jest jednocześnie wyzwalająca. Jako wyzwolenie śmierć
fizyczna jest odbierana jako dar od Boga. W jakim sensie śmierć stanowi
wyzwolenie ludzkiego istnienia?
W Piśmie św. ST śmierć jest dobrodziejstwem od Boga dla tych, których
przygnębia życie. Człowiek biedny jest nieszczęśliwy, ponieważ jego ciągłym
zmartwieniem jest utrzymanie się przy życiu. Z tej to racji w opinii innych ludzi
jest mało znaczący, ponieważ nie jest samowystarczalny i narażony na ciągłą
niemal bezradność i bezsilność. Takie przekonanie sprawiało, że wielu ludzi
zmęczonych życiem z utęsknieniem wyglądało śmierci. Dla nich ona nie była
przerwaniem pomyślnego życia, lecz przerwaniem potoku niezaradności życio256
257
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wej, zniechęcenia i rozczarowania życiem: „O śmierci, dobry jest twój wyrok
dla człowieka biednego, który nie ma siły”258. Bezsilność ludzka podcina bardzo mocno korzenie egzystencji już poprzez sam fakt bezsilnego samopoczucia
i wyobrażenia.
Człowiek bezsilny bowiem nie jest w stanie albo niczego zmienić faktycznie, albo wmawia sobie, ze niczego nie może zmienić. Być może dlatego jedynym wyjściem wydaje mu się być przerwanie takiego stanu rzeczy nie poprzez
zmianę (to jednak dotyczy ludzi przebojowych, którzy nigdy nie rezygnują), ale
poprzez rezygnację: „O śmierci, dobry jest twój wyrok dla człowieka bezsilnego”259.
Człowiek bezradny, czyli ten, który sobie nie radzi z trudnościami życiowymi bądź przez brak akceptacji, bądź poprzez brak nadziei ludzkiej na poprawę,
rezygnuje z dalszej walki o swoje miejsce w świecie, gdyż jak mu się zdaje wykorzystał wszystkie dostępne mu środki lub rzeczywiście wszystkie możliwości
wykorzystał. Obrazem biblijnym tego duchowego stanu rzeczy są „załamane
ręce”260. Człowiek najbardziej odczuwa swoją bezradność w osamotnieniu. Sytuacja osamotnienia sprawia, że człowiek zdany jest na siebie samego, zarówno
w doli, jak i niedoli. Szczególnie ta druga sytuacja podcina korzenie ludzkiej egzystencji. W sytuacji osamotnienia człowiek bardzo często traci cierpliwość wobec innych, wobec przedłużającej się sytuacji trudnej (wręcz nie do zniesienia),
a nawet wobec samego siebie. Czuje się obco wśród ludzi, dlatego separuje się
od nich. Nie chce się zgodzić na znoszenie sytuacji, w jakiej żyje, bardzo często
zazdrości innym, co jeszcze bardziej pogłębia już wytworzony przez niego dystans wobec innych. Wreszcie zaczyna być agresywnym wobec samego siebie,
dlatego nie akceptuje nie tylko swojej trudnej sytuacji, ale samego siebie. Często chce ze sobą skończyć poprzez samobójstwo lub ucieka w nierealny świat
odurzenia, upojenia czy fantazji. Nierzadko człowiek osamotniony buntuje się
bądź staje się agresywny wobec otoczenia, które mu jeszcze zostało, bądź na
które jest skazany. Chce umrzeć, bo w śmierci widzi kres swego osamotnienia:
„O śmierci dobry jest twój wyrok dla człowieka zbuntowanego (duchem)”261.
Okresem szczególnego przygnębienia życiowego jest starość. Człowiek
w wieku starczym odczuwa niezmierną uciążliwość życia. Uciążliwość ta przejawia się w odczuwaniu ubytku sił witalnych: oczy starca stają się słabe262,
nogi odmawiają posłuszeństwa stając się niewładne263, niemożliwość zrodzenia
258
259
260
261
262
263

Syr 41,2.
Tamże.
Por. Pwt 28,32.
Syr 41,2.
Rdz 27,1. Izaak oślepł na wskutek starości.
ST określa te niemoc obrazem „stare kolana” (por. 1 Krl 15,23).
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potomstwa264, zanik urody (tj. piękna ciała, pojawiające się zmarszczki, zdeformowana twarz, brak bystrości w postrzeganiu zjawisk otoczenia, a nawet
w postrzeganiu najbliższych (tj. chodzi o zanik pamięci, sklerozę, miażdżycę),
a także zwolnione reakcje umysłowe: „W starym ciele jest zawsze coś z umysłowej głupoty” (Seneka). Człowiek stary jakby naturalnie myśli o śmierci jako
wyzwoleniu z niedołężności i uciążliwości życia. Śmierć wydaje dla człowieka starego wytchnieniem po długim życiu i w tym sensie jawi się jako dobrodziejstwo płynące od Boga: „O śmierci, dobry jest twój wyrok dla starca
zgrzybiałego”265.

3.4. Śmierć ciała początkiem wyzwolenia
człowieka przez Boga z doczesności
Tylko Bóg jako Dawca istnienia i życia może wyzwolić człowieka z zagrożenia istnienia płynącego z faktu śmierci. Tylko Bóg daje istnienie i tylko On
może je unicestwić.
Człowiek wobec śmierci jest bezsilny, szczególnie wówczas, kiedy pragnie
żyć lub kiedy jej pragnie a ona nie przychodzi. Śmierć bezwzględnie przerywa
ludzkie pragnienie życia. Ciąży nad człowiekiem jako rodzaj kary, a przez człowieka odbierana jest jako swoista zemsta.
W przekonaniu wielu autorów biblijnych śmierć jest wyrazem sprawiedliwości wobec grzeszników. Ten, kto kroczy drogą zła „chodzi w śmierci”266. Kto
z kolei ulega głupocie „zmierza ku dolinom Szeolu”267, natomiast człowiek dopuszczający się szczególnie ciężkich wykroczeń sprzecznych z ludzką naturą
lub z wola Bożą „winien być ukarany śmiercią”268. Bóg wyzwala człowieka
z zagrożenia śmiercią, którą powoduje bezprawie, grzech i zło, posługując się
przy tym mechanizmem Prawa.
Bóg wyrywa człowieka z zagrożenia śmierci przez to, iż ochrania go przed
unicestwieniem. Istnienie dla człowieka jest darem od Boga. Jest ono także podstawą wszystkich innych wszystkich innych darów jak życie, zadania, powołanie i przeznaczenie. Człowiek nieustannie doświadcza tego nadprzyrodzonego
obdarowywania ze strony samego Boga Dawcy wszystkiego. Pobożny Izraelita wyznawał: „Cóż mam, czego bym nie otrzymał?”. Jednocześnie wskazując
ST wprost określa ten stan jako „zamknięte łono” (porównując do bezpłodności) a mężczyznę
określano mianem „człowieka na wpół umarłego”.
265
Syr 41,2.
266
Por. Prz 11,19.
267
Prz 7,27.
268
Zob. przepisy porządkujące życie moralne i społeczne Izraela zawarte głównie w Księdze
Kapłańskiej i Powtórzonego Prawa.
264
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przy tym na źródło obdarowania, jakim jest Bóg wraz ze swoją „hojną ręką”.
Grzech pierworodny stanowił dramatyczne odwrócenie się człowieka od źródła istnienia, czym sprzeniewierzył się Stwórcy. Dał się bowiem namówić na
zwrócenie się w kierunku egzystencjalnej fatamorgany, w kierunku szatana (tj.
przeciwnika Boga i człowieka): „Wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”269. Oczy
pierwszym ludziom się wprawdzie otworzyły, ale na pustkę, która dostarczyła
im doświadczenia poniżenia: „Wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że
są nadzy”270. Wobec zaistniałej sytuacji sprzeniewierzenia się człowieka, gdyby
Bóg okazałby się jedynie bezwzględny, człowiek musiałby umrzeć, czyli zostać unicestwiony zgodnie z przestrogą wyrażoną przez Boga wcześniej: „Jeżeli
z niego (tj. z drzewa poznania dobra i zła) spożyjesz, niechybnie umrzesz”271.
Bóg jednak jako Dawca istnienia i życia nie jest zdeterminowany nawet
swoim zamysłem, dlatego ponad sprawiedliwość (tj., bezwzględność) okazuje
swoją dobroć w niczym nieskrępowany: „Bóg sporządził dla mężczyzny i dla
jego żony odzienie ze skór i przyodział ich”272.
Wyzwoleniem człowieka od unicestwienia jest to, iż Bóg nie pozwala, by
człowiek przestał istnieć. Wobec człowieka Bóg Stwórca okazuje się w dalszym
ciągu „Opatrznością” w stosunku do istnienia, ratuje go przed śmiercią, jako
unicestwieniem. Nad człowiekiem i nad jego istnieniem nadal Bóg roztacza
swoje ojcostwo, które od momentu zaistnienia jest doświadczeniem człowieka: „Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej,
co spadła na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy,
i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie
stworzenia, niczym się nie brzydzisz, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie
byłbyś tego uczynił (…). Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie,
miłośniku życia. Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie”273.
Bóg wyzwalając człowieka z zagrożenia śmiercią (tj. unicestwieniem)
wszczepia w jego serce nadzieję życia pozagrobowego. W miarę rozwoju Objawienia Bożego Bóg daje człowiekowi coraz każe dokładniej precyzować te
rzeczywistość: początkowo rozumie te rzeczywistość jako egzystencję pozagrobową (np. uśpienie w Szeolu) a następnie jako życie po śmierci. Dla Izraelity
człowiek zmarły to człowiek, który wprost „nie jest”. Nie rozumie tego jednak
jako unicestwienie, ale swoisty brak życia. Psalmista mając świadomość grzechu, który go oddziela od Boga i za który czuje się w pełni odpowiedzialny
prosi Stwórcę o pomoc zanim umrze: „Odwróć oczy ode mnie (tj. wybaw mnie
269
270
271
272
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Rdz 3,4–5.
Rdz 3,7.
Rdz 2,17b.
Rdz 3,21.
Mdr 11.22–12,2.
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z cierpienia), niech doznam radości, zanim odejdę i mnie nie będzie”274. Wierzy
on, iż niemożliwością jest unicestwienie przez Boga człowieka w tym sensie,
że Bóg tego po prostu nie chce. Spodziewa się jednocześnie, że Bóg, który
go stworzył wybawi go przed egzystencją poza–życiem, ale nie przed egzystencją w nie–bycie. Sprawiedliwy Hiob, chociaż wie, że śmierć rozpoczyna
egzystencję poza–życiem, jednak w jego przekonaniu nie wchodzi w grę jego
unicestwienie: „Nikt już mnie powtórnie nie ujrzy: spojrzysz, a już mnie nie
będzie”275.
W świadomości Izraelitów jedynie grzech sprowadza unicestwienie człowieka. Człowiek zatem umierając powinien oczyścić się z grzechów swoich, by
móc wejść do Szeolu – krainy nie–bytu, ale nie unicestwienia: „Czemu to grzechu nie zgładzisz? Nie zmażesz mej nieprawości? Wkrótce położę się do ziemi,
nie będzie mnie choćbyś mnie szukał”276. Egzystencja człowieka po śmierci to
życie pozagrobowe ujmowane przez ST w różne kategorie jako „ciało człowieka” zmarłego spoczywającego w grobie; „cień człowieka” zmarłego istniejący
nadal w Szeolu; „sen” jako istnienie zmarłych; „brak nadziei”; „brak poznania
Boga”; „brak doświadczenia Boga”. Wszystkie te kategorie egzystencji człowieka po śmierci nie zawierają w sobie nic ze stanu unicestwienia.

3.5. Śmierć ciała jako wyraz początku wieczności
Bóg wyzwala człowieka sprawiedliwego, ratując go wprost od śmierci, czyli od unicestwienia. W całym ST istnieje przeświadczenie, iż przeznaczeniem
człowieka jest śmierć jako skutek grzechu.
Sprawiedliwy Psalmista żywi nadzieję, że Bóg nie pozostawi go nawet
w Szeolu, który jest miejscem wszystkich zmarłych: „Albowiem nie opuścisz
duszy mojej w Szeolu, ani nie zostawisz sprawiedliwego swego, aby doświadczył grobu”277. Jest to stan głębszej wiary polegającej już na pewności nie tylko
istnienia po śmierci, ale wręcz jakiegoś rodzaju życia, przynajmniej dla łudzi
sprawiedliwych.
Podstawą dla nadziei na życie po śmierci przynajmniej ludzi sprawiedliwych jest ich szeroko pojęta prawość. Człowiek prawy szuka schronienia nie
w tym świecie, ani nie w ludziach, ale wprost u samego Boga, tym samym
uznając jedynie Jego wielkość i panowanie: „Zachowaj mnie Boże, bo chronię
się u Ciebie, mówię do Jahwe: ‘Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie do274
275
276
277
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bra poza Tobą’”278. Człowiek prawy może żywić nadzieję na życie po śmierci,
ponieważ w życiu ziemskim nawet swoich ust nie zbrukał bałwochwalstwem,
czyli zwracaniem się ku temu, co nie jest Bogiem i co uwłacza godności samego Boga: „Nie wyleję im (tj. bożkom pogańskim) krwi w ofierze, ani nie
wymówię ich imion moimi wargami”279. Prawy widzi w Bogu całe swoje nie
tylko życie, ale i swoje przeznaczenie: „Jahwe jesteś całym bogactwem i kielichem moim”280. Także radość całego swojego życia doczesnego zawdzięcza
jedynie Bogu: „Sznury odmierzyły mi rozkosze, a dziedzictwo moje bardzo mi
się podoba”281. Bóg jest przewodnikiem dla człowieka prawego, dlatego czuje
się pewny i bezpieczny: „Dziękować będę Jahwe za to, ze mi daje radę i nawet
wśród nocy poucza mego ducha. Cieszy się serce moje i raduje moja dusza (…)
ciało moje będzie spoczywać ufnie”282.
Nadzieja człowieka sprawiedliwego ma znamiona pewności. Pewność ta
z kolei sięga poza grób: „Nie opuścisz mej duszy w Szeolu, ani nie zostawisz
sprawiedliwego swego, aby doświadczył grobu”283.
Bóg ratuje przed unicestwieniem nawet grzeszników stawiając przed nimi
możliwość nawrócenia, o ile nie chcą trwać nadał w grzechach swoich i chcą
umknąć śmierci, jako totalnego unicestwienia. Grzesznik umiera bowiem na
skutek popełnionych grzechów. Wyzwolenie człowieka z grzechu nie jest kaprysem Boga, dlatego istnieje konieczność przyzwolenia człowieka, jego aktu
woli. Bóg wcale nie czyha na grzech człowieka, ponieważ ze swej natury nie
ma Bóg upodobania w śmierci (tj. w unicestwieniu) skoro człowieka powołał
do życia. Wobec daru życia stan prawości czy nieprawości człowieka jest nadrzędny: „Nie pragnę śmierci tego, który jest śmiertelny”284. To, co jest istotne
w człowieku to tchnienie życia pochodzące od Stwórcy. Zatem pragnieniem
Boga jest podtrzymanie tego tchnienia w człowieku przez Opatrzność, błogosławieństwo, doczesną pomyślność itd.
Bóg pragnie, aby każdy człowieka żył i to w całej pełni, czyli zgodnie
z ustalonym odwiecznie stwórczym porządkiem. Życie ludzkie w całej pełni
to najpierw życie zgodne z naturą (por. porządek prawa naturalnego), następnie
życie zgodne z przymierzem zawartym z Bogiem (porządek życiowego zadania i powołania). Z kolei życie grzeszne to życie zaburzonego porządku natury,
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bądź porządku przymierza: „Ja żyję – wyrocznia Pana – nie pragnę śmierci
grzesznika, ale żeby grzesznik odmienił swe postępowanie i żył”285.
Bóg, wyzwalając człowieka z zagrożenia śmierci, przeobraża niewinne cierpienie Sługi Jahwe w moc wybawiającą, zadośćcierpiącą. Tajemnicza postać
starotestamentalna Cierpiącego Sługi Jahwe nabiera znaczenie wzniosłego posłannictwa jako osoby wysoko ocenianej w oczach Boga: „Oto mój Sługa, którego Ja wspieram. Wybraniec mój, którego sobie upodobałem. Ducha mojego
wylałem na Niego. On Prawo zaniesie narodom”286.
Bóg dobrowolną ofiarą Sługi Jahwe wyzwala od śmierci innych ludzi: „Jahwe obdarzył mnie językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą utrudzonemu przez słowo krzepiące”287. Wyzwolenie to ma charakter duchowy: „Jahwe
mnie powołał jeszcze w łonie matki, w mej matki wnętrzu nazwał imię moje…
Uczynił ze mnie strzałę wyostrzoną, w kołczanie swoim mnie ukrył”288. Drogą
wyzwolenia od śmierci jest ofiara i cierpienie Sługi Jahwe: gotowość do bycia
ofiarą289; przyjęcie na siebie cierpienia (tj. bycia cierpieniem)290; bycie wyzwalającym cierpieniem291.
Bóg Stwórca dając człowiekowi „tchnienie życia”, chociaż może człowieka
unicestwić, jeśli on popełni grzech, czyli sprzeniewierzy się Stwórcy, ale nie
chce. Odwołuje się nawet do posłannictwa Cierpiącego Sługi Jahwe wyzwalając
grzeszników zasługujących na śmierć (tj. na unicestwienie) do życia.

Ez 33,11.
Iz 42,1.
287
Iz 50,4.
288
Iz 49,1–2.
289
Zob. Iz 50, 5: „Jahwe otworzył mi usta. a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem”.
290
Zob. Iz 50, 6: „Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem
swej twarzy przed zniewagami i przed opluciem”.
291
Zob. Iz 53, 10: „Spodobało się Jahwe zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli wyda swe życie a ofiarę
za grzechy ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Jahwe spełni się przez Niego”.
285
286
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Miłość erotyczna jako „oblubieńczy sens ciała”
Nie sposób globalnie ocenić dogłębnego stosunku człowieka współczesnego
do erotyki i pornografii, ponieważ w pojmowaniu zarówno erotyki jak i pornografii panuje okropny chaos Ideologia kontrkultury wyzwolenia człowieka
ma polegać głównie na wyzwoleniu seksualnym, a wtedy miłość płciowa staje
się erotyką wykraczającą poza codzienną sferę egzystencji. Ta droga polega na
uwolnieniu się od racjonalności. Miłość objawia się jako jedyna „więź” łącząca
nas z naturalnym źródłem wszelkiego życia 292. Erotyka natomiast odrywa człowieka od natury, a tym samym zwiększa irracjonalność doznań. Nowoczesny
rozdział sfery duchowej od cielesnej znajduje swój wyraz w krytyce „wzorów
romantycznych”, w oderwaniu miłości duchowej jako uczucia do osoby od seksu będącego stosunkiem wyłącznie cielesnym. Erotyka zostaje zastąpiona seksem i w coraz większym stopniu zostaje poddana „technologizacji”293.
Współczesne przemiany dotyczą także funkcji miłości, która nie zmierza ku
konkretności drugiego człowieka, tzn. nie wytwarza między partnerami prawdziwej więzi. Współczesny panerotyzm sprzyja zacieraniu się różnicy między
płciami, oddzieleniu się życia erotycznego od prokreacji. Wyzwolenie „obyczajów” doprowadza do zobojętnienia wobec erotyki294. Nowoczesną kulturę
charakteryzuje często postawa sensualizmu i hedonizmu. Przemiana kultury
nowoczesnej stanowi ważny etap zmieniania sposobu patrzenia na cielesność
człowieka. Powstaje nowe rozumienie moralności. Jest ono widoczne „u źródeł rewolty zmysłów kształtującej odmienny obraz człowieka”295. Stosunek do
zmysłowej strony człowieka jest inny niż w poprzednich epokach. Zmysłowa
i uczuciowa sfera życia ludzkiego jest sprowadzona do sfery „przyrodniczej”.
Swobodna ekspresja popędowa natury człowieka – w odróżnieniu od moralności poprzednich wieków – oparta jest na poczuciu obowiązku. „Idea obowiąz-

Z. Krasnodębski, Upadek idei postępu, Warszawa 1991, s. 182 i 191.
R. Dyoniziak, Postacie miłości i przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce,
Kraków 1991, s. 23.
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W. Misztal, Rewolta czy atrofia zmysłowości, w: L. Dyczkowski (red.), Kultura w kręgu wartości, Lublin 2001, s. 183.
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Z. Krasnodębski, Upadek idei postępu, dz. cyt., s. 185.
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ku” została zakwestionowana, a zatwierdzona została „idea przyjemności”296.
Doznania zmysłowe związane są równoznacznie ze „zniewoleniem”.
„Przyjemność”, jako jedna z wielu wartości, jest tak rozumiana, iż nie znajduje uzasadnienia utylitarystyczny program maksymalizacji „szczęścia i przyjemności”297. „Przyjemność”, obok „dobra” i „szczęścia”, była postrzegana
przez filozofów (stoików), teologów i psychologów jako coś, co jest następstwem naturalnego dążenia człowieka do poprawy nieprzyjemnego stanu potrzeby, pragnienia i chcenia298. Chaos w dziedzinie życia seksualnego, a co za
tym idzie i w miłości erotycznej, zasadza się na gruncie zranionej przez grzech
pierworodny naturze ludzkiej, co jeszcze bardziej daje o sobie znać, kiedy człowiek współczesny próbuje zlekceważyć sobie pierwotne rajskie zranienie ludzkiej natury przez grzech lub wręcz je pominąć.

1. Kulturowo–obyczajowy wymiar miłości erotycznej
Miłość erotyczna stanowi największy temat mitologii grecko–rzymskiej
obok przemocy i władzy, a wyrażana jest najczęściej w postaci wzmożonej
zmysłowości, co bardzo mocno przysłaniało samo głębsze znaczenie mitów
w odbiorze epok późniejszych i także chrześcijaństwa. Wyrazem wzmożonej
zmysłowości w ukazywaniu miłości erotycznej w mitach grecko–rzymskich
była preferencja (tj. pierwszeństwo doznań fizycznych, które łatwo przetwarzały
się w doznania natury seksualnej); namiętność; gwałtowność oraz pożądliwość.
Namiętność jest najsilniejszym i najbardziej zniewalającym uczuciem człowieka. Rodzi się nagle pod wpływem silnego impulsu. Silnym zaś impulsem rodzącym namiętność jest pożądliwość ciała, gdyż prowadzi człowieka do żądzy
przyjemności: od ciekawości przeżycia czegoś nowego, poprzez przyjemności
doznania czegoś mocnego, aż po zapomnienie siebie. Czymś zniewalającym,
silnym impulsem rodzącym namiętność jest pożądliwość oczu, gdyż prowadzi
człowieka do żądzy posiadania. W tej żądzy chodzi o posiadanie albo z zachłanności („ciągle za mało”), albo z poczucia lęku, że mi nie wystarczy. Silnym impulsem rodzącym namiętność jest pycha tego żywota, gdyż prowadzi człowieka
do żądzy znaczenia: od zwyczajnego przewrażliwienia na punkcie własnego
„ja” poprzez brak szacunku dla innych, aż do traktowania człowieka jak rzeczy, które można wykorzystać, użyć, zużyć. Raz rozbudzona namiętność swoją
Zob. W. Misztal, Rewolta czy atrofia zmysłowości, dz. cyt., s. 179.
Por. L. Hostyński, Doświadczenie wartości utylitarnych, w: P. Duchliński, G. Hołub (red.),
Oblicza doświadczenia aksjologicznego: Studia i rozprawy, Kraków 2011, s. 94–95.
Jest to monografia autorów na temat wartości utylitarnych. Wartości „przyjemności” występują
obok wartości „witalnych” – zob. R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1987, s. 23n.
298
Por. L. Hostyński, Doświadczenie wartości utylitarnych, dz. cyt., s. 95.
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siłą tkwi mocno w człowieku. Nie spocznie też, póki całkowicie nie zawładnie
człowiekiem. Namiętność zawsze jest zgubna, bo zabiera człowiekowi zdolność
logicznego myślenia. Dlatego mówi się, że żądza „zaślepia”.

1.1. Motyw miłości erotycznej w mitologii
W mitach występuje motyw miłości nieerotycznej, ale bardzo mocno powiązanej z erotyką. Motyw miłości jako potrzeby kontaktu emocjonalnego, czyli więzi z innymi ludźmi w celu przezwyciężenia osamotnienia. Motyw miłości
synowskiej, czyli potrzeby kontaktu emocjonalnego dziecka (tj., córki i syna)
z rodzicami (tj. z ojcem i matką). Przykładem jest Hefajstos ujmujący się za
matką Herą, którą Zeus w czasie jednej z kłótni powiesił za ręce na szczycie
Olimpu. Hefajstos nie baczy na konsekwencje swojego czynu, przez co zostaje
zrzucony przez ojca na wyspę Lesbos, gdzie łamie sobie nogę i jest do końca kulawy. Motyw miłości braterskiej. Dwaj bracia Heleny Trojańskiej: Kastor,
który pada martwy w bitwie i Polideukses, który nie chce zostać sam bez brata,
skłaniają Zeusa do tego, iż obdarza ich obu nieśmiertelnością, umieszczając ich
jako konstelację gwiezdną pod nazwą „bliźnięta”. Obaj bracia stanowią wzór
nierozłącznej i trwałej przyjaźni.
Motyw miłości rodzicielskiej bardzo często przeplatany jest z motywem
władzy. Pragnienie władzy i sławy stawało się silniejsze od pragnienia potomstwa. Tytan połyka wszystkie własne dzieci natychmiast po ich urodzeniu się,
co podkreślałoby całkowitą władzę rodziców nad dziećmi oraz całkowitą bezsilność i bezradność dzieci bez rodziców. Motyw miłości matczynej: Demeter
traci swoja córkę, błąkając się, by ją znaleźć. Zeus nakazuje Hadesowi, władcy
krainy umarłych, zwrócić matce wcześniej umarłą córkę. Motyw konfliktu pomiędzy miłością ojca a miłością córki do innego mężczyzny. Miłość erotyczna
okazuje się silniejsza od miłości synowskiej (tj. dziecko do rodziców) dlatego
Skylla przyczynia się do zguby swojego ojca Nizosa, wcześniej zakochawszy
się w innym mężczyźnie.
Miłość erotyczna w mitologii bardzo rzadko przedstawiana jest jako długotrwała i harmonijna, czyli uporządkowana, ustabilizowana czy przyporządkowana, natomiast bardzo często związana jest ona z podstępem, zemstą, nienawiścią, okrucieństwem czy zdradą a więc posiada kontekst bardzo niskich ludzkich pobudek. Wskazywałoby to na miłość erotyczną jako naturalne podłoże, na
którym człowiek budować powinien coś bardziej trwałego i uporządkowanego
(tj. w pełni ludzkiego), a więc świat wartości wyższych, czyli ludzkich. Stąd
skoncentrowanie wszystkiego lub niemal wszystkiego co ludzkie na miłości
erotycznej jest znacznym zawężeniem możliwości ludzkich, a tym samym sprowadzenie człowieka do najniższego poziomu rozwoju ludzkiego, którego wyra93
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zem są czyny stanowiące kontekst miłości erotycznej, jak współżycie seksualne,
przemoc, zdrada, okrucieństwo, zemsta itp.
W mitologii grecko rzymskiej widoczna jest problematyka motywów samej miłości erotycznej. Motyw długotrwałej miłości: bogini Eos zakochała się
w królewiczu Titanosie. Poślubia go i wyprasza mu u bogów nieśmiertelność,
dzięki czemu oboje żyją długo i szczęśliwie, wychowują dwóch synów. Z biegiem lat Titanos starzeje się coraz bardziej, ponieważ bogini Eos zapomniała
wyprosić dla swojego ukochanego wiecznej młodości.
Motyw miłości połączony z ciekawością: zaspokojenie ciekawości u Orfeusza i Psyche jest równoznaczne z utratą przedmiotu kochania. Psyche podburzona przez zazdrosne siostry, że kocha się w brzydkim mężczyźnie, w nocy
zapala kaganek, by przekonać się czy to prawda. Eros rozgniewawszy się na
ciekawską i niedowierzającą Psyche opuszcza ją, nie pokazując się więcej. Zaspokojenie ciekawości w mitologii łączy się z próbą wytrzymałości oraz sprawności, a także z utratą na zawsze partnera, co świadczyłoby o pewnej dozie
tajemniczości, intymności, indywidualności w samym fakcie miłości, który należy nie tylko zaakceptować, ale i uszanować.
Motyw miłości erotycznej rodzącej się stopniowo: w czasie wojny trojańskiej Achilles zabija Pentesileję, która przybywa na pomoc Trojańczykom.
Spojrzenie Pentesilei umierającej na widok Achillesa sprawiło, że dostrzegł jej
piękność i zakochał się w niej. Było jednak już za późno, gdyż ona umarła. Motyw ten ukazuje tzw. miłość od pierwszego wejrzenia, motyw miłości wcześniej
niedostrzeganej oraz bezpowrotnie traconej.
Motyw miłości splecionej dumą oraz miłości zaślepiającej: Meieager zaślepiony miłością do Atlanty wyróżnia ją wobec mężczyzn, przyznając jej trofea
polowania (tj. skórę i głowę dzika). Powoduje to wzburzenie i obrazę u wielu
zaszczytnych mężczyzn, których pomija przez fakt zaślepienia się w Atlancie,
Meieager doprowadza przez swoje zaślepienie do zaostrzenia konfliktu, w czasie którego wuj mu grozi. Meieager zabija wuja, a za ten czyn płaci własnym
życiem, gdyż ginie z rak siostry wuja.
Motyw miłości połączony z wyeliminowaniem przeszkody drogą przemocy:
Perseusz wraz ze swoją matką Danae znajdują się na wyspie. Władca wyspy
zakochał się w matce Perseusza, na co Perseusz nie chce się absolutnie zgodzić.
Władca wyspy obawia się Perseusza, ponieważ rośnie on na silnego mężczyznę,
więc odwołuje się do podstępu z przemocą: udaje przyjaciela Perseusza; rozpala
w nim pragnienie sławy; wysyła go w celu zdobycia głowy Meduzy licząc na to,
iż Perseusz zginie. Meduza spoglądając na kogoś, zamieniła się w kamień. Gdy
Perseusz długo nie wraca, władca wyspy zaczyna prześladować Danae, która nie
chciała go poślubić, a rozgniewawszy się wtrąca ją do więzienia. Gdy Perseusz
wraca, pokonując Meduzę, dowiaduje się o losie matki. Oburzony na los matki
odsłania głowę Meduzy a władcę oraz jego cały dwór zamienia w kamienie.
94

Miłość erotyczna jako oblubieńczy sens ciała

Motyw miłości przebaczającej zdradę i zwyciężającej gniew: uprowadzona
Helena najpiękniejsza kobieta świata, a żona Menelaosa kocha się w uwodzicielu Parysie, którego śmierć bardzo przeżywa, po czym zostaje po raz drugi
wydana za Deifoba. Po zdobyciu Troi Menelaos zabija Deifoba, a zobaczywszy
Helenę zamierza ściąć ją mieczem. Widok ukochanej, pięknej, chociaż niewiernej żony sprawia, że gniew opuszcza Menelaosa i odchodzi chęć ukarania jej.
Po powrocie do Sparty Helena znowu okazała się wierną żoną Menelaosa.
Motyw miłości narcystycznej: Narcyz, piękny młodzieniec, ulubieniec nimf,
interesuje się tylko i wyłącznie myślistwem. Żadnej innej namiętności nie posiada. Odrzuca uczucia dziewcząt w nim zakochanych. Pewnego razu, nachylając się nad lustrem wody, zobaczył swoje oblicze. Zdumiewa się sobą samym,
fascynuje się swoją pięknością, co doprowadza go do zakochania się w sobie.
Umiera z tęsknoty za posiadaniem siebie.
Motyw miłości skierowanej do rzeźby. Pigmajon, król Cypru zamiast rządzić skutecznie swoim królestwem zajmuje się rzeźbiarstwem. Rzeźbi posąg
kobiety, wyrażając w nim swoje marzenia o ukochanej. Piękno rzeźby spowodowało, iż zakochał się w wizerunku ukochanej przez siebie rzeźbie. Cierpi
z tego powodu, ponieważ marmur nie może się odwzajemnić uczuciem miłości.
Trwając zatopiony w miłości i cierpieniu dostrzega, iż Afrodyta ożywia pomnik,
wskutek czego powstaje żywa i piękna kobieta, z którą Pigmajon żeni się i ma
z nią syna Pafosa.
Motyw miłości ratującej życie innemu człowiekowi, ale jednocześnie
wzgardzonej: Ariadna zakochała się w Tezeuszu, ocalając mu życie z labiryntu
potwora Minotaura, dając Tezeuszowi kłębek nici. Po zabiciu Minotaura Tezeusz zabiera Ariadnę do Aten. Gdy po jakimś czasie wygasły uczucia do Ariadny,
porzuca ją czyniąc z niej na zawsze śpiącą na wyspie Naksos.
Motyw miłości nieodwzajemnionej: Echo – nimfa górska zakochała się bez
wzajemności w Narcyzie. Cierpienie, smutek i rozpacz pozostawiły po niej tylko głos. Pann – bóg lasów i pasterzy nie ma szczęścia w miłości: donośny głos,
rozlegający się w leśnej gęstwinie, wzbudzający przerażenie u ludzi (por. panika). Kochanka Panna ustawicznie przed nim uciekała, ponieważ wzbudzał on
w niej obrzydzenie i przerażenie. Pann natarczywie za nią chodził, dlatego ona
poprosiła bogów o pomoc. Ci ją zamienili w trzcinę. Wówczas Pann zrozumiał,
że jest brzydki, dlatego popadł w rozpacz i smutek.
Motyw miłości połączonej z oszczerstwem (odtrącenie): Przebywający na
wygnaniu Argos stał się obiektem miłości postarzałej już królowej władcy wygnania. Jej zaloty nie robią na nim większego wrażenia. Królowa rozgniewana
posądza Argosa przed swoim mężem, że chciał ja porwać. Argos ginie z rąk
władcy.
Od zarania dziejów piśmiennictwa próbowano opisać zjawisko miłości erotycznej, czyli stan i przeżycia związane z budzącą się w człowieku namiętno95
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ścią, którą to namiętność nie we wszystkich kulturach rozumiano jednakowo
i jednakowo oceniano z punktu widzenia wartości, jakie ze sobą niesie. Namiętność wypływa z samej natury seksualnej człowieka, zatem ma silny związek
z pozostałymi przejawami ludzkiej natury.

1.2.Miłość erotyczna w obyczajowości
Miłość erotyczna bardzo mocno zakotwiczona jest w tworzeniu obyczajowości oraz zachowywaniu jej. Miłość erotyczna towarzyszy przekazywaniu
życia potomstwu: „Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła
i porodziła Kaina”299. W tym lapidarnym stwierdzeniu zawarte są bardzo istotne
informacje dotyczące kontekstu związanego z przekazywaniem nowego życia.
„Zbliżył się, to w obyczajowości semickiej skrót stwierdzenia: poznał ją, pokochał ją oraz wyraził to współżyciem seksualnym z nią. Zatem „zbliżenie się”
ma tutaj ścisłe określone znaczenie, nie zaś zwyczajne pokonanie odległości
dzielącej człowieka od człowieka. Konsekwencją obyczajowego stwierdzenia
„zbliżył się” są wszystkie następstwa współżycia, o czym świadczy kontekst
wypowiedzi a więc poczęcie oraz narodziny dziecka”300. Podobnym skrótem
myślowym w obyczajowości semickiej są słowa niepłodnej Sary do Abrama:
„Ponieważ Pan zamknął mi łono, abym nie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy, może z niej będę miała dzieci (…). Abram zbliżył się do Hagar i ta stała się
brzemienną”301. „Zamknięcie łona”, to niezdolność do poczęcia oraz urodzenia
dziecka, czyli bezpłodność. Natomiast stwierdzenie „z niej będę miała dzieci”,
to skrót rzeczywistości pełnego macierzyństwa, które rozpoczyna się w chwili
poczęcia i urodzenia dziecka, jednak swoją realizację znajduje w wychowaniu
potomstwa302.
Miłość erotyczna w mentalności semickiej zakładana była w ściśle określonym kontekście a więc: w kontekście poczęcia (jako współżycie), w kontekście narodzenia oraz w kontekście wychowania. Pismo św. nie mówi wprost
o miłości erotycznej, tylko ją zakłada, a to dlatego, iż miłość erotyczna nie
istnieje dla siebie samej i nie może być brana pod uwagę w oderwaniu od jej
naturalnego kontekstu, jaki stanowi rodzicielstwo. Trudno posądzać autorów biblijnych o chęć wykluczania miłości erotycznej ze współżycia seksualnego małżonków, poczęcia nowego życia oraz rodzicielstwa. Stwierdzenia zakładające
miłość erotyczną w kontekście małżeńsko–rodzicielskim są dowodem obyczaRdz 4,1.
Por. Rdz 4,17.
301
Rdz 16,1nn.
302
Stwierdzenie to wyraża polskie powiedzenie: „nie ta matka (prawdziwa, autentyczna), która
urodzi, ale ta, która wychowa”.
299
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jowego ujmowania rzeczywistości miłości erotycznej, a nie jej przemilczania,
czy wręcz pomijania. Historia dowodzi, iż w wielu sytuacjach miłość erotyczna
bywała źródłem zdobywania korzyści materialnych. Niekiedy miłość erotyczna
stawała się przyczyną ocalenia życia: „Abram wędrował z miejsca na miejsce
w stronę Negebu (…), gdy się już zbliżał do Egiptu rzekł do swej żony Saraj: ‘Wiem, że jesteś urodziwą kobietą, skoro cię ujrzą Egipcjanie zabiją mnie,
a ciebie pozostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi dobrze
wiodło się ze względu na ciebie i abym dzięki tobie utrzymał się przy życiu’
(…). Zabrano Saraj na dwór faraona, Abrahamowi zaś wynagrodzono za nią
sowicie (…) owce i woły, niewolników oraz oślice i wielbłądy”303. Na Bliskim
Wschodzie małżeństwo miało charakter sakralny, dlatego pojąć za żonę można było kobietę po śmierci jej męża, bez względu na to, w jakich warunkach
ta śmierć nastąpiła, nawet drogą podstępu, zbrodni itp. Abraham, chcąc ocalić
swoje życie przed mężobójstwem, dopuszcza kłamstwo, iż jest ona jego siostrą,
a nie żoną. Z punktu widzenia moralnego ten czyn jest wielce wątpliwy, natomiast obrazuje pewien obyczajowy kontekst miłości erotycznej.
W niektórych kulturach miłość erotyczna usprawiedliwiała nawet kazirodztwo, gdyż przyporządkowano ją w szczególnie skrajnych sytuacjach konieczności przekazania nowego życia, czyli prokreacji. Dobitnym tego przykładem
jest oceniany negatywnie pod względem moralnym czyn kazirodczy córek Lota:
„Ojciec nasz wprawdzie jest już stary, ale nie ma w tej okolicy mężczyzny,
który by przyszedł do nas na sposób wszystkim właściwy. Chodź więc upoimy
naszego ojca winem i położymy się z nim, a tak będziemy miały potomstwo
z naszego ojca”304. Motywacja kazirodztwa córek Lota jest jasna, a mianowicie:
współżycie seksualne zakładające prokreację. Nie był to zatem nierząd. Należy
się tutaj dopatrywać obyczajowego kontekstu miłości erotycznej, jednak wątpliwego moralnie i określanego mianem „występku”. Same określenie stosunku seksualnego już sugeruje obyczajowość: „na sposób wszystkim właściwy”,
czyli zgodny z naturą kobiecości zmierzającej do swej pełni w macierzyństwie.
Podobny wydźwięk ma stwierdzenie: „położymy się z nim i tak będziemy miały potomstwo”, co zakłada współżycie seksualne o charakterze prokreacyjnym:
chcą być matkami. W starożytności akceptowane były tylko związki kazirodcze
tylko wśród bogów, ponieważ oni ze swej natury nie podlegali prawom ludzkim, ani także ludzkim ocenom. Z biegiem czasu w niektórych środowiskach
i kulturach stosunek do kazirodztwa ulegał przeobrażeniom. W początkach
ludzkości stosunki kazirodcze były niemal powszechne, natomiast w czasach
późniejszych kazirodztwo bywa zaledwie tolerowane, czy niechętnie uznawane.
W początkach epoki historycznej zaczyna budzić oburzenie i jest traktowane
303
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Rdz 19,31–32.

97

Rozdział IV

jako występek, co za tym idzie bywa piętnowane, zakazywane, a nawet surowo karane. Zmieniający się stosunek do samego czynu kazirodczego świadczy o silnym powiązaniu obyczajowym miłości erotycznej z prokreacją, która
usprawiedliwiała nawet samo kazirodztwo.
Miłość erotyczna od zarania dziejów była naturalnym motorem stylu bycia człowieka, czyli kultury życia, nierzadko określanej jako „sztuka miłości”.
O stylu bycia wypływającego z miłości erotycznej świadczy raz po raz lansowany ideał piękna jako zespół czynników narzucających cechy urody, czyli co ma
się podobać?; co wzbudza zainteresowanie? oraz co wzmaga pożądanie erotyczne?; profil twarzy (np. starożytnych Rzymian); harmonijna budowa ciała (np.
u starożytnych Greków); nadmiernie rozwinięte pośladki (np. u Hotentotów);
otyłość (np. u niektórych plemion afrykańskich); wyolbrzymianie niektórych
części twarzy (np. nosa, policzków, warg); pełne kształty kobiece (np. styl piękna Rubensa); szczupłość i zgrabność oraz długie nogi (np. w kulturze zachodniej); zdeformowanie małej stopy u kobiet (np. w Chinach, Japonii). We współczesnym świecie powszechny model piękna stanowią indywidualne upodobania
człowieka. Obowiązująca moda tylko w pewnym sensie może dopomóc lub
nawet przeszkodzić w odwoływaniu się i kierowaniu indywidualnymi upodobaniami. Ważną rolę we współczesnym ideale piękna odgrywa osobiste doświadczenie (tj. przeżywanie) 305 oraz chęć upodobnienia się do wymarzonego ideału
piękna, czy to powstałego na drodze wyobrazili, czy to wy lansowanego środkami masowej komunikacji. Jest to tzw. wyuczony ideał piękna, czyli lansowane
kryteria określonego standardu306.
W niektórych kulturach świata styl życia motywowany miłością erotyczną wyrażał się w tzw. podręcznikach sztuki miłości. Klasycznym dziełem tzw.
sztuki miłości erotycznej jest indyjska Kamasutra, której zawartość treściowa
skoncentrowana jest wokół podstawowych celów życiowych wypływających
z miłości erotycznej. Dzieło to ma na wskroś epokową wartość kulturową, chociaż z punktu widzenia moralnego różnie ocenianą, szczególnie, gdy się próbuje
porównywać z koncepcjami moralnymi tzw. kultury Basenu Morza Śródziemnego. Przy jakiejkolwiek ocenie etyczno–moralnej należy pamiętać, iż mamy
do czynienia z dziełem diametralnie różnej kultury, a nawet i cywilizacji. Zatem
wszelkie oceny moralne nie będą z konieczności miały spójnego charakteru,
dlatego wydaje się być jedynie możliwa ocena kulturowo–obyczajowa, co może
dostarczyć wielu ciekawych spostrzeżeń, zarówno na samą naturę miłości erotycznej, jak i na kontekst, w jakim jest odczytywana. Kamasutra w sposób zwięzły, a zarazem dokładny podaje fizjologię współżycia seksualnego, co może budzić wiele zastrzeżeń natury moralnej. Jednak o ile spojrzy się na to z punktu
305
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widzenia kulturowego, tego rodzaju rozważania mają charakter rzetelnej wiedzy
na temat biologicznego wymiaru współżycia seksualnego niekoniecznie oderwanego od kontekstu osobowego, W tym względzie Kamasutra może stanowić cenne źródło wiedzy fachowej. Praktyczne wskazania na temat uwodzenia w sensie pozytywnym próbują wtajemniczyć w sposoby sprawdzania więzi
z drugim człowiekiem, sposoby zdobywania zaufania u drugiego człowieka,
a także konkretne wskazania, co do zabiegów mających na celu skłonienie drugiej osoby do małżeństwa. W Kamasutrze znajdują się także pouczenia i wskazania o rodzajach miłości dla niedoświadczonych307, o miłości płynącej z serca,
z zaufania. Jednak wśród tych wskazań najważniejsze są te, którego dotyczą miłości zmysłowej. W tym względzie spotykamy w indyjskim podręczniku sztuki
miłości dokładna klasyfikację stosunków płciowych jak: spontanicznych, które
wypływają z obustronnej sympatii; stosunki namiętności; stosunki z pragnienia
przyszłej miłości, gdy miłość jest jeszcze w zarodku; z wymuszonej miłości,
z przeniesionej miłości, czyli tzw. projekcji innego partnera; oraz specjalny rodzaj stosunków eunuchów. Szczególnym akcentem widocznym w Kamasutrze
jest klasyfikacja „zjednoczenia seksualnego”, które jest czymś więcej, aniżeli
tylko zaspokojeniem potrzeb fizjologicznych, czy prokreacyjnych. Zdaniem autorów Kamasutry „zjednoczenie seksualne” zawiera w sobie misterium erotyzmu oraz miłości. Dlatego więc w hinduizmie znaczenie boskie maja narządy
płciowe.
W kulturze zachodniej najwidoczniej nie widzi się tego pogłębionego wymiaru współżycia seksualnego. Posługując się tekstami Kamasutry w Europie
i Ameryce pomija się jednocześnie akcent misterium w samym współżyciu,
ograniczając się jedynie do rozkoszy i to pojętej w wymiarze czysto fizjologicznym. W Kamasutrze współżycie seksualne jest rzeczywistością pełną rozkoszy, ale w wymiarze szerszym, aniżeli fizjologiczny, stąd identyfikowanym
w nadprzyrodzonością: rozkosz seksualna we współżyciu jest chciana przez
boga oraz przez niego przekazywana W tym względzie można byłoby szukać
powiązania pomiędzy Kamasutrą a rozumieniem rozkoszy w Biblii. Autorzy
Kamasutry wyraźnie podkreślają, iż im bardziej swobodniejsze jest życie erotyczne, tym prymitywniejszy poziom rozwoju społecznego szczepu, kasty, sekty
itp. Celem napisania Kamasutry nie jest namiętność, ale dyscyplina z wyraźnym założeniem wstrzemięźliwości oraz swoistego pietyzmu. Miłość erotyczna
stanowi w Kamasutrze wiedzę, dlatego ona jest uczuciem spośród innych niemal świętym, dlatego należy poznać sposoby powstawania miłości oraz poznać
sposoby jej kontrolowania. Mimo podniecającej treści celem nauk Kamasutry
jest osiągnięcie harmonii we współżyciu mężczyzny i kobiety. Równowagę tę
Jest to rodzaj miłości, która polega na gestach, odniesieniach itd., co tworzy styl „rozumienia
się bez słów”.
307
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osiąga tylko ten, kto kocha, lecz nie pozwała opanować się ślepej namiętności, która być może nazywa miłością. W oczach człowieka kultury europejskiej
Kamasutrą jest bardziej podręcznikiem sztuki namiętności, aniżeli sztuki miłości. W tym względzie Kamasutra jest źle odczytywana, przyjmowana, a nawet
wręcz traktowana bardziej pornograficznie, aniżeli erotycznie.
Dziełem, które stanowi formę unowocześnienia Kamasutry, jest Anangaranga, co dokładnie tłumaczy się jako „Statek na oceanie miłości”. Jest to dzieło
ubogacone o większą ilość ostrzeżeń przed utożsamieniem namiętności z miłością. Zdaniem autorów Anangarangi jednostajność rozkoszy miłosnej prowadzi do przesytu. Z kolei przesyt rozkoszy miłosnej prowadzi do zobojętnienia,
zobojętnienie zaś prowadzi do zniechęcenia, natomiast zniechęcenie przeradza
się w odrazę. Odraza rodzi bardzo niebezpieczne konsekwencje, a mianowicie
uwodzenie, zazdrość, rozbicie małżeństwa oraz poligamie. W Anangarandze
niebezpieczeństwo porównane jest do statku, który znalazł się na morzu w czasie sztormu. Takie konsekwencje może zrodzić zidentyfikowanie namiętności
z miłością erotyczną,
W wielu kulturach świata styl życia, u podłoża którego stoi miłość erotyczna, tworzą się tzw. formy grzecznościowe w zachowaniach. Szczególnie
widoczne jest to w kulturze japońskiej. Przejawem tego rodzaju kultury jest
swoisty ceremoniał związany z odbywaniem stosunku seksualnego, któremu towarzyszą przenośnie i porównania w miejsce bezpośredniego wyrażania swoich
życzeń i oczekiwań.
W kulturze Persów wielkie znaczenie miało rozbudowanie gry miłosnej
i czerpanie z niej rozkoszy: „Gdy pojawiają się pierwsze oznaki popędu do
zbliżenia rozpoczyna się preludium stosunku płciowego. Przebiega ono narastając, w jednym przypadku wolniej, w innym szybciej, a w jeszcze innym niemalże błyskawicznie (…). Gra miłosna rozpoczyna się od pocałunku miłosnego, a kończy się w momencie rozpoczęcia spółkowania. Jest ona niezbędnym
przygotowaniem do spółkowania i ma na celu wprawienie mężczyzny i kobiety
w taki stan psychiczny i fizyczny, który umożliwia należyte zespolenie seksualne (…). Gra miłosna, kunsztownie przeprowadzona, daje pełnię rozkoszy nie
mniejszą, niż spółkowanie”308.
Szczególnie w kulturach Wschodu miłość erotyczna ma bogaty kontekst
kulturowo–obyczajowy, co wydaje się być do niedawna obce kulturze zachodniej, a obecnie coraz bar- dziej dającej o sobie znać na Zachodzie po tzw. rewolucji seksualnej lat 60-tych. Problem leży jednak w tym, iż miłość erotyczna i tworzona przez nią kultura i obyczajowość przez tzw. kulturę zachodnia
bywa ograniczona tylko do jej wymiaru technicznego, czyli pozbawionego głębi
wartości. Dlatego być może w ocenach etyczno–moralnych budzi zastrzeżenia,
308

T. Velde, Małżeństwo doskonałe, Warszawa 1973, s. 141–142.
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a nawet sprzeciw. Jednak po głębszej analizie, sama kultura i obyczajowość
erotyczna Wschodu nosi na sobie znamiona głębi, a więc wartości ciągle jednak
mało znanych i podkreślanych przez kulturę europejską.

2. Etyczno–moralny wymiar miłości erotycznej
Potoczne rozumienie etyki i moralności ma wieloznaczne pojęcie: „moralność to zasady postępowania”, „etyka to prawość”; „moralność to postawy
ludzkie i ich zachowania” (np. oceny postępowania, wyobrażenia ludzi o sobie
nawzajem, ideał życiowy, model osobowościowy, czy wzorzec życiowy regulujący relacje międzyludzkie) itd. W znaczeniu szerokim etyczne postępowanie
to zachowanie ludzkie zgodne z logiką ludzkiego rozumu oraz zgodne z logiką
ludzkiej wolności (por. prawo naturalne). Moralność to postępowanie człowieka
zgodne z wola Bożą, która zapisana jest w naturze ludzkiej i wzmocniona jest
Bożym autorytetem (por. Objawienie Boże).
W kulturze zachodniej długotrwałe309 i specyficzne ustosunkowanie się do
sfery seksualnej doprowadziło do dramatu próby wyłączenia sfery seksualnej
spod ocen etyczno–moralnych 310.
Wyzwania rewolucji seksualnej doprowadziły do próby sformułowania zasad pracowitości etyczno–moralnej działań seksualnych. Narządy płciowe nie są
niczym wstydliwym, bowiem należą do natury ludzkiej. Wstydliwość narządów
płciowych nie mieści się ani w ramach logiki, ani w ramach fizjologii, jak zresztą każdy inny narząd ludzkiego organizmu z jednoczesnym zachowaniem należytego im szacunku w ramach osobowościowej nietykalności (tj. skromności
ludzkiej). Działania zmierzające do zaspokojenia rozkoszy seksualnej są ze swej
natury pozytywne i nie należy się wstydzić tych zachowań pod warunkiem, iż
są one podporządkowane celom małżeńskim, a mianowicie miłości małżeńskiej
oraz prokreacji. Nie przynosi zatem mężczyźnie ani kobiecie wstydu, dawanie
oraz uzyskiwanie rozkoszy seksualnej zgodnie z prawowitością właściwą naturze ludzkiej w ramach małżeństwa. Sam akt seksualny, w kontekście miłości

Zob. Pogląd manichejski wywarł głęboki wpływ na pojmowanie; a nade wszystko ustosunkowanie się do sfery seksualnej Pogląd ten motywowany był skrajnym ascetyzmem, który Kościół
potępił już w II wieku. Jednak po polepieniu Manichejczyków nie wypracowano dokładnego obrazu chrześcijańskiego stosunku do sfery seksualnej. Wyjątek stanowi tylko dokładna wykładnia
na temat małżeństwa. Stad tzw. tabu owiane były sprawy życia seksualnego, a więc współżycia
i jego wartości dla samego małżeństwa, prokreacji a także dla osobowości. Takie dokładne stanowisko Kościół wypracował dopiero w wiekach późniejszych.
310
Taki proces nastąpił po dramatycznych wyzwaniach tzw. rewolucji seksualnej w USA w latach
60-tych XX wieku.
309
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i prokreacji, jest ze swej natury prawowity. Higiena sfery seksualnej człowieka
należy do dziedziny ludzkiego wychowania oraz osobistej odpowiedzialności.
Współczesne tendencje formułowania zasad wolności działań seksualnych
niekiedy idą bardzo daleko poza obszar etyki i moralności w imię przełamania
tzw. tabu. Jest to swoista druga skrajność wobec skrajności tabu. Zasady te sformułował m.in. R. Guyon. Według niego fundamentem wolności seksualnej są
reguły prawowitości działań seksualnych, gdyż uznanie tych działań nie powoduje dewiacji (tj. tłumienia) oraz nie powoduje żadnych zahamowań. Z tej fundamentalnej zasady Guyon wyprowadza wiele szczegółowych twierdzeń. Każde
spełnienie aktu seksualnego zmierzające do zaspokojenia określonej naturalnej
potrzeby ma wartość ludzką samo w sobie. Nie ma tutaj mowy o kontekście
małżeńskim, co sprzeciwia się chrześcijańskiemu spojrzeniu na rzeczywistość
ludzkie płciowości. Nie należy zdaniem Guyon rozpatrywać stosunków seksualnych w kategoriach negatywnych, czyli nie należy niczego zabraniać, o ile odbywają się bez przemocy oraz bez udziału młodocianych, dlatego same w sobie
nic są niemoralne, nieszkodliwe odpowiadają w pełni ludzkiej godności, której
przecież nie poniża sam fakt ulegania prawom natury. Przy te zasadzie także
nie ma mowy o kontekście małżeńskim. Pomija się również obowiązywalność
prawną oraz religijną w dziedzinie ludzkiej płciowości. Guyon twierdzi, iż należy występować przeciwko teoriom zaprzeczającym wolności czynności seksualnych Jednak nie precyzuje samego charakteru wolności oraz nie stawia tym
samym granic tej wolności. Jawią się zatem wątpliwości: czy każda czynność
seksualna człowieka może być nieskrępowana? Trudność ta jest tym donioślejsza, gdyż człowiek, chociaż jest wolny ze swej natury, to jednak ulega zniewoleniom w ramach samej ludzkiej natury: „nie jesteśmy całkowicie wolni. Zostaliśmy zaprogramowani w niemowlęctwie, dzieciństwie i ten program ogranicza
naszą wolność. Ponadto zdążyliśmy zżyć się z naszym przyzwyczajeniami i jest
nam z nimi dobrze. Przyzwyczajenia także ograniczają naszą wolność wyboru.
A także bywa i tak, że ogranicza nas zwykła ludzka bezczynność”311.
Ograniczenia wolności dotyczą wszystkich sfer ludzkiego życia, dlatego nie
może być z tego wyjęta sfera seksualna człowieka. Rozkosz seksualna zdaniem
Guyona stanowi cel sam w sobie, dlatego powinno się zaspokajać potrzeby seksualne, co jest hołdem wobec natury. Zasada ta jest prawdziwa w granicach samej natury, której logika jest bardzo prosta: na odpowiedni bodziec skierowany
w stronę ludzkiej cielesności (tj. natury) musi być odpowiednia reakcja tejże
natury. Człowiek jednak nie jest samą tylko naturą. O istocie człowieczeństwa
nie stanowi tylko i wyłącznie cielesność, ale rozumność i wolność, o czym zdaje się zapominać wielu przedstawicieli zliberalizowanej etyki, którzy stawiają
problem bardziej: co człowiek w ramach swojej rozumności może uczynić, na311

Powell J., Twoje szczęście jest w tobie, Kraków 1996 s. 36.
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tomiast nie stawiają problemu, co człowiek w ramach swojej rozumności czynić
powinien: Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu „nie”. Może
powiedzieć Chrystusowi „nie”. Ale pytanie zasadnicze: czy wolno? i „w imię
czego wolno”? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, rodakom i Narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć „nie”312. Człowiek we wszystkich swoich sferach może postępować
zgodnie lub niezgodnie z naturą, lecz także zgodnie lub niezgodnie z godnością
ludzką. Zgodność z naturą jawi się dla człowieka jako „możliwość ludzka”,
natomiast zgodność z ludzkim powołaniem i przeznaczeniem (tj. z godnością)
jawi się dla człowieka jako „powinność ludzka”. Dotyczy to także możliwości
oraz godności ludzkiej w jego wymiarze płciowym, czyli seksualnym.
Współczesne niektóre systemy etyczno–moralne313 w wymiarze płciowym
człowieka stawiają zasadę integralnego scalenia dwóch seksualnych substruktur: płciowości i miłości. Miłość erotyczną należy uznać za pierwszą i główną
w całym moralnym sensie zachowań seksualnych człowieka. Miłość erotyczna
mimo podłoża biologiczno–sensytywnego ma jednak charakter duchowy: „Nie
da się pomyśleć o znaczeniu płci, jeśli ograniczymy się do zakresu biologicznego; płciowość ludzka, będąca czystą płciowością, byłaby czymś degradującym
(…). Przeciwnie, przezwycięża ona swoje granice biologiczne, stając się wyrazem wzajemnego daru małżonków w tym wszystkim, co mają, co czynią, czym
każde z nich jest (…) całą swoją istotą”314. Wyraża miłość erotyczna doskonalszą formę rozumnej aktywności człowieka, bowiem zmienia ona zasadniczo
charakter stosunku seksualnego. W przypadku stosunku seksualnego, u którego
podstaw jest miłość erotyczna, nie można mówić ani o kopulacji (jak to ma
miejsce u zwierząt), ani o gwałcie (jak to ma miejsce bez wyraźnego przyzwolenia którejś ze stron w celu rozładowania li tylko popędu seksualnego): „akt
seksualny może i powinien być wyrazem tylko takiej miłości, która ma prawo
życie przekazywać, a więc miłości małżeńskiej, będącej źródłem i fundamentem rodziny. Oczywiście nie każde współżycie seksualne jest fizycznie płodne;
wynika to już z samych praw fizjologii. Jednak w okresie bezpłodności pożycie
płciowe może być nadał wyrazem miłości i służyć jej umocnieniu, co ma wielkie znaczenie nie tylko dla samych małżonków i ich osobistego szczęścia, ale
również dla ich dzieci, dla których silna uczuciowa więź miedzy rodzicami jest
pierwszym warunkiem prawidłowej atmosfery rodzinnej i pomyślnego rozwoju;
tak cielesnego, jak i duchowego”315

312
313
314
315

Paweł VI, Przemówienie w czasie Mszy św., Kraków 1979.
Zob. Katolicka etyka seksualna oraz moralność małżeństwa chrześcijańskiego.
G. Carriquiry, Płeć i asceza, Warszawa 1987 s. 143.
K. Wiśniewska–Roszkowska, Eros zabłąkany, Warszawa I986, s. 74–75.
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Miłość erotyczna zwraca się ku osobie o odmiennej płci, która akceptuje
się jako równie doskonałą. Fascynacja innością pojmowaną jako także w swej
istocie doskonałą, wyklucza zwrot w kierunku osoby tej samej płci. Autentyczna miłość erotyczna wyklucza odniesienie do anonimowego partnera, dlatego
sama w sobie nie stoi u podstaw ani przelotnych związków seksualnych, ani
u podstaw prostytucji.
Miłość erotyczna stanowi podstawę godności osoby miłowanej oraz osoby
miłującej. Przejawem tego rodzaju godności jest zobowiązywalność do równego odniesienia się dwóch osób w kierunku wzajemnego rozwoju oraz ubogaceniu. Osoba miłowana i miłująca w stosunku do siebie uznają jednakową wartość
i stanowią dla siebie nawzajem seksualną atrakcyjność: „Gdyby małżonkowie
traktowali siebie przez całe małżeństwo tak, jak czynią to podczas miesiąca
miodowego, mieliby niewiele problemów seksualnych. Większość doświadczonych małżeństw próbuje jednak iść na skróty, i właśnie to psuje ich satysfakcję
seksualną”316.
Miłość erotyczna zakłada akceptację osoby, czyli coś znacznie większego
aniżeli akceptację ciała z jego atrakcyjnością seksualną: „wystawcie sobie człowieka zatopionego w największej, jaką tylko odczuć możemy rozkoszy, a żaden
z was wątpić nie będzie, że ten człowiek, póki nie wybrnie z topieli uciech cielesnych, nad niczym zastanowić się, nic rozumem ogarnąć zdolnym nie będzie.
Nic więc nie ma tak obrzydzenia godnego, tak zgubnego jak rozkosz zmysłowa,
ponieważ ona wzmagając się i długo trwając gasi wszelkie światło rozumu”317.
Akceptacja ciała ma swoje etyczne i moralne uzasadnienie jako wyrazu,
czyli znaku osoby ludzkiej. Ciało w kontekście osobowego wymiaru człowieka
stanowi znak obrazu Stwórcy: „Status bytowy ciała ludzkiego to statut obrazu
pozostającego w bytowej i aksjologicznej unii ze swoim pierwowzorem. Nie ma
mnie bowiem poza mym ciałem, nie ma cię poza twym ciałem. W tym aspekcie „być” ciała ludzkiego to „być obrazem swego osobowego pierwowzoru”,
to obrazowość ludzkiego „ja”318. Duchowe zespolenie dwojga osób jest czymś
cennym i zacnym w połączeniu z zespoleniem ciała. Jan Paweł II określa to
mianem oblubieńczego sensu ciała: „W Kazaniu na górze Chrystus nie wzywa
człowieka do powrotu w stan pierwotnej niewinności, gdyż stan ten ludzkość
pozostawiła poza sobą, ale wzywa go do odnajdywania na gruncie odwiecznych
i poniekąd niezniszczalnych znaczeń tego, co ‘ludzkie’, żywych kształtów ‘nowego człowieka’ (…). Kształt ‘nowego człowieka’ może się wyłaniać w całym
Akt małżeński. Piękno miłości seksualnej, Lublin 1991, s. 51.
Cyceron za: K. Wiśniewska–Roszkowska, Problemy współczesnego erotyzmu, Warszawa
1986, s. 134.
318
T. Styczeń, Ciało jako znak obrazu Stwórcy, w: T. Styczeń (red.), Urodziłeś się, by kochać
(Człowiek obrazem miłości), Lublin 1994, s. 57–58.
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tym sposobie bycia i działania, w miarę, jak etos odkupienia ciała będzie brał
górę nad pożądliwością ciała, nad całym człowiekiem pożądliwości”319.
„Duchowe zespolenie jest czymś moralnie dobrym i wartościowym w połączeniu z zespoleniem ciała. Kobieta chce raczej miłości, aby mogła miłować.
Mężczyzna raczej chce miłować, aby mógł doznawać miłości (…) Spontaniczna potrzeba ukrycia samych wartości seksualnych związanych z osobą jest naturalną drogą do odsłonięcia wartości samej osoby. Wartość osoby jest ściśle
związana z jej nietykalnością, z jej pozycją ‘ponad przedmiotem użycia’. Wstyd
seksualny niejako odruchowo broni tej pozycji, broni więc także wartości osoby. Ale nie chodzi tylko o to, aby ją obronić. Chodzi o to, aby tę wartość niejako
objawić, i to objawić właśnie w łączności z wartościami seksualnymi, które się
z nią łączą w danej osobie”320. Wartość osobowa cielesno–duchowego zespolenia mężczyzny i kobiety nadaje osobowego charakteru wszelkim zachowaniom
seksualnym w ramach małżeństwa: „Wybór osobowy, który jest zarazem wyborem i darem osobowym, wprowadza mężczyznę i kobietę w tę formę istnienia,
którą można określić jako powołanie małżeńskie. Sama prawda tego powołania,
nawet jeśli nie jest dostrzegana w refleksyjnej świadomości wprowadza mężczyznę i kobietę w sferę Bożą, w której całym swym bytem (nowym bytem jako
małżeństwo) posiadającym charakter symbolu (…), dotykają tajemnicy stworzenia i przyjmują osobista odpowiedzialność za objawienie w świecie wobec
całej ludzkości, całym swym życiem, prawdy Boskiej miłości”321.
Pierwszeństwo miłości erotycznej wcale nie przekreśla naturalnego celu
ludzkiej płciowości. Miłość erotyczna zakłada szacunek dla osobowej godności
miłowanej osoby: „Miłość bowiem nigdy nie jest czymś gotowym, czymś tylko
„danym” kobiecie i mężczyźnie, ale zawsze jest równocześnie czymś „zadanym”. Tak trzeba na nią patrzeć: miłość poniekąd nigdy nie „jest”, ale tylko
wciąż „staje się” w zależności od wkładu każdej osoby, od jej gruntownego zaangażowania Zaangażowanie to opiera się na tym, co jest „dane”, dlatego te przeżycia, które mają swe oparcie w zmysłowości i naturalnej uczuciowości kobiety
czy mężczyzny, stanowią tylko „tworzywo” miłości”322. Współczesne zabiegania, w celu oderwania współżycia seksualnego od prokreacji, maja swoje źródło
w tendencji, „aby uznać je (tj. przeżycia seksualne) już za gotową jej (tj. miłości) postać. Jest to tendencja błędna, kryje się w niej nastawienie konsumpcyjne i utylitarne, które jak wiadomo jest przeciwne naturze samej miłości”323.
Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Katechezy w czasie Audiencji generalnych,
Rzym 1986, s. 196–197.
320
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 161.
321
J. Bajda, Konsekracja ciała w aspekcie powołania osoby, w: T. Styczeń (red.), Mężczyzną
i niewiastą stworzył ich: Chrystus odwołuje się do „początku”, Lublin 1981, s. 196.
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K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 124.
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Tamże.
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Miłość erotyczna zakłada ukierunkowanie ku osobowemu życiu trzeciej
osoby jako naturalnemu celowi płciowości, a więc ku płodności i rozmnażaniu się: „człowiek posiada niesłychanie długi okres niemowlęctwa dzieciństwa,
w którym jest całkowicie nieprzystosowany do samodzielnego życia (…). Małżeństwo jest więc instytucją społeczną, powołana przede wszystkim dla wytworzenia rodziny jako środowiska wychowawczego przyszłych pokoleń, a jedynie
wtórnie i częściowo spełnia funkcję społecznego regulatora w odniesieniu do
ludzkich stosunków seksualnych”324.
Pierwszeństwo miłości erotycznej nie przekreśla nakazu moralnego ograniczenia zachowań seksualnych tylko do ram małżeństwa ze względu na liczenie
się z naturalnym celem płciowości. Nie przekreśla również zakazu moralnego
wykraczania zachowań seksualnych poza ramy małżeństwa, czyli nie przekreśla
zakazu stosunków przedmałżeńskich, o których nie można mówić, iż są odbywane z miłości, jak i zakazu stosunków pozamałżeńskich, ponieważ w tych
przypadkach zachodzi postawa etyczna nieliczenia się z naturalnym celem
płciowości: „Problem małżeństwa ujmujemy przede wszystkim ze względu na
zasadę miłowania osoby, czyli traktowania jej w sposób odpowiadający temu
bytowi, jakim osoba jest. Zasada ta godzi się w pełni tylko z monogamią i nierozerwalnością małżeństwa (…)”325.

3. Prawny wymiar miłości erotycznej
Dla człowieka sprawiedliwego zbędne są przepisy prawa, bowiem człowiek
ten oddaje każdemu to, co się jemu słusznie należy bez względu na to, czy płynie to z nakazu natury, sumienia, czy tez z nakazu autorytetu Boga. Jak długo
jednak będą żyli obok ludzi sprawiedliwych ludzie nieprawi, grzeszni, nieuczciwi, tak długo będzie potrzebne prawo, czyli zespół zakazów i nakazów wskazujących jak należy i jak nie należy postępować, a co za tym idzie liczne sankcje
oraz instytucje weryfikujące postępowanie człowieka zgodnie lub nie zgodnie
z prawem. Sankcją karną w prawie świeckim (tj. pozytywnym) jest najczęściej
grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności człowieka, całkowite pozbawienie praw publicznych, obywatelskich, a nawet kara śmierci jako nieodwracalna sankcja w wymiarze doczesnym. Sankcją karną w prawie moralnym jest
pokuta, natomiast w sensie odwracalnym, ale pozaziemskim, jest nią stan kary
doczesnej, zaś w sensie nieodwracalnym wieczne potępienie.
Pojawia się zasadnicze pytanie: czy prawo może regulować problemy miłości erotycznej w życiu i postępowaniu płciowym człowieka? Od samego niemal
324
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M. Kozakiewicz, O miłości prawie wszystko, Białystok 1976, s. 75.
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 189.
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początku jak sięga zapis historyczny i co potwierdzają badania etnograficzne,
sfera życia seksualnego człowieka była obwarowana różnego rodzaju zasadami
i normami prawnymi. Spośród wielu względów jeden miał doniosły wymiar
a mianowicie wzgląd społeczny. Dlatego to szczególnymi normami obwarowywano zachowania seksualne człowieka, które uchodziły za społecznie niebezpieczne lub wręcz szkodliwe.
Przez wiele wieków nowatorskim i obowiązującym kodeksem prawnym regulującym także sferę seksualną człowieka był Kodeks Hammurabiego326. Kodeks ten w dziedzinie miłości erotycznej stoi na straży małżeństwa jako instytucji społecznej oraz na straży stosunków międzyludzkich w rodzinie. W małżeństwie babilońskim przewagę miał mężczyzna, natomiast kobieta zajmowała się
domem i dziećmi oraz służyła przyjemnościom seksualnym męża. Miała w tych
ramach również swoje prawa i obowiązki, w których zrównana była ze swoim mężczyzną. Małżeństwo było zawierane na zasadzie kontraktu społecznego,
czyli towarzyszyła mu zapłata rodzinie żony oraz wnoszenie do małżeństwa
jako instytucji społecznej swoistego wkładu w postaci posagu przez kandydatkę na żonę. Miłością erotyczną prawo babilońskie interesuje się od dnia, gdy
narzeczeni zamierzali zawrzeć małżeństwo. Dlatego nie zajmuje się Kodeks
Hammurabiego stosunkami przedmałżeńskimi. Na ówczesne czasy stosunki
przedmałżeńskie nie podlegały osądowi prawnemu, bowiem narzeczeństwo nie
stanowiło instytucji społecznej, dlatego stosunki te traktowano jako formę uwodzenia kobiety. Kodeks Hammurabiego stoi wyraźnie na straży wierności małżeńskiej, nie jako miłości, ale jako trwałości instytucji społecznej małżeństwa.
Absolutnie dotyczyło to kobiety. Liczył się bowiem wzgląd gospodarczy, ponieważ zdrada dokonana przez kobietę mogła nadszarpnąć stan majętny rodziny
przez niebezpieczeństwo pojawienia się kolejnego dziecka.
Różnica w prawach i obowiązkach, co do wierności małżeńskiej, miała
swoje podłoże w stopniowaniu dopuszczalności, bądź też nie zdrady w samym
małżeństwie. I tak zdrada dokonana przez mężczyznę ściągała na niego karę
symboliczną, bądź nawet możliwość odejścia od niego żony. Zdrada zaś dokonana przez kobietę ściągała na nią nawet karę śmierci. Kodeks podaje jedJeden z najdawniejszych znanych i zachowanych zbiorów prawnych świata, spisany i ogłoszony z polecenia króla Babilońskiego Hammurabiego (1797–50). Tekst tego kodeksu wyryto
pismem klinowym w języku arkadyjskim na diorytowej stelli o wysokości 2,25 m i obwodzie
u podstawy ok 1,90 m. Na wierzchołku tej stelli widnieje postać Hammurabiego, który otrzymuje
od Szamasza – boga słońca oraz opiekuna sprawiedliwości polecenia Kodeks ten nie ustanawiał
nowego prawa obowiązującego i nie jest ani jedynym zbiorem praw w Mezopotamii, ani tez
najstarszym. Jest natomiast uporządkowanym, ujednoliconym i zmodyfikowanym zbiorem już
istniejących praw. Sformułowany został w tym celu, aby każdy obywatel państwa podległego
Hammurabiemu znał przepisy prawne, czyli czego nie wolno czynić, za co grozi odpowiednia
kara. Sformułowania mają charakter negatywny, czyli formę zakazu, z czego można wyciągnąć
wymiar pozytywny, czyli nakaz prawny.
326
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nak pewne warunki rozejścia się małżonków, którzy z jednej strony nie chcą
dopuścić do zdrady oraz z drugiej strony chcą uniknąć sankcji karnych wypływających z samego prawa. Kodeks formułuje powody odrzucenia żony bez
jakichkolwiek sankcji karnych: bezdzietność, chorowitość, złe postępowanie.
Jednostronne oświadczenie męża sprawiało, iż kobieta mogła zabrać posag lub
jego resztki na znak odrzucenia. Kodeks także formułuje powody odrzucenia
męża: złe prowadzenie się, zaniedbywanie obowiązków małżeńskich i domowych. Kobieta w takiej sytuacji, za zgodą sądu, zabierała posag, a otrzymując
odszkodowanie mogła wyjść ponownie za mąż. Kodeks Hammurabiego zabrania wszelkiego rodzaju kontaktów erotycznych, które naruszają w jakikolwiek
sposób podstawy funkcjonowania samego małżeństwa, bądź rodziny. Śmiercią
karano kazirodztwo oraz stosunki ze zwierzętami (tj., zoofilię). Natomiast bardzo surowo karano wszelkie stosunki erotyczne, które naruszały prawo własności jednego z małżonków, bądź własność rodziny, a także prawo władztwa
mężów nad kobietami.
W prawodawstwie islamskim miłość erotyczna sankcjonowana jest przez
Koran, Księgę świętą Muhammada, która odzwierciedla osobowość arabskiego
Proroka. Jest to podstawowy dokument islamu zawierający obok śladów pogańskich wierzeń religijnych, wpływy oczywiste judaizmu, jak i chrześcijaństwa,
pochodzące ze źródeł heterodoksyjnych. Liczne kontakty Muhammada z sektami gnostyckimi i manichejskimi stworzyły atmosferę duchową, sprzyjającą
przyjęciu misji religijnej proroka islamu. Miłość erotyczna w islamie posiada
kontekst małżeński jako fundamentalny oraz kontekst tzw. związków przelotnych, tj., chwilowych. Koran aprobuje stosunki seksualne w ramach małżeństwa, Zaleca mieć stosunki z kobietą w stanie czystości: „Przychodźcie do nich
(tj. do kobiet dziewic), tak jak nakazał wam Bóg (…) Wasze kobiety są dla was
polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie”327. Wstrzemięźliwość seksualną wyznawcy islamu uważają za morderstwo, czyli sprzeczną z wolą samego Boga, natomiast przekleństwem jest wzbranianie mężom
korzystania z praw małżeńskich328. Koran potępia zdradę małżeńską. W kręgu
krajów islamskich krąży przekonanie o tym, że kiedy kobieta przebywa sam na
sam z innym mężczyzna, nie mężem to szatan jest z nimi jako trzeci329. Arabowie oprócz małżeństwa, które uważali za nierozerwalne, uznawali również tzw.
związki chwilowe, których zasadniczą forma stanowiła rozkosz. Graniczyły one
z prostytucją ze względu na swoja przygodność: „Kiedy mężczyzna i kobieta
wyrażali zgodę, związek ich trwał trzy noce. Potem mogli albo żyć dalej, albo
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Koran, tłum. J. Bielecki, Warszawa 1936.
Zob. Koran IV, 34.
M. Gaudefroy–Demmonbynes, Narodziny, Warszawa 1988, s. 437.
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się rozejść”330. Koran tym związkom rozkoszy nadał prawny charakter: „dozwolone jest wam poszukiwać żon poza tymi, które zostały wymienione i używajcie
swego majątku, biorąc je pod ochronę, a nie oddając się rozpuście”331. W prawodawstwie islamskim sankcjonowano chłostą tylko homoseksualizm, uwodzenie dzieci nieletnich oraz kazirodztwo. Prawo islamskie potępiało natomiast
samogwałt oraz rozbicie małżeństwa przez innego człowieka.
Prawodawstwo Starego Testamentu miłość erotyczną rozpatruje wyłącznie
w kontekście małżeństwa oraz prokreacji. Prawo Mojżeszowe regulowało stosunki seksualne głównie Talmudu. U podłoża przepisów talmudycznych stoi
fundamentalna zasada pierwotnie dobrej z natury i czystej seksualności człowieka Człowiek, zarówno mężczyzna jak i kobieta, został stworzony jako obraz
i podobieństwo samego Boga, gdyż to sam Bóg ukształtował człowieka, a przecież z Jego wszechmocnej ręki nic złego wyjść nie może: „Człowiek zostaje
stworzony w świecie i wraz ze światem widzialnym, równocześnie Stwórca
każe mu ziemię czynić sobie poddaną332 – zostaje więc postawiony ponad tym
światem. Jakkolwiek jednak człowiek tak ścisłe jest związany ze światem widzialnym, to równocześnie opis biblijny stworzenia nie mówi o jego podobieństwie do reszty stworzeń, ale tylko do Boga: ‘Stworzył więc Bóg człowieka na
swój obraz, na obraz Boży go stworzył (…)’333 ”334.
Z wyjątkowego charakteru ludzkiej natury jako obrazu i podobieństwa Bożego wypływa naturalne odnoszenie się człowieka do wszystkich problemów
natury ludzkiej, w tym do problemów seksualnych. Stary Testament z wielką
prostotą, a jednocześnie z wielkim dostojeństwem omawia problemy ludzkiej
płciowości. Pismo św. Starego Testamentu generalnie nie wyklucza miłości
ludzkiej (w tym erotycznej), ani radości człowieka ze swego życia. Więcej, Stary Testament stawia generalną zasadę, iż niemożliwą wydaje się pogodzenie miłości do Boga z jakąkolwiek niechęcią do stworzeń, które wyszły z rąk Stwórcy.
Całą naturę człowieka i świata należy odczytywać w kontekście: „Bóg widział,
że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”335. W odniesieniu do problemów
ludzkiej płci nie ma to nic wspólnego z naturalizmem i jego hasłem: „nic, co
ludzkie nie jest obce”. Stary Testament życie według natury utożsamia z życiem według woli Bożej. Do natury człowieka należy rozumność i wola, które
powinny stanowić priorytet dla odniesień ludzkiej cielesności. Stary Testament
wyklucza wszelkiego rodzaju zboczenia i dewiacje seksualne, jak kazirodztwo,
homoseksualizm, onanizm itp. Stosunek do sfery seksualnej w całym Starym
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Testamencie podlega rozwojowi ku bardziej osobowemu potraktowaniu, czyli
w kontekście całej osoby ludzkiej.
W świetle synajskiego przymierza w dziedzinie życia płciowego
w społeczeństwie żydowskim szczególnym zaostrzeniom podlega cudzołóstwo.
Cudzołóstwem jest wszelkiego rodzaju nieczystość sfery życia seksualnego,
czyli niewłaściwe ukierunkowanie popędu seksualnego. Tego dotyczy
imperatyw przykazania Bożego „Nie będziesz cudzołożył”336. W prawodawstwie izraelskim cudzołóstwo było zawsze potępiane337. Ten zakaz prawny ma
charakter zobowiązania moralnego, co jeszcze bardziej podkreśla wagę tegoż
zakazu. Odnosi się on zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Sankcjami karnymi za cudzołóstwo była kara śmierci w bramie miasta, spalenie lub uduszenie338.
W prawodawstwie izraelskim brak jest rozróżnień co do cudzołóstwa339. Zakaz
cudzołóstwa w Prawie Starego Testamentu ma szerokie znaczenie: obrona dobra
wspólnego, bądź indywidualnego; zapewnienie legalnego ojcostwa; zapewnienie ciągłości rodu; zagwarantowanie legalności pochodzenia; dochowanie czystości Przymierza; przedłużenie trwania autentycznego ojcostwa340. Generalnie
zakaz cudzołóstwa motywuje się w Starym Testamencie zabezpieczeniem rodziny, bowiem cudzołóstwo jest wyraźnym zamachem na jej trwałość341. Cudzołóstwo jest przestępstwem z racji socjologiczno–teologicznych, co w kraju
teokratycznym ma doniosłe znaczenie, bowiem jest wykroczeniem przeciwko
Narodowi Wybranemu342, a także przeciwko samemu Bogu z racji niweczenia przez cudzołóstwo samej istoty na osobistej frustracji, ale dochodzi tutaj
do głosu jeszcze wstyd przez samym Bogiem, bowiem wprowadza człowieka
w niewole osobistą343. Dekalog w podejmowaniu problematyki ludzkiej płciowości uwzględnia czasy, kiedy żona była własnością męża, niemal jak rzecz
(przedmiot); powszechność poligamii (szczególnie w krajach Bliskiego Wschodu) oraz daleko sięgającą nierówność społeczną w dawnym społeczeństwie
izraelskim (np. mężczyzna mógł mieć więcej żon; mężczyzna mógł mieć stosunki seksualne z innymi kobietami wolnymi; kobieta zamężna nie mogła mieć
stosunków seksualnych z jakimkolwiek mężczyzną, gdyż było to z jej strony
cudzołóstwem w każdym wypadku344.
Wj 20,14.
Zob. Oz 4,9; 4 J 3;7,9–15; 23,10; Prz 2,16–19; 5,1–23; Hi 31,1; Syr 23,22–27; Mdr 3,16–19.
338
Zob. Pwt 22,24; Ez 10,40; Rdz 38,24; Kpł, 21,9.
339
Zob. Kpł 20,10; Pwt 22,22nn.
340
Zob. Prz 25,5–10; Rt 2,20.
341
Oz 4,2–3.
342
Zob. Prz 2,16–19
343
Zob. Prz 5,8–11.
344
Izraelski mężczyzna musiał mieć pewność, iż rodzone w jego rodzinie potomstwo jest w rzeczywistości jego potomstwem, gdyż chodziło o dobro rodziny, dobro klanu, Podobne przeświadczenie spotyka się w społeczeństwie cyganów: „Mąż może dopuszczać się zdrady żony, gdyż
336
337

110

Miłość erotyczna jako oblubieńczy sens ciała

Pismo św. Starego Testamentu jest zgodne co do materii samego cudzołóstwa, podając jego wyraźny zakres: stosunki seksualne z kobietami zamężnymi345, stosunki kobiet zamężnych z mężczyznami346, stosunek seksualny jako
gwałt na kobiecie zamężnej347, stosunek seksualny z niezamężną (niezaślubioną)348. Talmud określa kontekst starotestamentalny cudzołóstwa. Występuje tutaj symbolika „cudzego łoża”. Ma to swoje uzasadnienie kulturowe, ponieważ
prawodawstwo starotestamentalne ma za zadanie chronić żony każdego Żyda,
która była przedmiotem użytku męża oraz służyła do rodzenia i wychowywania
dzieci swojemu mężowi. Żydowski mężczyzna chciał mieć zatem gwarancję, że
potomstwo będzie pochodziło z jego krwi oraz z jego kości, czyli będzie pochodziło z jego łoża. Żyd mógł zdradzać swoją żonę, np. z niewolnicą, tylko przy
określonych warunkach. Jeżeli niewolnica rodziła dziecko na łożu żony, to takie
potomstwo było lepiej traktowane, aniżeli dziecko nieprawego łoża. Stary Testament wyraźnie odrzuca i zabrania jakiejkolwiek aktywności seksualnej mającej
miejsce poza małżeństwem. Aktywność seksualna natomiast w ramach samego małżeństwa podlega określonym ograniczeniom. Karalny był tzw. niepełny
stosunek seksualny małżonków, ponieważ porównywano go z zabójstwem, bo
jak żywiono przekonanie w czasie stosunku przerywanego został zmarnowany materiał, z którego mogło powstać nowe życie. Mężczyznom zalecano, by
unikali podniet seksualnych i bodźców fizycznych, które mogłyby zwiększyć
prawdopodobieństwo nocnej polucji. Ciężkim wykroczeniem była masturbacja
w przypadku mężczyzn, natomiast samogwałtem kobiet prawodawstwa Starego
Testamentu wcale się nie zajmuje, gdyż czyn ten nie wiązał się z bezpośrednim
niszczeniem nasienia życia.
Prawodawstwo Nowego Testamentu w dziedzinie miłości erotycznej zasadniczo pokrywa się z prawodawstwem Starego Testamentu, zgodnie z zasadniczą
opcją Chrystusa: „Nie przyszedłem znieść Prawo, ale je wypełnić”. Wypełnienie
tego Prawa stanowi powrót do źródeł Bożego Objawienia, czyli do pierwotnego zamysłu Bożego. Nowością prawodawstwa nowotestamentalnego jest prawo
miłości: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja
was umiłowałem”. Nowy Testament w świetle miłości rozpatruje problem czystości seksualnej człowieka, czyli nietykalności cielesnej człowieka. Czynów
mężczyzna do domu nie przyniesie gościńca (dziecka), natomiast żona może przynieść owoc
zdrady w postaci dziecka poczętego.
345
„Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego będzie ukarany (…)” (Kpł 20,10).
346
„Jeśli dziewica została poślubiona mężowi, a spotkał ją inny jakiś mężczyzna w mieście i spał
z nią, oboje wyprowadzicie ich do bramy miasta (…)” (Pwt 22,23).
347
„Jeśli mężczyzna znalazł na polu młodą kobietę zaślubioną, zadał jej gwałt i spał z nią, umrze
sam mężczyzna” (Pwt 22,25).
348
„odda ten mężczyzna ojcu młodej kobiety pięćdziesiąt syklów srebra, i zostanie ona jego
żoną” (Pwt 22,26).
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przeciwko czystości cielesnej nie należy sobie lekko traktować, dlatego Jezus
stawia kategoryczny zakaz cudzołóstwa, zgodny z wolą Bożą wyrażoną w Dekalogu. Dekalog w interpretacji Jezusa Chrystusa znajduje swoje uzasadnienie
w pierwotnym zamyśle Stwórcy, nie zaś w sytuacji społeczno–polityczno–religijnej Izraela: „Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie cudzołóż!”349.
Chrystus odwołuje się do istoty cudzołóstwa, czyli do samej natury rzeczy, nie
zaś do okoliczności, które łagodziłyby, bądź utrudniałyby sarno cudzołóstwo:
„A Ja wam powiadam (…)”350.Wcześniejsza deklaracja Chrystusa świadczy
o tym, iż nie ma wątpliwości co do tego, że cudzołóstwo jest sprzeczne z treścią Dekalogu: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie
przyszedłem znieść, ale wypełnić (…). ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni”351. Chrystus ma na myśli pierwotny zamysł Stwórcy: „Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę”352. Chrystus
ma świadomość, iż w ciągu wieków przeinaczono interpretację Dekalogu, biorąc pod uwagę okoliczności społeczno–religijne: „Odparli Mu (tj. faryzeusze):
‘Czemu więc Mojżesz polecił dać jej (tj. żonie) list rozwodowy?’. Odpowiedział im: ‘Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz
(…)’ ”353. Nowe Prawo nie może brać pod uwagę starych okoliczności, jeśli ma
spełniać rolę tworzenia nowej jakościowo rzeczywistości. Ma natomiast sięgać
istoty, gdyż nowa rzeczywistość może i powinna być odczytana w świetle fundamentów nakreślonych przez Boga jako Najwyższego Prawodawcę, który na
przestrzeni dziejów objawiał swój zbawczy zamysł w stosunku do człowieka.
Chrystus przychodząc, wskazuje na fundamenty, które nie ulegają zmianie. Dotyczą one pierwotnej świętości, jak i sprawiedliwości: „Co więc Bóg złączył,
człowiek niech nie rozdziela”354. Innymi słowy: Bóg objawił człowiekowi swój
pierwotny zamysł, a człowiek zrozumiał Boże objawienie, człowiek zrozumiał,
ale nie uszanował.
Bóg w swojej pedagogii sprowadza człowieka przez Chrystusa do stanu
pierwotnej sprawiedliwości i świętości: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc
waszych pozwolił wam (…)”355. Bóg zapisał swój zamysł w sercu człowieka,
czyli o zamyśle Bożym świadczy: dążność rozumu do prawdy, dążność woli ku
dobru, dążność serca ku Bogu. Zatem grzechem jest to, co jest sprzeczne z prawdą, co sprzeniewierza się dobru oraz co sprzeniewierza się woli Bożej. Chrystus
jest zgodny z tradycje żydowską co do kategorycznego zakazu czynów świad349
350
351
352
353
354
355

Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
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5,27.
5,28.
5,17–18.
19,4.
19,6–8.
19,6.
19,8.
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czących o cudzołóstwie. Bezwzględne sformułowanie zakazu nie dopuszcza jakiegokolwiek wyjątku (por. bezwzględność sformułowań Dekalogu). Sformułowanie przykazania nie jest zaleceniem, gdyż dotyczyłoby tylko niektórych (np.
wybranych, specjalnie uzdolnionych itp.), ale jest sformułowaniem dotyczącym
wszystkich bez wyjątku (por. powszechność sformułowań Dekalogu). Sformułowanie przykazania nie jest sugestią, gdyż powiązane byłoby z konkretną
obietnicą (zawsze i za każdym razem). Nie wchodzą w grę żadne okoliczności
usprawiedliwiające cudzołóstwo, o czym świadczy bezwzględność kary (penalizacja sformułowań Dekalogu)356. Chrystus odrzuca wszelkie okoliczności sprzyjające aktywności seksualnej stwarzającej niebezpieczeństwo naruszania nietykalności cielesno–osobowej człowieka, czyli jego godności: oddalenie żony357,
wiązanie się z kobietą poślubioną wcześniej jakiemuś mężczyźnie, choćby była
porzuconą przez niego358, stosunki seksualne choćby przygodne ludzi ze sobą
niezwiązanych (tj. prostytucję)359. Chrystus rozciąga zakaz cudzołóstwa na sferę
ludzkich pożądań, czyli tym samym poszerza pole miłości erotycznej o sferę
psychiczną, co wiąże z obrazem serca360. Paweł Apostoł w swoich katalogach
grzechów, jakie wylicza wspólnocie chrześcijan w Koryncie, tzw. wykroczenia
moralne powstałe na skutek wadliwego lub wręcz niewłaściwego ukierunkowania popędu seksualnego w całej aktywności seksualnej: rozpustę (tj. w dzisiejszym tego słowa znaczeniu perwersję seksualną)361, rozpustę w ramach samego
małżeństwa (tj. w dzisiejszym tego słowa znaczeniu wszystkie grzechy małżeńskie)362, rozwiązłość (tj. w dzisiejszym tego słowa znaczeniu szukanie namiastek stosunku seksualnego)363, stosunki homoseksualne364.
Rozwój moralny uwarunkowany jest wprawdzie okolicznościami, ale o jego
udoskonalaniu się świadczy ciągły powrót do źródeł (tj. do zamysłu Bożego)
oraz wyzbywanie się tych naleciałości odnośnie interpretacji Dekalogu, które
wynikały z istniejących warunków społecznych i religijnych. Chrystus przypomina swoim rodakom o pierwotnym zamyśle Stwórcy, natomiast zdecydowanie
odcina się od interpretacji jako naleciałości historyczno–socjologicznych: „A Ja
powiadam wam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim serZob. Mi 5,29–30.
„Kto oddala swoją żonę a bierze inną, popełnia cudzołóstwo” (Mt 19,9).
358
Kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo” (Mt 19,9).
359
„Faryzeusze przyprowadzili do Niego (Jezusa) kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie”
(J 8,3).
360
„Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa”
(Mt 5,28).
361
„Nie łudźcie się (…) ani rozpustnicy (…) nie odziedziczą Królestwa Bożego” (1 Kor 6,9).
362
„Nie łudźcie się (…) ani cudzołożnicy (…) nie odziedziczą Królestwa Bożego” (1 Kor 6,9).
363
„Nie łudźcie się (…) ani rozwięźli (…) nie odziedziczą Królestwa Bożego” (1 Kor 6,9).
364
„Nie łudźcie się (…) ani mężczyźni współżyjący ze sobą (…) nie odziedziczą Królestwa Bożego” (1 Kor 6,9).
356
357
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cu dopuścił z nią cudzołóstwa”365. Cudzołóstwo sprzeciwia się czystości natury
ludzkiej (narusza konstytucję człowieka w jego wymiarze doczesnym). Wymiar
doczesny człowieka to nie tylko ciało. Gdyby jedynie ciało stanowiło o doczesności człowieka, to dostarczanie bodźców ciału (w tym seksualnych) byłoby
wyjęte spod prawa moralnego oraz religijnego. Wymiar doczesny to konstytucja
kobiecości i męskości366 oraz konstytucja macierzyństwa i ojcostwa367. Wszelka
patologia na drodze rozwoju i na drodze do pełni jest sprzeczna z zamierzeniem
Stwórcy, czyli również sprzeczna z ostatecznym przeznaczeniem człowieka368.
Cudzołóstwo sprzeciwia się Bogu jako Stwórcy, gdyż człowiek cudzołożny
przeinacza plany stwórcze Boga zapisane w naturze ludzkiej (przeznaczenie
natury ludzkiej), dlatego nie można usprawiedliwiać grzechów i zboczeń dotyczących sfery seksualnej człowieka intymnością, a nade wszystko prywatnością.
Cudzołóstwo sprzeciwia się Bogu jako nie tylko Początkowi człowieka (w tym
jego natury), ale jako Ostatecznemu Celowi człowieka. Źle odczytany początek
i cel przez człowieka (jakim jest niewątpliwie źle ukierunkowanie sfery seksualnej) grozi człowiekowi zbłądzeniem, czyli zatraceniem się na ziemi, a co za
tym idzie wielkie prawdopodobieństwo zatracenia się na wieczność. Św. Paweł
dlatego mówi o „braku dziedziczenia Królestwa Bożego”. Jeżeli komuś nie zależy na dziedzictwie Królestwa Bożego, to zachowanie przykazania „nie cudzołóż” okaże się contra naturam, ponieważ „ciało do czego innego prowadzi
niż duch”. Tylko motywacja wykraczająca poza doczesność (poza cielesność)
pozwala sięgnąć dalej niż pragnienie skażonej grzechem pierworodnym natury
ludzkiej. Podstawowym warunkiem dziedziczenia Królestwa Bożego jest niewinność, czyli nietykalność. Obrazem biblijnym nietykalności (niewinności)
jest dziecko: „Jeśli nie staniecie się jak dzieci nie wejdziecie do Królestwa Bożego”, „do takich bowiem należy Królestwo”.
Doświadczenie religijne uczy, iż bardzo często: „bezbożnictwo” (walka
z Bogiem) idzie w parze z cudzołóstwem, a także „bałwochwalstwo” (cześć
bożkom) z cudzołóstwem. Cudzołóstwo doprowadza w wielu wypadkach do
bezbożnictwa: „dlaczego Kościół pcha się do łóżka” – bardzo często zarzucają żyjący w grzechach małżonkowie chrześcijańscy. Cudzołóstwo prowadzi
Mt 5,28.
Jest to warunek właściwego rozwoju w kierunku życiowego powołania, jakim jest ojcostwo
i macierzyństwo.
367
Stanowi bowiem pełnię rozwoju kobiety (w jej wymiarze doczesnym) i pełnię rozwoju mężczyzny (w jego wymiarze doczesnym).
368
Cudzołóstwo (w jakimkolwiek wymiarze) niszczy zarówno strukturę kobiecości, męskości,
macierzyństwa jak i ojcostwa poprzez złe wzorce nabyte drogą niewłaściwego ukierunkowania
popędu seksualnego człowieka Cudzołóstwo niszczy czystość natury ludzkiej (czyli właściwe jej
przeznaczenie), zatem narusza coś co jest możliwe dzięki naturze (coś co mieści się w jej logice
działania) nie sprzeciwia, się jej naturalnemu przeznaczeniu.
365
366
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bardzo często do bałwochwalstwa (por, ubóstwianie rozkoszy, jakiej dostarcza
człowiekowi odrębność seksualna: „osoba” na usługach „przymiotów ludzkich”). W przypadku interpretacji cudzołóstwa przez św. Pawła gra idzie nie
o sferę seksualną, ale o całego człowieka, czyli o jego zbawienie. Tacy „nie
odziedziczą Królestwa Bożego”. Współbrzmi to z interpretacją Chrystusa: „Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie (…). Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć
od siebie (…)”369. Przemawia za takim potraktowaniem logika, zgodnie z którą
część ma być podporządkowana całości, a całość rzutuje na poszczególne części370. Cudzołóstwo, o jakim mówi przykazanie Dekalogu, zogniskowane jest
w małżeństwie jako naturalnemu zadaniu i powołaniu człowieka. Normy, które
regulują życie seksualne skoncentrowane są przede wszystkim na małżeństwie.
Naturalny pociąg seksualny, jaki istnieje w człowieku, może przez niego być
ukierunkowany właściwie (tzn. w kierunku płci odmiennej) lub niewłaściwie
(tzn. w kierunku tej samej płci). Płodność, jaka istnieje w człowieku, może
przez niego być realizowana w sposób właściwy (tzn. w kierunku prokreacji)
lub w sposób niewłaściwy (tzn. w kierunku rozwiązłości). Naturalna zdolność
do rozmnażania, jaka istnieje w człowieku, może być realizowana przez niego w sposób właściwy (tzn. poczęcia, zrodzenia i wychowania potomstwa) lub
w sposób niewłaściwy (tzn. unikanie potomstwa, a tym samym poczęcia, zrodzenia i wychowania dziecka). Naturalna zdolność człowieka do tworzenia porządku demograficznego („abyście zaludnili ziemię”), jaka istnieje w człowieku, może być przez niego realizowana w sposób właściwy (tzn. w dzisiejszym
tego słowa znaczeniu planowanie rodziny jako odpowiedzialne rodzicielstwo)
lub w sposób niewłaściwy (tzn. w dzisiejszym tego słowa znaczeniu regulacja
urodzin, czyli postawa nieodpowiedzialnego rodzicielstwa jako antykoncepcja,
aborcja). Naturalna zdolność do tworzenia porządku i ładu na ziemi jaka istnieje
w człowieku może być przez niego realizowana w sposób właściwy (tzn. sprzyjać życiu i rozwojowi człowieka) lub w sposób niewłaściwy (tzn. szkodzić życiu
i rozwojowi człowieka). Naturalna zdolność człowieka do tworzenia więzi płci,
jaka istnieje w człowieku może być przez niego realizowana w sposób właściwy (tzn. nierozerwalność: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela!”) lub
w sposób niewłaściwy (tzn. rozerwalność: „dać list rozwodowy i oddalić”). Naturalna zdolność do wytrwania we wspólnocie, jaka istnieje w człowieku, może
Mt 5,29–30.
Bezwzględność karania cudzołóstwa (tj. karą śmierci) należy odczytywać w kontekście religijno–społecznym dawnego Izraela. Czystość religijna Izraela musiała być surowo przestrzegana,
wobec zbyt liberalnego (w tej kwestii) pogaństwa. Rozpusta i rozwiązłość w krajach pogańskich
urastała do rangi sakralnej (por. prostytucja sakralna czy orgie seksualne) Tego rodzaju wykorzystanie sfery seksualnej nie mieściło się w kontekście pierwotnego zamysłu Bożego: stworzenia
mężczyzny i kobiety (por. Rdz 1–2).
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być przez niego realizowana w sposób właściwy (tzn. wierność małżeńska) łub
w sposób niewłaściwy (tzn. zdrada, niewierność). Zakaz cudzołóstwa, jakie jest
przedmiotem przykazania Bożego „nie cudzołóż” w interpretacji prawodawstwa
nowotestamentalnego, zakłada ontologiczną nierozerwalność małżeństwa.
W prawodawstwie Kościoła katolickiego problem miłości erotycznej rozpatrywany jest w kontekście moralności chrześcijańskiej oraz w kontekście katolickiej etyki seksualnej, a więc w kontekście powołania człowieka, miłości
małżeńskiej oraz w kontekście godności małżeństwa i rodziny371. Cudzołóstwo
w prawodawstwie Kościoła jest określane mianem niewierności małżeńskiej,
czy to w ramach już trwającego małżeństwa łub w ramach przygotowania pośredniego lub bezpośredniego do niego372, Cudzołóstwo jest niesprawiedliwością, gdyż ten, kto je popełnia „nie dotrzymuje podjętych zobowiązań”373. Prawodawstwo Kościoła wyszczególnia czyny cudzołożne godzące w samo małżeństwo: rozwód, poligamię; kazirodztwo; nadużycia seksualne dokonywane na
dzieciach i młodzieży; wolne związki seksualne; tzw. związki seksualne na próbę374. Kościół katolicki miłość erotyczną ujmuje w kontekście czystości, czyli
nietykalności cielesno–osobowej375. Zatem wykroczeniami przeciwko czystości
są: rozwiązłość; masturbacja; nierząd; pornografia; prostytucja; gwałt oraz homoseksualizm376. Wszystkie wykroczenia niszczące godność małżeństwa377 jak
i czyny wykraczające przeciwko czystości, Kościół katolicki obwarowuje sankcją grzechu.
Polskie prawodawstwo pozytywnie reguluje w sposób prawny aktywność
seksualną człowieka w Kodeksie Karnym, rozróżniając rodzaje wykroczeń
prawnych w dziedzinie ludzkiej płciowości, a jednocześnie podaje sankcje
prawne za poszczególne czyny. Gwałt, polski Kodeks Karny rozumie jako obcowanie seksualne bez pełnej rzeczywistej zgody partnera.
Istota tegoż przestępstwa leży w świetle polskiego prawodawcy w naruszeniu psychofizycznej godności osobistej jednostki w sferze życia płciowego. Jest
zatem unicestwieniem wolności osobistej, a więc jej zaprzeczeniem. W czynie
tym zostaje zaatakowana moralność płciowa, która domaga się, by współżycie
seksualne odbywało się wraz z minimum uczucia miłości erotycznej, przyjaźni tub przynajmniej ludzkiej życzliwości. W czynie gwałtu zostaje pohańbiona
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Zob. KPK, kan. 1056.
Zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2380.
Tamże, 2381.
Zob. tamże, 2382–2391.
Zob. tamże, 2337–2350.
Zob. tamże, 2351–2356.
Zob. tamże, 2357–2359.
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najczęściej godność kobiety przez naruszenie jej kobiecości378. Przy tym zostaje
zagrożone prawo do swobodnego dysponowania swoim ciałem. Jest ponadto
zmuszeniem innej osoby (najczęściej słabszej fizycznie kobiety) do określonego
zachowania niezgodnego z jej wolą. Gwałt jawi się dla ofiary zawsze jako potraktowanie jej nie jako podmiotu, ale jako przedmiotu, który jest pozbawiony
możliwości decydowania o sobie. Człowiek w świetle prawa jest jego podmiotem, a nie przedmiotem. Gwałt w świetle polskiego prawodawstwa polega na
tym, iż końcową fazą działania sprawcy jest stosunek płciowy lub molestowanie
seksualne, czyli zmuszanie do odbycia stosunku seksualnego. Najczęstszymi
środkami prowadzącymi do gwałtu są: stosowanie przemocy (np. siły fizycznej,
ogłuszanie, odurzanie lub przełamanie u ofiary stanowczej negatywnej decyzji); stosowanie przymusu psychicznego (najczęściej groźby lub szantażu) oraz
stosowanie podstępu (np. wprowadzenie w błąd, podanie środka nasennego,
podanie alkoholu, podawanie się za męża, obietnica małżeństwa, zapewnienie
o dozgonnej miłości). Bardzo często wszystkie te środki występują razem, jeżeli
chodzi o gwałt. Obcowanie płciowe z osobą psychicznie chorą, to przypadek
wyszczególniony przez polski Kodeks Karny. Jest to przestępstwo, ponieważ
ze strony osoby chorej psychicznie nie ma i nie może być pełnej i rzeczywistej zgody. Znane jest także obcowanie płciowe z wykorzystaniem zależności. Jest to przestępstwo, którego istota leży w nadużyciu stosunku zależności,
jaki panuje w środowisku ludzkim. Chodzi o nadużycie zależności faktycznej,
prawnej, rodzinnej, materialnej, moralnej np. pomiędzy starszymi i młodszymi
krewnymi; pomiędzy opiekunami a podopiecznymi; pomiędzy wychowawcami a wychowankami; pomiędzy przełożonymi a podwładnymi. Przestępstwo to
polega na tym, iż nadużywa się ustanowionych układem zależności. Obcowanie płciowe z wykorzystaniem krytycznego położenia partnera (tzw. pedofilia)
jest specyficznym rodzajem przestępstwa w sferze seksualnej, bowiem obcowanie seksualne może stać się następstwem trudnej sytuacji materialnej partnera
(np. bezrobocie, obawa zwolnienia); trudnej sytuacji osobistej partnera (np. rozpacz, życiowa desperacja); trudnej sytuacji psychicznej (np. przygnębienie, rozterka, frustracja, zawód miłosny). Tego rodzaju sytuacje graniczą z wykroczeniem, jakim jest wyzysk człowieka przez człowieka. Zło takiego czynu leży
w intencjach obcującego oraz w braku rzeczywistej zgody osoby, która staje się
ofiarą wyzysku.
Stosunek płciowy z osobą nieletnią przy określeniu wyraźnie granic nieletniości polega jako zły czyn na wykorzystaniu braku pełni rozwoju fizycznego, a nadto psychicznego nieletniego, co może mieć nieobliczalne skutki dla
przyszłego wychowania, życia, a także postępowania osoby obcującej seksuMężczyzna pada ofiarą gwałtu wówczas, kiedy jest na nim wymuszone małżeństwo, bądź
stosunek homoseksualny.
378
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alnie w wieku nieletnim. Czyn obcowania z nieletnim ma swoje stopniowanie.
W okresie wczesnego dzieciństwa obcowanie seksualne staje się przyczyną degradacji fizycznej, a także psychicznej osoby nieletniej. W okresie tzw. średnim
staje się źródłem regresji i stresów. Natomiast w późnym okresie młodzieńczym obcowanie seksualne staje się przyczyna samotności, czyli zamykania się
w sobie, co wydatnie wpływa na brak odpowiednich warunków do normalnego
przeżywania miłości erotycznej, U ofiar pedofilii pojawia się niebezpieczna rozbudzona ciekawość, emocjonalne zaangażowanie się a niekiedy i zachłanność
na pieniądze lub rzeczy materialne. Ekshibicjonizm, chociaż należy do czynów
seksualnych bardzo osobistych, to jednak w świetle prawa polskiego jest wykroczeniem ze względu na wykonywanie go w miejscach publicznych lub w obecności osoby, która nie ukończyła jeszcze 15. roku życia. Czyn ten polega na
obnażaniu się, czyli odkrywaniu narządów płciowych z pobudek erotycznych,
to znaczy podniecając siebie lub prowokując podniecenie u innych osób. Istota
wykroczenia polega na tym, że istnieje niebezpieczeństwo zgorszenia, zagraża
prawu do wolności oglądania scen nienaruszających intymności życia seksualnego każdego człowieka. Ponadto jest zamachem na dobre obyczaje społeczne
i publiczne. Kazirodztwo jest w polskim prawodawstwie publicznym zakazane
i klasyfikowane jako wykroczenie przeciwko dobrej obyczajowości. Jednak doświadczenie pokazuje, iż tego rodzaju wykroczenia są stosunkowo bardzo rzadkie, a w 70% dotyczą obcowania seksualnego ojca ze swoją córką.
Rozpowszechnianie pornografii jest karalne ze względu na niebezpieczeństwo nasycenia rynku publicznego treściami w gruncie rzeczy prowadzącymi
do nudy i zobojętnienia seksualnego bardziej, aniżeli do pobudzenia seksualnego: „Kto rozpowszechnia pisma, druki, fotografie lub inne przedmioty mające
charakter pornograficzny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności lub karze grzywny” (oświadczenie rządowe z 1969 r.). Stręczycielstwo jest czynem polegającym na nakłanianiu innej osoby do nierządu, ale
z osobą trzecią. Wykroczenie to ma charakter podżegania kogoś do uprawiania
prostytucji, nie natomiast namawiania do poszczególnych aktów seksualnych.
Nie wchodzą tutaj jakiekolwiek motywy. Sutenerstwo jest wykroczeniem polegającym na czerpaniu zysku materialnego z cudzego nierządu. Sutener to
człowiek, który żeruje na zjawisku prostytucji (np. alfons żyjący z prostytutką
i opiekujący się nią; alfons czerpiący zyski z kilku prostytutek poprzez ułatwianie im nawiązywania kontaktów; właściciel domu, w którym uprawia się
prostytucję itp.). Z punktu widzenia prawnego sutenerstwo jest szczególnym
rodzajem pasożytnictwa społecznego. Sutenerem z punktu widzenia prawnego
nie są: brat, syn czy tez inny krewny będący na utrzymaniu.
Wykroczeniem prawnym jest także kuplerstwo, do którego można zaliczyć
działalność domowych lekarzy pobierających pieniądze za leczenie chorobowych skutków uprawiania prostytucji. Kuplerstwo jest wykroczeniem, które
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polega na ułatwianiu komuś nierządu w celu osiągnięcia zysków materialnych
poprzez doprowadzanie mężczyzn do prostytutki; wskazywanie adresów prostytutek, a także oferowanie odpłatne mieszkania, czy lokalu. Nie wchodzi w grę
wynajmowanie mieszkania czy lokalu w charakterze lokatorstwa. Prostytucja,
jako wykroczenie prawne, nie ma na celu zaspokojenia pragnienia seksualnego.
Zaspokajanie takiego celu nie stanowi przedmiotu prostytucji. Sama prostytucja ma na celu osiąganie korzyści materialnych okolicznościowo lub zawodowo (tj. notorycznie). Cechą nieodłączną wykroczenia prostytucji jest odpłatność
w jakiejkolwiek formie, częsta zmiana partnerów seksualnych, którzy są w rzeczywistości nie partnerami, lecz klientami, a także obojętność emocjonalna ze
strony samej prostytutki. Z punktu widzenia społecznego prostytucja w ciężkiej
sytuacji życiowej jest odrażającą formą wyzysku człowieka.
Homoseksualizm według prawodawstwa polskiego nie jest przestępstwem
prawnym ze swej natury. Staje się wykroczeniem wówczas, kiedy obcowanie
seksualne jest stosunkiem kazirodczym, gwałtem bez zgody drugiej osoby, obcowaniem wykorzystującym stopień zależności lub jest czynem pedofilnym.
Systemy prawne w stosunku do miłości erotycznej zajmują się przede
wszystkim regulowaniem zachowań seksualnych człowieka, określając przy
tym oddziaływanie raczej bardziej społeczne, aniżeli indywidualne. Jest to zrozumiałe, ponieważ nie każdy system prawny bierze pod uwagę aspekt etyczno–
moralny. Pozostawiają ten aspekt najczęściej wiodącym w danym społeczeństwie systemowi religijnemu jako najwyższemu autorytetowi.

4. Religijny wymiar miłości erotycznej
Żadna ze znanych religii na świecie nie odnosi się obojętnie do sfery
seksualnej człowieka, ponieważ sfera ta wpływa na zachowania człowieka także
w sprawach odnoszących się do Boga. Wiele spośród religii światowych akceptuje
rozkosz seksualną, traktując ja jako przedsmak rozkoszy pozaziemskich. Sfera seksualna człowieka nie może być traktowana obojętnie przez jakąkolwiek
z religii, ponieważ ma ona wpływ na jakość odpowiedzi na pytanie o początek
życia ludzkiego, zarówno w wymiarze niewidzialnym, jak i widzialnym. Sfera
seksualna zasadniczo posiada wpływ na równowagę pomiędzy cielesnością a duchowością we wnętrzu samego człowieka. Wyjaśnienie najbardziej pierwotnych
przyczyn zarówno pozytywnego jak i negatywnego ustosunkowania się religii do
poszczególnych zachowań seksualnych człowieka wydaje się być bardzo trudne.
Hinduizm379 jako jedna z najbardziej rozpowszechnionych religii akceptuje
seksualność człowieka jako naturalną sferę egzystencji, nie tylko człowieka, ale
Jednym z głównych bogów hinduizmu jest Siwa, którego wyznawcy czczą jako boga płodności, który niszczy świat, ale i na nowo powołuje go z niebytu do istnienia.
379
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również i bóstw. W hinduizmie zbawienie osiąga się poprzez miłość do boga.
Spośród bóstw hinduistycznego panteonu, z którymi można zjednoczyć się drogą życia seksualnego, jest bóg wojny i pogody Indra, który jako awanturnik
i pijak, posiadacz tysiąca jąder, symbolizuje płodność i jurność. Cześć temu
bogu „oddawano poprzez rytualne tańce oraz uwodzenie świątobliwych mężów
braminów przez piękne dziewczęta”380. Opiekunem miłości prowadzącej do
zbawienia jest bóg Karna syn Dharmy, którego przedstawia się jako siedzącego
na papudze z łukiem i ze strzałami. Skoro miłość jest w hinduizmie sposobem
zbawienia, to miłość erotyczna, która stoi u podstaw życia seksualnego człowieka, sama w sobie jest środkiem zbawczym. Miłość o charakterze zmysłowym,
a także związana z nią rozkosz seksualna, nie są w hinduizmie „występkiem,
grzechem, rzeczą wstydliwą, lecz spełnieniem nakazu bogów, formą realizacji
osobowości zgodnie z prawami natury”381. W kontekście zbawienia należy odczytać praktyczne wskazania, rady i wskazówki dzieła religijnego Kamasutra,
której celem jest ukazanie drogi doskonałości ku zbawieniu przez doskonalenie się w sztuce miłości. Miłość erotyczna oraz seksualność człowieka nie
stoją w sprzeczności ze zbawieniem, a raczej stanowią jego kontekst. W sferze erotycznej w hinduizmie widoczna jest kastowość, np. seks pozamałżeński
był możliwy jedynie w ramach tej samej kasty. Znający zbyt powierzchownie
teologię hinduską może nie zauważyć wyraźnej dezaprobaty stosunków seksualnych pozbawionych miłości erotycznej. Takie stosunki są zabronione (np.
z heterami dającymi zaspokojenie jedynie żądzy), ponieważ nie prowadzą do
zbawienia: „Któż z mądrych szuka rozkoszy u gamratki (tj. hetery), która ciało
swe wdzięczne chętnie ślepcowi sprzeda, człowiekowi o gębie krzywej, rodu
podłego, staruchowi, słabemu, trędowatemu, i kosą jest dla pnączy rozumu”382.
Dla pełnego zrozumienia szczegółowych opisów szukania doznań erotycznych w hinduizmie należy nie tracić z pola widzenia kontekstu zbawczego oraz
połączenia rozkoszy seksualnej z miłością, której patronują bogowie hinduscy.
Kierunkiem w hinduskiej religii, który drogą erotyczno–mistycznego kultu pragnie spowodować wewnętrzne oświecenie człowieka jest tantryzm. Oświecenie
w tantryzmie dokonuje się poprzez zjednoczenie człowieka z rzeczywistością
uniwersalną świata, stąd propagowanie w tantryzmie rytualne współżycie seksualne, w którym mężczyzna nie może w żadnym wypadku dopuścić do ejakulacji, czyli wydostania się plemników383. Innym sposobem dochodzenia drogą
Z. Wróbel, Indyjski erotyzm religijny, w: Erotyzm w literaturze dawnych wieków, Łódź 1986,
s. 59.
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Tamże, s. 60.
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Kamasutra, rozdz. II.
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Wielu seksuologów współczesnych zaleca tantryzm jako styl ekologicznej antykoncepcji, co
pomaga w odbyciu współżycia metodą coitus inter ripius (tj. przez stosunek przerywany). Nie
ma to nic wspólnego z celem, jaki stawia sobie tantryzm, a jedynie jest zaczerpnięciem techniki.
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erotyczną do wewnętrznego oświecenia jest współżycie seksualne poprzedzone
gra miłosną jako formą religijną, dzięki której w ciele kobiety rozbudzony jest
w przekonaniu wyznawców hinduizmu boski fluid. Celem praktyk tantrycznych
nie jest osiągnięcie ekstazy seksualnej lub rozkoszy seksualnej, ale oświecenie
oraz zdobycie kontaktu ze światem ponadzmysłowym. Niedostrzeganie zasadniczego celu praktyk tantryzmu czyni niezrozumiałym samą technikę współżycia seksualnego. Innym kierunkiem dalekowschodniej religii hinduistycznej
jest joga. Stanowi ona sposób religijnej koncentracji na drodze do zjednoczenia człowieka ze wszechświatem, dzięki niej człowiek dąży do panowania nad
prawami przyrody, tłumiąc własne uczucie zmysłowe, oddając się tym samym
kontemplacji. Joga od człowieka, który chce zdobyć wysoki stopień koncentracji
na istocie wszechświata, domaga się zaniechania rozkoszy seksualnej, uduchowienie energii seksualnej drzemiącej w człowieku; ograniczenie współżycia
seksualnego tylko do prokreacji a także uzyskanie harmonii psychicznej, nie
unikając współżycia seksualnego. Oba kierunki religii hinduskiej (tj. tantryzm
i joga) są kierunkami właściwego przyporządkowania popędu seksualnego życiu duchowemu, czego przejawem jest sublimacja.
Buddyzm stawia jako cel swojej religii osiągnięcie stanu nirwany, czyli stanu w rodzaju braku pragnień i pożądań, natomiast osiągnięcie szczęśliwości
i doskonałości, których przejawem jest harmonia i równowaga psychofizyczna384. Człowiek w stanie nirwany nie przeżywa żadnych emocji, nie pragnie
kontaktów erotycznych, nie kocha, ale także i nienawidzi, a nade wszystko niczego się nie obawia. Osiągnięcie stanu nirwany zdobywa się drogą samodoskonalenia się. Dyscyplina zmierzająca do równowagi oraz osiągnięcia stanu
nirwany domaga się od wyznawcy buddyzmu ograniczenia aktywności seksualnej oraz całkowitej rezygnacji z rozkoszy zmysłowej: „mnich mądrości, wyzbyty żądzy i namiętności sięga nieśmiertelności, spokoju, niezmiennego stanu
Nirwany”385. Buddyzm jest religią samozbawienia, dlatego człowiekowi jako
jednostki ukazuje się on pełen możliwości przezwyciężenia wszelkiej niekorzystnej namiętności, tak charakterystycznej dla sfery seksualnej człowieka:
„Upadek jest upadkiem jedynie dla tego, kto przywiązuje się, lecz tam gdzie nie
ma przywiązania, nie ma też upadku. Gdzie nie ma upadku, jest spokój, tam zaś
gdzie gości pokój, nie ma uporczywego pożądania. Gdzie nie ma uporczywego pożądania, nie ma ani przychodzenia, ani odchodzenia, a gdzie nie istnieje
przychodzenie czy odchodzenie, tam nie istnieje ani śmierć, ani narodziny (…)
kres cierpienia”386.
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J. Sieradzan. Buddyzm, Kraków 1987, s. 73–74.
Sutta – nipata, 204; cytat za wyd. Curzon Press Ltd. 1985.
Udana, VIII.
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Taoizm387 jako jedna z trzech wielkich religii chińskich akceptuje seksualność człowieka jako naturalną sferę egzystencji ludzkiej. Mistrzowie tiao (tj.
drogi) pisali podręczniki erotyczne, których celem było wskazanie na sposób
przedłużenia życia ludzkiego W tej religii żuraw jest wzorcowym ptakiem nieśmiertelnych, ponieważ jak wierzono może oddychać przy zgiętej szyi, a technika ta czyni oddech harmonijnym, co z kolei naśladują taoiści. Techniki odżywiania siły witalnej miały na celu zapewnienie nieśmiertelności człowiekowi:
„Ludzkie ciało zostało utworzone z nieczystych oddechów, które utworzyły
ziemię, ale oddech witalny, który je ożywia, jest czystym oddechem krążącym
między niebem a ziemią. Aby człowiek mógł osiągnąć nieśmiertelność musi
zastąpić nieczyste oddechy czystymi; to jest cel embrionalnego oddychania”388.
Proponowane współżycie seksualne bez ejakulacji powodowało, iż materiał stosunku seksualnego, jaki stanowiły plemniki, w przekonaniu wiernych taoizmu,
przedostawał się do mózgu, gdzie zmieniał się w czystego ducha, odnawiającego życiową substancję człowieka: „Zasada (…) polega na tym, aby w trakcie
aktu Esencja (tj. nasienie) była w największym ruchu; następnie kiedy zbliża
się emisja, chwyta się (penis) za moszną a przed odbytem dwoma środkowymi
palcami i ściska się mocno, wypuszczając powoli przez usta oddech, a zarazem
zaciskając zęby kilka razy bez wstrzymywania oddechu. Nie następuje zatem
wydzielenie Esencji, wycofuje się ona z jadeitowego pręta (penis) i wznosi do
mózgu”389. Jest tutaj zaakcentowany w tym wierzeniu jakiś rodzaj przemiany
materialnej plemnika w energię witalną, coś na zasadzie rozkoszy, relaksu itp.
Wstrzemięźliwość seksualna w taoizmie była całkowicie przeciwskazana,
gdyż stosunek seksualny oraz towarzyszące mu gry miłosne stymulowały proces wydzielania plemników, a więc tym samym dawały możliwości większego
ich przetransportowania do mózgu, drogą współżycia seksualnego pozbawionego ejakulacji.
Politeistyczna i antropomorficzna religia babilońska uważała, iż istnieje
powiązanie Księżyca z życiem erotycznym i płodności390. Księżyc bowiem ma
„W dawnych czasach ludzie docierali tam, gdzie przebywają Błogosławieni i gdzie jest lekarstwo oddalające śmierć; wszystkie istoty, ptaki, jak również czworonogi są lam białe, zaś palące
wykonane są ze złota i srebra; ci, którzy zdążając w tamtąt stronę nawet się jaszcza do owych
gór nie zbliżyli widzieli z daleka jakby chmurę: a gdy przybywali na miejsce, trzy święte góry
były odwrócone pod wodą. Nikt nie był w stanie się tam dostać”, M. Kaltenmark, Lao Tsen, Wien
1970, s. 153.
388
„Ludzkie ciało zostało utworzone z nieczystych oddechów, które utworzyły ziemię, ale oddech witalny, który je ożywia, jest czystym oddechem krążącym między niebem a ziemią. Aby
człowiek mógł osiągnąć nieśmiertelność, musi zastąpić nieczyste oddechy czystymi; to jest cel
embrionalnego oddychania”; H. Maspero, Le Taoisme, Paris 1937, s. 114.
389
H. Maspero, Le procedes de nurii le principe vital dans la religlon taoiste ancien, „Journal
Asiatique”, Paris 1939, s. 385.
390
M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 1993, s. 163–164.
387
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ścisły związek zwłaszcza z płodnością kobiety, bowiem jako upersonifikowany mężczyzna Księżyc współżył z kobietą. Stąd istniało przekonanie, że gdy
kobieta śpi pod gołym niebem i w pełni Księżyca wówczas zostaje przez niego zapłodniona. Księżyc był uznawany za swoistego „zapładniacza”, zarówno
zwierząt, jak i łudzi. Z kultem płodności wiązało się używanie sztucznego fallusa391, a życiem erotycznym w dużej mierze sterował kult Baala, który wyzwalał u ludzi dewiacyjne zachowania seksualne, bądź tworzenie tzw. ogrodów
miłości392, gdzie przyjmowano kochanków, a następnie zabijano ich, by nie mogli mieć żadnej innej kobiety. Szczególnym wyrazem kultu płodności była tzw.
prostytucja sakralna, o której w Biblii jest wzmianka jako o największej obrazie
Boga: „Dziewczęta świątynne, nazywane w Babilonii kadishu (świętymi) (…)
nie zawsze żyły w pogardzie, a często cieszyły się szacunkiem większym niż
inne kobiety. Również córki osób wysoko urodzonych mogły się długo oddawać kultowej prostytucji bez obawy, że w przyszłości zostaną odrzucone jako
kandydatki na żony. Nawet królowie zezwalali swym córkom na pełnienie roli
świętych prostytutek (…), uchodziły one za reprezentantki, do pewnego stopnia
za emanację wielkiej bogini matki, a przez fakt oddania się mężczyźnie umożliwiały mu uczestniczenie w unii mistycznej, w sacrum, możliwie najgłębsze,
zmysłowe, czuciowe zjednoczenie z bóstwem”393.
Oddawanie religijnej czci samemu aktowi zapłodnienia spotykamy w religii
egipskiej. Kult zapładniania był w Egipcie dominujący. Sama płodność przedstawiana była jako symbol męskiego prącia w stanie erekcji, np. symbol wiosny,
zasiewów, współżycia seksualnego, samego zapłodnienia. Bogiem zapłodnienia
był bóg wiosny Ozyrys: „Na czele religijnych procesji noszono statuy Ozyrysa
jako byka o potrójnym penisie, przy czym to kobiety, które w tym kraju długi
czas cieszyły się szacunkiem, wprawiały w ruch pewien mechanizm, który spowodował kojarzące się z aktem płciowym poruszenia bóstwa szczycącego się
ogromnym narządem”394. O powszechności kultu falicznego w Egipcie świadczy świadectwo biskupa chrześcijańskiego Hipolita z II w. po Chrystusie: „Nie
ma takiej egipskiej świątyni, przed której wejściem nie stałoby odkryte to, co
winno być zakryte, wyprostowane ku górze, obwieszone wszelkimi owocami
rozrodu. I to nie tylko w najświętszych świątyniach przed obrazami, lecz także
(…) przy wszystkich drogach i na wszystkich ulicach, i w domach, jako kamień

Np. kapłanki dokonywały ślicznego zapłodnienia fallusem sztucznym; budowano słupy na
kształt fallusa, gdzie raz w roku wchodził kapłan na niego i siedział tam, przez siedem dni.
392
Zob. Najsławniejszy ogród miłości w Babilonie, to uznawany za jeden z cudów świata ogród
Semiramidy.
393
K. Deschner, Krzyż pański z Kościołem. Seksualna w historii chrześcijaństwa, Gdynia 1994,
s. 47.
394
Tamże, s. 42–43.
391

123

Rozdział IV

graniczny i pamiątka”395. Impotencja seksualna oraz niepłodność były uważane
za największe nieszczęście człowieka a wyjaśniano je karą sił pozaziemskich.
Islam akceptuje seksualność człowieka jako naturalną sferę ludzkiej egzystencji. Siła ta nie przeszkadza w żadnym wypadku w osiągnięciu Raju, szczególnie dla mężczyzny. Stąd wypływa akceptacja poligamii, czyli zdolności posiadania więcej niż jednej partnerki do współżycia szeroko pojętego (por. zjawisko haremu). Mahomet regulował ilość posiadania żon stanem materialnym,
określając ilość żon na cztery, natomiast ilość konkubin dowolną. Islam przypisuje duże znaczenie religijne witalności i seksualności, np. po śmierci wiernemu
mężczyźnie obiecane jest bogate życie erotyczne w Raju. Zatem wszelkie rozkosze seksualne na ziemi są całkowicie dozwolone, oby tylko zachować wierność Koranowi.
Religia starożytnych Greków w każdym przejawie życia upatrywała oddziaływanie bogów greckich. Stąd życie i postępowanie ludzkie miało na celu
przypodobanie się bogom, po to, by uzyskać ich możliwie największe względy.
Praktyki oraz zachowania erotyczne miały powiązanie z religijnością: subtelne zachowanie erotyczne; orgie seksualne396, szczególnie identyfikowanie bogiń
miłości jednocześnie z boginiami wojny. O powiązaniu zachowań erotycznych
z religijnością świadczy odwoływanie się do kultu płodności. W starożytnej
Grecji uznawano wyższość miłości erotycznej pomiędzy mężczyznami (por.
gr. filia – przyjaźń), aniżeli pomiędzy mężczyzną a kobietą397. Popęd seksualny greccy mędrcy uważają za nieświadomy pęd ku nieśmiertelności, gdyż
„pragnienie zapłodnienia to część uczestnictwa w wielkiej idei nieśmiertelnego
dobra, tak samo jak miłość dwóch mężczyzn, którzy związani węzłem przyjaźni tworzą rzeczy nieśmiertelne. Poczynając od kochania chłopców, bo tędy
biegnie naturalna droga miłości, wznosi się człowiek coraz wyżej, jakby po
szczeblach wstępował, od ciał pięknych do pięknych postępków, od postępków
do nauk pięknych, a od nauk aż do tej nauki na końcu, która już nie o innym
pięknie mówi, ale człowiekowi daje owo piękno samo w sobie (…) nadświatowe, wieczne, jedyne, niezmienne piękno samo w sobie Prokreację w starożytnej
Grecji traktuje się bez powiązania z miłością erotyczną, natomiast miłość erotyczna zakorzeniona jest w uczuciu oraz w mądrości: „Małżeństwo jest środRefutatio omnium haeresium V, 7.
„Nie chodziło o spółkowanie z osobami, które kociłam), z tymi, którzy byli piękni młodsi
silni, mądrzy męscy, witalni, pociągający. Rzecz polegała na ofierze, dlatego spółkowano także
w starymi, brzydkimi, chorymi i chromymi (…). Stary i młody, człowiek i zwierzę, ojciec i córka,
matka i syn, brat i siostra, mężczyzna i mężczyzna, kobieta i kobieta, dziecko i dziecko – wszyscy
łączyli się ze sobą na oczach wszystkich”; L. Bomeman, Lexikon der Liebe, t. I, Baden–Baden
1968, s. 148.
397
Jak wierzono miłości homoseksualnej patronuje niebiański Eros i jej korzyść polega na tym, iż
rozwija ona przymioty ducha i charakteru, zob. Platon, Uczta, Warszawa 1988.
395
396
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kiem wynalezionym po to, by zabezpieczyć konieczną ciągłość rodu ludzkiego.
Jedynie miłość męska jest pięknym przykazaniem duszy miłującej mądrość”398.
Miłość erotyczna wpleciona była w przekonaniu Greków – w kontekst podróży, porwania a także najazdów399, co nadawało jej niezwykłego uroku, sensacyjnego przeżycia, a także romantyczno–wyobrażeniowego charakteru.
Religia starożytnych Rzymian – politeistyczna ze swej natury, ma tym
samym dużo w sobie wpływów innych starożytnych religii. Jako jeden z najbardziej religijnych ludów Rzymianie byli wyczuleni na religijny charakter
miłości, tego uczucia, które zdolne było „przeobrażać i wyzwalać jednostkę,
którego potęga, na równi odczuwana przez wszystkie żywe stworzenia, podporządkowuje swoim prawom całą naturę. Nic dziwnego, że miłość miała swoje bóstwa, ryty i magię”400. Dowodem pobożności w przypadku dziewic było
dopuszczenie do przerwania błony dziewiczej przez wzniesionego fallicznego
posągu męskiego bożka płodności. Jest tutaj widoczny wpływ religii Etrusków.
Dziewice strzegące wiecznego ognia w świątyni Westy ślubowały czystość do
trzydziestego roku życia. Jeżeli któraś wcześniej utraciła dziewictwo, została
zamurowana wraz z mężczyzną, z którym dopuściła się rytualnej zdrady. Tutaj
widoczny jest wpływ religii sabińskiej. Kobiety oddawały się pod opiekę bogini Wenus, oddając jej cześć, w zamian za co były przez nią chronione przed
występną miłością. Tutaj widoczny jest wpływ ksiąg sybilińskich. Mężczyźni
mieli swojego patrona w postaci Amora i Kupido, którzy zapewniali im erekcję,
ejakulację oraz opiekę nad zapłodnieniem. Używali do tego różnego rodzaju
amuletów zapewniających szczęśliwe życie seksualne oraz trwałą płodność.
Judaizm jak prawie wszystkie religie monoteistyczne akceptuje seksualność człowieka jako podstawową potrzebę w kontekście naturalnego zadania,
jakim jest prokreacja, wszczepionym przez Stwórcę w naturę ludzką. Życie seksualne człowieka jako biospołeczne zaangażowanie się w przedłużenie gatunku
ludzkiego na ziemi urasta do rangi religijnego obowiązku. Wszelkie potrzeby
seksualne człowieka w religijności żydowskiej skierowane są bezpośrednio na
stabilizację rodziny żydowskiej. Zaspokojenie naturalnych potrzeb seksualnych ma stać na straży wyłączności małżeństwa, a więc tym samym wykluczać
konkurencję dla samej instytucji małżeństwa, jaką stanowi zdrada, współżycie
przedmałżeńskie czy współżycie homoseksualne. ST nie przywiązuje jakiejś
szczególnej roli do seksualności człowieka, tak jak to ma miejsce w innych religiach, dlatego zaspokojenie potrzeb seksualnych traktuje jak zaspokojenie każdej innej naturalnej potrzeby. Jest ona, podobnie jak wszystkie inne, naturalnym
wyposażeniem człowieka przez Boga, dlatego sama w sobie jest pozytywna, ale
398
399
400

Z. Wróbel, Erotyzm w literaturze dawnych wieków, Łódź 1986, s. 25.
Longos, Poemat Dafnis i Chloe (III–V p.n.e.).
P. Grimal, Miłość w Rzymie, Warszawa 1990, s. 38.
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stwarza też przed człowiekiem realne niebezpieczeństwa, jak wszystkie inne naturalne potrzeby życiowe, a mianowicie zdominowania przez naturalne potrzeby całym człowiekiem, który w świetle Objawienia Bożego nie jest sama tylko
naturą. Dlatego tak mało rozprawia się ST ze sfera płci od strony pozytywnej.
Sferą seksualną jak każdą inną sfera życia ludzkiego stymuluje system normatywny zawarty w treści Dekalogu. O religijnym wymiarze sfery ludzkiej
płciowości świadczy ukazanie przez ST unikalnej jedności powstającej pomiędzy mężczyzną a niewiastą we wszystkich jej wymiarach, jako przykładu unikalnego sposobu zjednoczenia człowieka z Bogiem w Przymierzu (por. idealna
wspólnota). Życie codzienne Żydów było samo w sobie bardzo mocno zrytualizowane, także w dziedzinie ludzkiej płciowości np. obrzezanie mężczyzny (jako
obcinanie napletka), czy oczyszczenie kobiety (w okresie po menstruacji oraz
po połogu). W świetle Prawa ST spełnianie czynności seksualnych dozwolone
było tylko i wyłącznie w ramach monogamicznego małżeństwa, np. obowiązek
współżycia męża z żoną regularnie lub w przypadku, gdy zmarł mąż będący
głową rodziny, obowiązek poślubienia bezdzietnej wdowy spoczywał na młodszym bracie zmarłego, gdyż chodziło poprzez prokreację o zachowanie ciągłości rodu. Starotestamentalna motywacja zachowań seksualnych człowieka była
bardziej jurydyczna (prawna), aniżeli religijna.
Odrębnym zjawiskiem religijnym są sekty. W niektórych z nich istnieje ścisły związek pomiędzy religijnością a seksualnością. Bardzo często pod przykrywką rytuałów religijnych, w niektórych szczególnie sfanatyzowanych społecznościach religijnych dochodziło i w dalszym ciągu dochodzi do ekscesów
seksualnych, coś na wzór orgii spotykanych w starożytnej Grecji czy Rzymie.
W wielu sektach istnieje przekonanie, iż człowiek jest absolutnie czysty, stąd
dla takiego człowieka wszystko jest czyste. Dlatego bardzo często takie przeświadczenie prowadzi do odwołania się i tylko do odruchów natury, na zasadzie
na odpowiedni bodziec musi zaistnieć konieczna reakcja, na który to bodziec
jest absolutne przyzwolenie, natomiast reakcje są usprawiedliwiane lub nawet
w skrajnej formie pożądane401. Wiele sekt dokonywało zabiegów operacyjnych402 po to, by wyzbyć się pragnienia małżeństwa, chęci zaspokojenia potrzeb
prokreacyjnych oraz potrzeb związanych z miłością erotyczną.
Chrześcijaństwo odnosi się pozytywnie do ludzkiego ciała oraz całej sfery
cielesności, a tym samym i do płciowości człowieka. Ludzka cielesność stanowi przedmiot daru Boga Stwórcy: „Podstawową przesłanką teologiczną jest
Zob. Sekta adamitów żywiła przekonanie, iż poprzez określone praktyki seksualne można odzyskać pierwotną niewinność, jaką posiadali pierwsi rodzice, zanim popełnili grzech pierworodny
(np. chodzili nago, by zahartować umysły przeciwko podniecającemu widokowi ciał; współżyli
bez ejakulacji, aby zapobiec stanowi orgazmu itp.
402
Np. służyć temu miał zabieg kastracji w sekcie walezjanów, natomiast sekta skopców przypalała kobietom sutka.
401
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biblijna prawda o jedności bytu ludzkiego, o niepodzielności osoby ludzkiej na
dwie warstwy – duchową i cielesną (…). Jeśli więc Bóg uświęca człowieka,
to uświęca niepodzielnie także jego ciało. Przekonanie to wyraża się w świadomości, że ciała chrześcijan są świątynią Boga i że w tej świątyni oddawany
jest Bogu duchowy kult403. W przeciwieństwie do innych religii, w chrześcijaństwie cielesność sama w sobie nie jest przedmiotem kultu, ale jako niepodzielna część osoby ludzkiej nie może być pominięta w samym charakterze wymiaru sacrum człowieka. Wyrazem takiego przekonania chrześcijan jest wiara
w zmartwychwstanie ciał jako ostateczny etap odkupienia ludzkiej cielesności:
„Zmartwychwstanie wedle słów Chrystusa (…) oznacza nie tylko odzyskanie
ciała i odbudowanie integralnego życia ludzkiego poprzez jedność ciała z duszą – oznacza ono także jego nowy zupełnie stan404. Cielesność ludzka staje się
uczestnictwem Wcielonego Syna Bożego, czego konsekwencja jest przyjęcie
ludzkiej natury: „A Słowo stało się Ciałem”405. Zatem przez Wcielenie nastąpiła
nie tylko afirmacja ludzkiego ciała, ale co więcej początek jego przebóstwienia:
„Całe życie ludzkie ma być ofiarą Bogu (…). W konsekracji Kościoła dokonuje
się także źródłowo i symbolicznie konsekracja całego świata (…), który właśnie
przez liturgię zostaje włączony w nurt chwały Boga.(…). Istotnym warunkiem
i formalnym czynnikiem tej konsekracji jest wewnętrzne poświęcenie się człowieka, kierowane łaską Ducha Świętego (…) To poświęcenie nie ogranicza się
do czysto materialnego rytu. Liturgia ma właśnie wyrażać wewnętrzna postawę
człowieka oraz ma ja formować (…). Rola Eucharystii jest jednak decydująca (…) Sakrament ten objawia, że prawdziwym życiem zarówno jednostki, jak
i wspólnoty jest Bóg obdarowujący się w Jezusie Chrystusie, przez Jego ciało
ożywione i konsekrowane w Duchu Świętym. Przeniknięcie Boskim życiem
i Boskim Duchem ciała Chrystusowego jest gwarancją, że i ciało wierzącego
zostaje napełnione tymże samym życiem Boskim, dzięki któremu chrześcijanin
uczestniczy w pewności zmartwychwstania”406.
Dla chrześcijanina oczywistym wydaje się być włączenie ciała jako konstytutywnej części natury ludzkiej w obręb miłości pojmowanej możliwie najszerzej. Wyraża się ona w trosce, ochronie, aktywności, dyspozycyjności oraz
powinności ciała względem godności osoby ludzkiej: godność osoby ludzkiej
domaga się tego, by prowadzący, tj. ludzie naszych czasów, „odkrywali wartości i uzdolnienia wszczepione w swoja naturę, by ustawicznie je rozwijali
i urzeczywistniali w swoim życiu w tym właśnie celu, by ich postęp mógł być
J. Bajda, Konsekracja ciała w aspekcie powołania osoby, dz. cyt., s. 191.
Jan Paweł II, Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania, w: Mężczyzną i niewiastą stworzył
ich, Watykan 1986, s. 262.
405
J 1, 14.
406
J. Bajda, Konsekracja ciała w aspekcie powołania osoby, dz. cyt., s. 194.
403
404
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coraz większy”407. Stolica Apostolska wskazuje na pewne warunki poznawania
i rozwijania sfery seksualnej, by ona mogła być wyrazem pełnej godności ludzkiej: zachowanie istotnego porządku natury, jeżeli chodzi o tryb życia i obyczajów w ramach sfery seksualnej408; zachowanie nakazów prawa naturalnego jako
absolutnych i niezmiennych409; poszanowanie równości kobiety i mężczyzny
z jednoczesnym zachowaniem ich odmienności410; zachowanie celowości aktu
płciowego411 oraz zabezpieczenie miłości trwałością małżeństwa, które stanowi naturalny kontekst wszelkiej działalności seksualnej412. W chrześcijaństwie,
w przeciwieństwie do wielu innych religii, w dziedzinie życia seksualnego
duchowość stawia się wyżej, aniżeli cielesność. Stawianie wyżej duchowości
wcale nie oznacza jakiejkolwiek formy eliminowania cielesności lub nawet jej
poniżania: Współczesnemu światu, który wyrzucił już człowieka starego, ale
nie znalazł jeszcze człowieka nowego, Kościół proponuje „model identyfikacji”
w człowieku zrodzonym ze zmartwychwstania Chrystusa, człowieku, którego
życie kształtowałoby się według świadomości wiary zaczerpniętej z Objawienia
i przechowywanej przez Tradycje. Nie chodzi o to, by prezentować ideał duchowy wysublimowany i uwznioślający”413.
Chrześcijanin patrząc na swoją ludzką naturę, nie traci z poła widzenia pryzmatu grzechu pierworodnego, który pozostawił po sobie m.in. to, że człowiek
jest skłonny kochać źle samego siebie, jak i źle kochać innych ludzi: „nagość”
(tj. pierwszych rodziców po grzechu pierworodnym) ma nie tylko znaczenie
dosłowne, nie tylko odnosi się do ciała, i nie tylko ze względu na ciało jest
źródłem zawstydzenia. Oto poprzez nagość ujawnia się człowiek pozbawiony
uczestnictwa w darze, człowiek wyobcowany z tej miłości, która była źródłem
pierwotnego obdarowania, źródłem pełnej miary dobra przeznaczonej dla stworzenia”414. Kościół pomaga człowiekowi wyobcowanemu z pierwotnej miłości
znaleźć równowagę poprzesz ascezę, umartwienie, panowanie ducha nad ciałem. Chrześcijaństwo w fakcie różnicy płci nie dopatruje się czegokolwiek podejrzanego, bowiem płeć rozpatruje w kontekście daru Boga Stwórcy415, w kon-

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej, Rzym
1975, 3.
408
Tamże.
409
Tamże, 4.
410
Tamże, 5.
411
Tamże.
412
Tamże, 7.
413
F. Salvestini, Kościół a płeć, Warszawa 1987, s. 80.
414
Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, dz. cyt., s. 113.
415
Dar ten jest darem stworzenia, czyli został wpisany w konstytucję ludzkiej natury i natury
człowieczeństwa
407
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tekście identyfikacji z otrzymanym, darem416 oraz w kontekście rozeznania417
i wypełnienia tego daru418.
Religijny wymiar miłości erotycznej dostrzegany w poszczególnych religiach wyraża się generalnie w kontekście, w jakim odczytuje się seksualności
człowieka, W niektórych religiach seksualność sama w sobie ma wymiar sakralny, w innych natomiast w kontekście całej osoby ludzkiej.

5. Naturalne podłoże miłości erotycznej
Człowiek jest ze swej natury istotą płciową, ponieważ jest istotą materialną.
Zatem płciowość stanowi o wymiarze doczesnym ludzkiej egzystencji. W świecie duchów nie ma podziału płci. Płciowość sprowadza człowieka na płaszczyznę wspólną dla świata zwierząt, co nie znaczy, że na płaszczyznę identyczną
ze światem zwierząt, mimo daleko istniejących podobieństw. Płciowość jest ta
sama u wszystkich istot żywych: dymorfizm płciowy419; zdolność rozmnażania,
czyli przedłużenia danego gatunku. Ta sama płciowość wcale nie oznacza taką
samą płciowość. Jest to znamienne w przypadku człowieka oraz innych istot
żywych. U wszystkich istot żywych czynnikiem dominującym płciowości jest
instynkt, czyli wrodzona zdolność wykonywania pewnych czynności, właściwa
wszystkim osobnikom danego gatunku420.
Zachowania człowieka w dziedzinie płciowości nie są dyktowane jedynie
i przede wszystkim przez instynkt, ale podlegają osądowi rozumu oraz decyzji
ludzkiej woli. Dlatego u podstaw zachowań seksualnych człowieka stoi określona świadomość celu, a więc kultura stoi przed naturą: „Człowiek jest jedynym
gatunkiem, w którego życiu wyraźnie występuje element duchowej kultury jako
formy istnienia, która staje się ważniejsza od biologicznej materii naszego by-

Identyfikacją z darem jest kobiecość i męskość pojmowana jak najszerzej i jak najgłębiej.
Rozeznaniem jest powołanie macierzyństwa (fizycznego lub duchowego) oraz ojcostwa (fizycznego lub duchowego).
418
Wypełnieniem daru płci jest fizyczna, duchowa, moralna i nadprzyrodzona płodność.
419
Na ogół monogamiczne gatunki mają słabiej wyrażony dymorfizm płciowy niż gatunki poligamiczne. Samce i samice gatunków monogamicznych są tej samej wielkości a form poligamicznych samce są większe, hardziej barwne”, A. Malinowski, Dymorfizm płciowy, dz. cyt., s. 17.
420
Czynności instynktowne są często bardzo złożone, wymagające pracy wiciu mięśni (…).
Działanie instynktowne jest wrodzone, to znaczy nie trzeba się go uczyć, jednak wielu wypadkach początkowo czynności instynktowne są nieporadne, a doskonalą się w miarę nabywania doświadczenia (…). Działanie instynktowne wywoływane jest przez określony bodziec, przy czym
reakcja, na dany bodziec jest zawsze taka sama”, W. Cienkowski, Leksykon młodego czytelnika,
Warszawa 1989, s. 182.
416
417
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towania”421. Jest to wyznacznik osobowego charakteru człowieka w odróżnieniu od pozostałego świata, który ma charakter osobniczy. Zwierzęta po prostu
rozmnażają się: „tak zwane zaloty wśród zwierząt służą tylko do stworzenia
właściwych warunków do kopulacji, rozrodu i wyhodowania młodego pokolenia”422. Nie tak rzecz ma się w przypadku człowieka, mimo daleko idących podobieństw. Bowiem człowiek pragnie, żeby „jego związek seksualny był wartościowy sam w sobie”423, dlatego też człowiek „rozwija sferę gestów i zachowań
jednoczących i chce, ażeby zjednoczenie dwóch osób obejmowało wszystkie
dziedziny ich życia, pragnienia, dążenia nie związane z rozmnażaniem. A więc
we wszystkich formach działalności zwierzęcej człowiek przekracza zwierzęcość swej kondycji, swoją kulturą, dążąc do realizacji wartości, które w samej
działalności zwierzęcej się nie mieszczą”424.
Płciowość człowieka sama w sobie ma cel nie tylko prokreacyjny, jak to ma
miejsce w przypadku zwierząt. Celowi jedynie prokreacyjnemu w przypadku
zwierząt przyporządkowany jest cały mechanizm życia płciowego, oparty głównie na instynktach, w tym na decydującym instynkcie, jaki stanowi instynkt
zachowania gatunku (por. okres rui)425. Sam Stwórca cel prokreacyjny zwierząt,
jako ich jedyny sens istnienia i życia, nakreślił wyraźnie w słowach: „Bądźcie
płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się
rozmnaża na ziemi”426. Chociaż podobne w brzmieniu słowa wypowiedział Bóg
Stwórca do stworzonego przez siebie człowieka, to jednak na prokreacji Bóg
nie poprzestał, ale nakreślił człowiekowi o wiele wznioślejsze i szersze atrybuty
człowieczeństwa, których koroną wydają się być słowa „na swój obraz, na obraz
Boży go stworzył”427. Stwarzając człowieka Bóg nie pomija celu prokreacyjnego428, ale poszerza ludzkie życie o cele pozaprokreacyjne, czyli panowanie nad
światem429, tworzenie wspólnoty międzyludzkiej430, tworzenie wspólnoty z BoA. Grzegorczyk, Etyka w doświadczeniu wewnętrznym, Warszawa 1989, s. 41. Chrześcijanin
tę rzeczywistość uzupełni o wymiar religijny, a mianowicie w tym wymiarze człowiek jest jedynym gatunkiem, kloty otrzymał od swego Stwórcy ściśle: określony cel egzystencji: spotkanie
i zjednoczenie z Bogiem, które realizuje się na wiele rożnych sposobów w życiu doczesnym,
a w sposób pełny w ostatecznym spotkaniu „twarzą w twarz” w niebie Wymiar religijny ludzkiej
egzystencji (w tym takie i płciowości) ma wiec o wiele bardziej donioślejszą rolę, aniżeli zwyczajne przedłużenie gatunku ludzkiego na ziemi (jak to widzi skrajny ewolucjonizm).
422
Tamże.
423
Tamże.
424
Tamże.
425
Istnieją nawet rodzaje zwierząt, które po wydaniu nowego pokolenia same giną.
426
Rdz 1,22.
427
Rdz 1,27.
428
Rdz 1,28.
429
Zob. Rdz 1,28.
430
Zob. Rdz 2,24.
421
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giem431, korzystanie z daru wolności432 itp. Poszerzenie przez Stwórcę celów
życia człowieka o zachowania pozaprokreacyjne urasta do rangi współudziału
człowieka w kreatywnym dziele samego Boga. Nie jest to tylko przekazywanie
życia ludzkiego kolejnym pokoleniom, ale to także szeroko pojęta twórczość
ludzka, postęp, doskonalenie ziemi o czynienie życia na ziemi coraz bardziej
bezpiecznym, lepszym i coraz bardziej ludzkim. Tego rodzaju współudział
w stworzeniu nie domaga się współżycia seksualnego. Człowiek wyposażony
w rozum i wolę ma zdolność przedłużenia geniuszu ludzkiego, czyli określonych skutków działań i ludzkich decyzji. Świat zwierząt tego rodzaju zdolności
przekazu nie posiada i nie jest w stanie tego wypracować jakąkolwiek drogą,
gdyż nie ma w tym świecie wystarczającego naturalnego podłoża do tworzenia
kultury ducha. Życie seksualne człowieka nie jest uwarunkowane popędami,
bodźcami, czy odruchami. W przeciwieństwie do świata zwierzęcego człowiek
w znacznej mierze ma możliwość kontroli bodźców i odruchów433, natomiast
sam popęd seksualny człowieka ma możliwość właściwie się ukierunkować, nie
wypuszczając spod kontroli pierwszeństwa rozumu i woli. Tylko człowiek jako
istota wolna i rozumna może budzący się w nim popęd seksualny ukierunkować
na prokreację (por. planowanie, chcenie, działanie), bądź tez może popęd seksualny sublimować. Tylko człowieka stać na świadomy wybór partnera seksualnego i tylko człowiek ma możliwość połączyć popęd seksualny, prokreację z miłością. Człowiek, jeśli nawet świadomie decyduje się na współżycie seksualne,
którego celem jest prokreacja, i nawet w tej kwestii przekracza świat zwierzęcy
w sposobie spełniania i realizacji tegoż celu. Współżycie seksualne człowieka,
którego następstwem jest nowe życie, jest w swej istocie czymś więcej, aniżeli
zwykłą kopulacją charakterystyczną dla świata zwierzęcego. Bowiem czynnikiem wyróżniającym współżycie seksualne człowieka jest kontakt psychiczny
i osobowy pomiędzy mężczyzną i kobietą; z największą motywacją tej relacji,
jaką stanowi miłość. Płciowość ludzką od zwierzęcej wyróżnia charakter rozumowy, czyli zachowania seksualne człowieka, chociaż w swym podłożu mają
charakter prawidłowości natury, to jednak dzięki rozumności człowiek potrafi
swoje zachowania seksualne uzależnić w dużym stopniu od warunków indywidualnych oraz społecznych, np. zachowania seksualne dyktowane przez wstrzemięźliwość seksualną, celibat, dziewictwo, czystość przedmałżeńską, wierność
małżeńską. Tego rodzaju zachowania seksualne człowieka stają się podłożem
tzw. kultury seksualnej czyli określonego zespołu zwyczajów, obyczajów oraz
wypracowanych postaw związanych z realizowaniem własnej płciowości. PoZob. Rdz 2,8nn.
Zob. Rdz 2,16–17.
433
Kontrola bodźców i odruchów polega na prewencji, czyli ograniczaniu dopływu bodźców, np.
poprzez ascezę, umartwienie, czyli wprzęgnięcie rozumu i woli, gdyż samych reakcji nie da się
ograniczyć.
431
432
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pęd seksualny wrodzony dla człowieka zostaje uzupełniony o wewnętrzny nakaz. Wyrazem tego jest przejście od natury („jak żyć seksualnie?”) do kultury
seksualnej („jak żyć seksualnie w sposób godny jedynie człowieka?”). Cechą
charakterystyczną, jedynie dla płciowości człowieka, jest jej strona zmysłowa,
psychiczna, czyli doznawanie przyjemności różnego rodzaju: socjogennych434,
sensogennych435 oraz libidogennych436. Tego rodzaju przeżycia seksualne człowieka należą do najbardziej ludzkich, ale i największych przeżyć człowieka.
Być może tak bardzo angażują człowieka, i to w wymiarze nie tylko zmysłowym, ale psychiczno–osobowym.
Realizacja płciowości przez człowieka domaga się miłości, czyli jedynej
i niepowtarzalnej relacji do drugiej osoby. To, że płciowość człowieka domaga
się miłości, wcale nie upoważnia do utożsamiania płciowości z miłością oraz
miłości z płciowością, mimo daleko istniejącej wzajemnej zależności płciowości od miłości i miłości od płciowości, Istnieje bowiem możliwość niezależnego
istnienia miłości i płciowości ludzkiej, np. stosunek płciowy bez duchowego
i osobowego zjednoczenia437 lub miłość łącząca dwie osoby bez czasowego lub
wręcz stałego braku stosunków płciowych.
Płciowość ludzka domaga się miłości, ponieważ bez niej samo działanie
zgodne z naturą płciowości staje się wprost antyludzkie. Człowiek nie jest ukierunkowany w swoim istnieniu i życiu na siebie, ale ze swej natury jest ukierunkowany na drugi podmiot, co staje się naturalnym podłożem dla miłości, także
w wymiarze ludzkiej płci. Współżycie seksualne nie odbywa się tylko w sferze
zmysłowych przeżyć i ludzkich działań. Może ono angażować tylko ciało z pominięciem wnętrza ludzkiego, a więc nie wyraża się w nim w takim wypadku cały człowiek, a więc nie jest działaniem człowieka. Bez miłości płciowość
ludzka jest pewnym okaleczeniem całego życia seksualnego człowieka w jego
w pełni ludzkich możliwościach oraz daleko posuniętą formą identyfikacji
z płciowością świata zwierzęcego.
Funkcje życia seksualnego człowieka nadają jedyny i niepowtarzalny charakter ludzkiej płciowości. Sfera seksualna w życiu człowieka, jak też w ludzkim
działaniu, odgrywa doniosłą rolę, której ani przeoczyć nie można, ani także nie
można przemilczać. Te bardzo doniosłą rolę zauważyło wielu naukowców, choŹródłem ich jest skłonność obu płci do przebywania ze sobą (tj. bycia razem), natomiast dostarczają przyjemności wzrokowych, słuchowych,, czy też miłej atmosfery.
435
Źródłem ich jest bezpośredni kontakt fizyczny a dostarczają przyjemności dotyku, uścisku,
pocałunku.
436
Źródłem ich uruchomienie wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych a dostarczają
przyjemności najbardziej osobistych, intymnych, indywidualnych zarezerwowanych dla samych
osób doświadczających zarówno co do sposobu ich odczytywania, jak i określania.
437
Ma to np. miejsce przy gwałcie lub w przypadku braku pełnego przyzwolenia lub niedojrzałości.
434
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ciaż wielu z nich tę rolę znacznie we współczesnym świecie wyolbrzymia, czyniąc niemal całe życie ludzkie seksocentryczne. Uświadomienie celów i funkcji
życia seksualnego człowieka właściwie umiejscawia ten obszar ludzkiego życia
w kontekście natury, powołania i życiowego przeznaczenia człowieka.
Człowiek jako istota rozumna i wolna realizuje swoją płciowość w kontakcie z drugim człowiekiem płci odmiennej w trzech różnorodnych płaszczyznach, zaspokajając określone potrzeby charakterystyczne dla każdej z tych
płaszczyzn. Pierwsza grupa ludzkich oczekiwań w zetknięciu z osobą płci odmiennej, to zaspokojenie potrzeb fizycznych438. Do tego rodzaju potrzeb należą:
potrzeba rozładowania napięcia seksualnego, potrzeba intensywnych doznań
zmysłowych. Cechą charakterystyczną zaspokojenia tego rodzaju potrzeb jest
traktowanie współżycia seksualnego jako swoistego cielesno–zmysłowego relaksu. Kontakt z osobą płci odmiennej przy tego rodzaju zaspokojeniu potrzeb
ma charakter bardzo powierzchowny, jeżeli chodzi o więź między partnerami
seksualnymi, gdyż więź ta ma cielesno–osobowy wymiar, a nie osobowo–cielesny. Partner płci odmiennej w tego rodzaju uspokojeniu potrzeb seksualnych
postrzegany jest jako obiekt (nie mówiąc przedmiot) rozładowania napięcia
seksualnego, dzięki któremu można doznać intensywnych przeżyć zmysłowych.
Z samej swej natury partnerzy seksualni koncentrują się w rezultacie na zaspokojeniu swoich potrzeb, bowiem druga osoba postrzegana jest jako partner nie
tyle osobowy (domagający się relacji, wzajemności itp.), ile fizyczny (konieczny dla rozładowania, a nie dla relacji).
Kontakt człowieka z drugim człowiekiem musi mieć zawsze charakter relacji, dlatego nie może mieć charakteru przedmiotowego, czyli instrumentalnego. Poprzestawanie na zaspokojeniu potrzeb jedynie fizyczno–zmysłowych
we wzajemnych relacjach międzyosobowych, jest w swej istocie deformujące
wzajemne odniesienia międzyludzkie, także na innych płaszczyznach ludzkiego
życia i działania, a przybiera postać świadczenia sobie wzajemnych usług (por.
prostytucja). Nie usprawiedliwia tego rodzaju nastawienia nawet świadomy wybór oraz dobrowolna decyzja drugiej osoby, bowiem człowiek godząc się na to,
by być instrumentem, niszczy swoją tożsamość. Druga grupa ludzkich oczekiwań w zetknięciu z osobą płci odmiennej, to zaspokojenie potrzeb psychicznych, ale o podłożu egoistycznym. Do tego rodzaju potrzeb należy potrzeba
samorealizacji439.

W historii wielokrotnie określano tego rodzaju potrzeby jako zwierzęce w człowieku. Było
to błędne określenie, gdyż nawet w potrzebach fizycznych istnieje zasadnicza różnica, zarówno
w ich odczuwaniu, jak i zaspokajaniu w przypadku człowieka i zwierząt.
439
Polega ona na tym, iż człowiek chce sprawdzić siebie w roli, czy to mężczyzny, czy to kobiety, a więc jest to swoisty test zachowania się wobec osoby płci odmiennej.
438
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Ludzki wymiar dziewictwa
Dziewictwo ze swej natury jest stanem, jak i postawą człowieka w stosunku
do aktu seksualnego, który angażuje całego człowieka w jego wymiarze osobowym i jest wynikiem realizacji życia zgodnego z płciowością człowieka.
W języku potocznym „dziewicą” określa się dziewczynę, która nie brała
jeszcze udziału w akcie seksualnym, bądź też osobę na sposób stały powstrzymującą się od współżycia seksualnego. Termin dziewica zarezerwowany jest
wyłącznie dla dziewcząt i kobiet w języku potocznym. Ma ono pejoratywne
współcześnie zabarwienie, ponieważ przypisuje sieje dziewczętom, które z racji
wieku (najczęściej dojrzewania) mogą współżyć seksualnie, ale z różnych przyczyn nie chcą, bojąc się naturalnych konsekwencji współżycia.

1. Potoczne kryteria dziewictwa
Potoczne określenia dziewictwa zawierają w sobie dużo niejasności i wieloznaczności. Niekiedy pełne są wewnętrznych sprzeczności; zarówno od strony
psychologicznej, jak i obyczajowej.
Współczesność opiera swoje rozumienie dziewictwa na zbyt uproszczonym schemacie o zabarwieniu pejoratywnym bardziej, aniżeli aksjologicznym.
Współczesność wiąże dziewictwo lub jego brak niemal wyłącznie ze sferą seksualną człowieka: poczynając od tzw. zachowania błony dziewiczej aż po umiejętność lub jej brak współżycia seksualnego.
W języku potocznym, a co za tym idzie i w obyczajowości dziewiczym,
jest ten chłopak i ta dziewczyna, którzy z racji dojrzałego wieku nie współżyją
seksualnie, czyli nie odbywają stosunków seksualnych.
Chociaż bardzo mocno zakorzenione jest potoczne kryterium rozumienia
dziewictwa jako powstrzymywania się od współżycia seksualnego, to jednak
nie może to stanowić obiektywnego kryterium dziewictwa.
O stanie dziewiczym chłopaka czy dziewczyny nie może stanowić tylko
jakaś część jego człowieczeństwa, lecz on sam jako człowiek, czyli w swoim
wymiarze cielesno–osobowym. Zresztą współczesność zaczyna być coraz bardziej zgodna co do tego, iż w akcie seksualnym nie może brać udziału tylko
sfera seksualna człowieka, ale cały człowiek. Dowodem na to są coraz częściej
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używane stwierdzenia na określenie aktu seksualnego człowieka: „Współżycie
seksualne”, czy „związek między kobieta a mężczyzną”.
Dziewictwo nie może być stanem fizjologicznym człowieka, ale jako stan
czy postawa dotyczy całego człowieka, czego wyrazem jest zaangażowanie się
całego człowieka w akt seksualny.
Psychologia, etyka i religia są dzisiaj zgodne co do kilku kwestii związanych z zaangażowaniem się człowieka we współżycie seksualne. Aktem przeciwko naturze współżycia seksualnego jest świadome i dobrowolne wyuzdanie
na płaszczyźnie myśli, czy też słów: np. „mówię: kocham ciebie” (w rzeczywistości myślę o pożądaniu seksualnym ciebie).
Aktem przeciwko naturze współżycia seksualnego jest podporządkowanie
rozumu i woli sferze emocjonalno–zmysłowej, np. „ulegam afektom o zabarwieniu seksualnym”; „ulegam nastrojom o zabarwieniu seksualnym”; „ulegam
namiętnościom o zabarwieniu seksualnym” itp.
Aktem przeciwko naturze współżycia seksualnego jest styl życia oparty na
autoerotyzmie: np. „nadwrażliwość seksualna” (domniemanie szczególnej potrzeby zaspokojenia seksualnego nieokiełznane wychowaniem, obyczajowością,
religią, moralnością, samowychowaniem, kulturą, warunkami środowiskowymi,
mass mediami o motywacji komercyjnej).
Aktem przeciwko naturze współżycia seksualnego jest brak odpowiedniej
hierarchii wartości np. „seks rządzi światem” (por. freudowski kompleks wobec
popędu seksualnego).
Aktem przeciwko naturze współżycia seksualnego jest oderwanie sfery seksualnej człowieka od etyki i moralności: np. „w dziedzinie życia seksualnego
wszystko można bez ograniczeń” (por. kompleks: „rozwiązłość lekarstwem na
wynaturzenie”).
Aktem przeciwko naturze współżycia seksualnego jest oderwanie sfery
seksualnej od religii, czyli życiowego powołania (macierzyństwa, ojcostwa)
np. kompleks: „seks bez prokreacji”; „prokreacja bez współżycia seksualnego” (por. zapłodnienie in vitro), „seks realizowany poza – i przed – małżeństwem”; „bezpieczny seks jako alternatywa seksu odpowiedzialnego”. Współczesność ma swoje określenia „bycia dziewiczym”. „Dziewiczym” jest człowiek, który nie ma pożądliwych myśli, nie potrafi nazywać „pożądania – kochaniem”), który nie ulega seksualnym nastrojom, namiętnościom, afektom,
(określany często pejoratywnie jako „oschły – nieczuły – oziębły – niewrażliwy); który nie ma potrzeby „używania świata” (w domyśle seksualnego wyżywania się), który nie chce podporządkować swojego umysłu i woli naturalnym pobudkom seksualnym czyli popędowi seksualnemu), który nie akceptuje
„wolności bez jakichkolwiek ograniczeń w sferze seksualnej”, który traktuje
bezwzględność woli Bożej zawartej w Dekalogu i zakaz „nie cudzołóż!” rozumie jako „szanuj bezwzględnie czystość czyli właściwy porządek sfery sek135
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sualnej w kontekście osoby ludzkiej (podmiotu działania, a nie przedmiotu
użycia)”.
Każdy ludzki czyn jest i powinien być motywowany: człowiek wie i powinien wiedzieć, dlaczego coś robi, a czegoś nie robi.
Ludzkiemu działaniu towarzyszą: przedmiot czynu (co robi?; czego nie
robi?); intencja czynu (dlaczego to robi?; dlaczego tamtego nie robi?) oraz
okoliczności czynu (jakie ma możliwości czynienia tak a nie inaczej?). Okoliczności bywają nie mniej ważne, aniżeli przedmiot czynu czy intencje. Okolicznościami ludzkiego czynu są naturalne predyspozycje, środowisko wzrostu,
wychowania, prawo, kultura, obyczajowość, mass media itp. We współczesnym
świecie okoliczności wydają się wydatnie wpływać na stopień realizowania
własnej płciowości w całokształcie godności osoby ludzkiej, a więc w kontekście: identyfikacji z własną płcią, życiowego zadania (kobiecość, męskość), życiowego powołania (macierzyństwo, ojcostwo).
Samo powstrzymanie się od okoliczności uczestniczenia w akcie seksualnym nie jest jeszcze przejawem dziewictwa jako postawy, a już na pewno nie
stanu dziewiczego.
Dziecku obce jest wykorzystanie okoliczności uczestniczenia w akcie seksualnym, ponieważ nie jest zdolne do współżycia seksualnego (z racji braku
dojrzewania psycho–fizycznego), ale także dlatego, gdyż przed uczestniczeniem
w akcie seksualnym dziecko broni prawo (wszelkie współżycie z kimś nieletnim
jest gwałtem, choćby za jego osobistą zgodą wyłudzoną lub zaszantażowaną).
Rozbudzanie potrzeby uczestniczenia w akcie seksualnym u nieletnich (dzieci)
jest uważane w krajach cywilizowanych za demoralizację, choćby w świetle
prawa obyczajowego było określane mianem „uświadomienia seksualnego”.
Człowiekowi, który jest zdolny do odbywania aktu seksualnych, obce jest
wykorzystanie okoliczności sprzyjających współżyciu w wypadku, kiedy ten
człowiek tego aktualnie nie chce. Zmuszanie, pod jakimkolwiek pozorem, człowieka zdolnego do odbycia aktu seksualnego jest w krajach cywilizowanych
uznawane za gwałt. Człowiek bowiem nie działa instynktownie, by musiał na
odpowiedni bodziec odpowiadać określoną reakcją. Taka logika panuje w świecie zwierząt. U człowieka decydującym jest rozum i wola.
Współcześnie dziewiczym należy nazwać kogoś, kto nie chce współżyć,
czyli wykorzystać okoliczności ku temu nadarzających się lub kto nie padł ofiarą gwałtu.

2. Obiektywne kryteria dziewictwa
Obiektywne kryteria dziewictwa, jak sama nazwa wskazuje dotyczą w jednakowym stopniu: chłopców, jak i dziewcząt; kobiet, jak i mężczyzn: ojców naturalnych, jak i matek naturalnych; matek duchowych, jak i ojców duchowych.
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Zatem obiektywne kryteria dziewictwa dotyczą każdego człowieka, mimo iż są
potocznie kojarzone z dziewczętami i chłopcami.
W prawidłowym rozwoju chodzi o rozwinięcie sfery biologiczno–zmysłowej, ale także prawidłowy rozwój psychiczno–duchowy.
Brak podejmowania aktów seksualnych w przypadku dziewiczości służy
pełnemu rozwojowi męskości, jak i kobiecości. Ani nadmiar aktów seksualnych, ani ich brak nie czyni nikogo mniej lub bardziej kobiecym lub męskim,
natomiast: może mieć wydatni wpływ na rozwój w kierunku pełni męskości,
jaką jest ojcostwo oraz w kierunku pełni kobiecości, jaką jest macierzyństwo.
Dziewictwo należy odczytać w kontekście macierzyństwa i ojcostwa, zarówno naturalnego (poczęcie, zrodzenie i wychowanie dziecka), duchowego(adopcja), nadprzyrodzonego (celibat kapłański, ślub dziewictwa zakonnego).

3. „Dziewictwo” – stanem prawnym człowieka
Dziewictwo jako stan prawny szczególnie dobitnie zarysowany jest w starotestamentalnej koncepcji dziewictwa. W ST życie człowieka i wszystkie jego
przejawy regulowane są Prawem, czyli Torą. Życie „w zgodzie z Prawem” jest
praworządnością nie tylko w wymiarze świeckim, ale w wymiarze religijno–
moralnym, co jest bardziej charakterystyczne dla społeczeństwa teokratycznego
– „prawowiernością względem Boga”. Dotyczy to wszystkich sfer życia indywidualnego, czy też społecznego, w tym także dziewictwa. W społeczeństwie
teokratycznym cała rzeczywistość regulowana jest przede wszystkim normami
religijnymi, czyli rzeczywistość ma wymiar religijny.
Religijny (prawno–moralny charakter) dziewictwa w ST nie wiąże się
bezpośrednio z biologiczno–zmysłową nietykalnością człowieka, ale przede
wszystkim z samą nietykalnością. Jest to najważniejszy wymiar dziewictwa dla
innych także religii, które dziewictwo postrzegają jako stan, a co za tym idzie
jako życiową postawę.
Dziewictwo starotestamentalne jest stanem nietykalności wszystkich sfer
życia ludzkiego. Nakłada to na człowieka określone obowiązki, ale jednocześnie udziela określonych przywilejów, czyli praw. Dziewictwo starotestamentalne zatem jest nietykalnością praw natury.
Nietykalności podlegało ludzkie ciało, które w całej koncepcji biblijnej
człowieka służyło realizacji daru płodności w spełnianiu naturalnego zadania
człowieka, jakim jest prokreacja. Co do tego zgodne są dwa biblijne opisy stworzenia człowieka.
W pierwszym opisie starszym440 autor mówiąc o współżyciu seksualnym,
którego celem jest prokreacja, używa obrazu jedności ciał: „mężczyzna opuszcza
440
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ojca swego i matkę swoja i łączy się ze swoją żoną (tj. odbywa stosunek
seksualny, współżyje seksualnie) tak ściśle, że stają się jednym ciałem”441.
Młodszy opis stworzenia człowieka442 jeszcze dokładniej precyzuje związek
ciała („płodności” tj. całej fizjologii) z prokreacją: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię”443.
W starotestamentalnej koncepcji człowieka ciało samo w sobie nie ma żadnej wartości. Świadczy o tym jego pochodzenie „z prochu ziemi”.
„Ciało” sarno w sobie nie może stanowić celu, ale staje się wartością jedynie w kontekście całego człowieka, czyli wraz z tchnieniem życia pochodzącym
wprost od Boga: „Ulepił Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza
tchnienie życia, wskutek czego człowiek stał się istotą żywą.
„Ciało” nie może być oderwane od całego człowieka, a więc od jego rozumności, wolności i godności (tj. życiowych zadań i życiowego powołania). Co
więcej ciało nie może stanowić o godności człowieka, czy też jego życiowych
zadaniach i życiowym powołaniu. Naruszenie prawa natury polega na oderwaniu ciała (zmysłów, popędów, reakcji, bodźców itp.) od życiowego zadania, życiowego powołania i życiowego przeznaczenia człowieka. Logika stworzenia
widoczna jest w całym nauczaniu moralnym ST. „Zmysłowość” oderwana od
całości człowieka wpędza go w stan pożądliwości; „popęd seksualny” źle ukierunkowany wpędza człowieka w dewiacje, zboczenia i innego rodzaju wynaturzenia; „człowiek owładnięty logiką tylko ciała” jest „prochem ziemi”, czyli
stanem porównanym jedynie z nieistnieniem: „wrócisz do ziemi, a której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz”444.
Naruszenie praw natury (tj. wszelkiego rodzaju wynaturzenia cielesne) są
w ST najsurowiej karane, co świadczyłoby o ich wielkim niebezpieczeństwie
moralnym w pojmowaniu, rozumowaniu i realizowaniu przeznaczenia ciała
ludzkiego: „Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana” – powie św. Paweł. Prawodawstwo ST najsurowiej karze następujące czyny naruszające nietykalność
ciała: homoseksualizm (tzw. grzech sodomski), onanizm (grzech Onana), rozpustę (tj. obnażanie ciała kobiety przez mężczyznę, który nie jest jej mężem)445;
kazirodztwo446; współżycie małżeńskie w dniach krwawienia miesięcznego; wystawianie dziecka na współżycie przedmałżeńskie447 oraz zoofilię448.
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Dziewictwo starotestamentalne jest nietykalnością cielesną przed zamążpójściem. Każdy mężczyzna miał prawo, a nawet obowiązek poślubić nietykalną
cieleśnie kobietę, jeżeli chciał uniknąć rytualnej nieczystości. Nieczystość ta
czyniła człowieka tym, który sprzeniewierzył się prawu, czyli sprzeniewierzył
się Bogu. Gdyby mężczyzna dowiedział się o wcześniejszym zniesławieniu kobiety, która powinna być „nienaruszona” nie tylko że sam nie mógł jej poślubić, ale miał obowiązek donieść Sanhedrynowi, by przestrzec innych mężczyzn
przed ewentualnym popadnięciem w stan nieczystości rytualnej.
W tradycji wschodniej od zarania dziejów dziewictwo miało obrazować
wiecznie trwałą młodość (niczym niezahamowaną), bujną żywotność (nigdy
niewyczerpaną) oraz niezniszczalną wartość (ciągle porywającą, zadziwiającą).
W tradycji starotestamentalnej dziewictwo jako stan wyznacza człowiekowi
określone życiowe zadania i obowiązki na drodze życiowego powołania.

4. „Dziewictwo” – stanem przejściowym
Starotestamentalne Prawo, jak i moralność dziewictwo określało jako stan
przejściowy pomiędzy dzieciństwem a zamążpójściem.
Stan dziewiczy dziecka nie podlegał dyskusji, gdyż należało to do podstawowych zadań ojca; głównie w stosunku do swoich córek. Hańbą była dla ojca
córka, która jako dziecko współżyła seksualnie. Jeżeli została zgwałcona, to do
obowiązków ojca było pomszczenie zniesławienia córki. Był to punkt honoru
ojca, który miał ambicje dobrego wychowania swojej córki. Tym dobrym wychowaniem było dochowanie czystości córki i wydanie jej za mąż możliwie
w dobre ręce.
Pozostawanie dziewicą na trwałe, czyli obranie wolnego stanu było przejawem poniżenia i hańby; nie tylko dla ojca, ale dla samej kobiety. Stan ten
porównywany był ze stanem bezpłodności, a więc poczucie mniejszej wartości,
poniżenia itp. Dziewica, która nie chciała, bądź nie mogła wyjść za mąż była
przez wszystkich podejrzewana albo o zhańbienie (tj. została zgwałcona, ale
ojciec nie pomścił tego faktu), albo o niemoralność (tj. współżyła, wcześniej
ukrywając ten fakt przez zatajenie).
Kobieta, która nie chciała być matką, była uważana za niegodną bycia córką
Ewy, czyli „matki dającej życie.
Stały styl w stanie dziewiczym było uważane za grzech, podobnie jak cudzołóstwo. Uważano bowiem, że kobieta, która nie chce iść za mąż i nie chce
być matką sprzeniewierza się naturalnemu zadaniu człowieka: „Bądźcie płodni
i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię”449.
449
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5. Dziewictwo – stanem mocy i nadziei
Stan dziewictwa określał w ST swoistą moc, czyli możliwości do wykorzystania (por. gotowość koncepcyjna) „zdolność do przekazywania życia”.
Przedmałżeńskie dziewictwo było z szacunkiem motywowane chęcią „bycia matką”, chęcią „bycia ojcem”. Taki stan stwarzał doświadczenie tęsknoty.
Tęsknotę tę powodował fakt, iż mężczyzna znajdował siebie jako „godnego bycia ojcem swoich dzieci” oraz kobieta jako „godną bycia matką swoich
dzieci”.
Tęsknota połączona z wyczekiwaniem stawiała człowieka w stanie gotowości, czyli mocy drzemiących w nim, ciągle gotowych do wykorzystania w odpowiednim czasie.
Najwyższe autorytety społeczno–religijne Izraela zobowiązane były do poślubienia dziewic dojrzałych, nie tylko swoja nietykalnością cielesną, ale bogactwem ducha (tj. w dzisiejszym tego słowa znaczeniu dojrzałe osobowościowo).
Oczekiwanie na czas zamążpójścia wiązało się z koniecznością uzbrojenia
się w cierpliwość, co jeszcze bardziej uszlachetniało ducha. Towarzyszyła temu
czujność, czyli ostrożność wobec powierzchowności, ale także ostrożność wobec przegapienia jedynej w swoim rodzaju sytuacji.
W ST dziewicę do zamążpójścia nie zmusza żadna okoliczność, ale jedynie obliguje osobisty wybór dyktowany naturalnym pragnieniem wydawania na
świat nowego życia, czyli dziecka. Nieroztropnością w ST jest zarówno zbyt
szybkie zamążpójście, jak też lekkomyślny wybór (por. przypowieść o pięciu
głupich pannach i pięciu mądrych).

6. „Dziewictwo” – stanem ducha
NT ujmuje problem dziewictwa w wymiarze duchowym, co wcale nie znaczy, iż nie docenia wymiaru nietykalności cielesnej, wręcz ją zakłada jako stan
prawny (tj. wobec Prawa ST). Nowością nowotestamentalnej koncepcji dziewictwa jest fakt, iż jego wymiar wykracza daleko poza naturę ludzką, czyli poza
sferę ciała i jego nietykalności.
Dziewictwo jako stan ducha stanowi określoną wartość osobową, dlatego
dla jego nowotestamentalnego wymiaru ważnym wydaje się jego dobrowolność,
świadomość tego stanu i tej wartości, a także może stanowić fundament stylu
życia opartego o wartość dobrowolnego i świadomego dziewictwa. Ten wymiar
szczególnie akcentowany będzie w Kościele, chociaż swoje wzorce i przykłady
znajduje w NT: Jan Chrzciciel, Maryja, Józef, Jezus Chrystus itd.
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Z obrazem biblijnym duchowego wymiaru dziewictwa, jakim jest „oblubieńczość” spotykamy się już w ST, szczególnie w relacji Boga do Narodu Wybranego, który jest „Oblubienicą”, natomiast Bóg „Oblubieńcem”450.
Bóg dla Narodu Wybranego jest „Oblubieńcem”, czyli kimś nietykalnym,
ponieważ poprzez przymierze a Narodem Wybranym Bóg niejako związał się
z tym jedynym w swoim rodzaju narodem. Inne narody związane są lub mogą
być związane z Bogiem jedynie za pośrednictwem Narodu Wybranego.
Oblubieńczy charakter wskazuje na swoistą zazdrość, jaka istnieje pomiędzy
oblubieńcami o siebie. ST uczucie antropopatyczne zazdrości przypisuje również Bogu Jahwe, chcąc podkreślić swoisty związek oblubieńczy z Izraelem:
„Nie zawieraj przymierza z mieszkańcami tej ziemi (tj. z narodami ościennymi
pogańskimi), którzy cudzołożą ze swymi bogami i składają im ofiary. Gdyby
więc wołali ciebie musiałbyś spożywać z ich ofiar”451.
Oblubieńcza wierność Boga względem Narodu Wybranego ma zawsze charakter należytego duchowego dystansu. Wierność oblubieńcza nazywana jest
wprost „czystością” („Izrael – czysta dziewica”), natomiast niewierność miłości
oblubieńczej nazywa się wprost lubieżnością („Izrael – niewiasta wiarołomna”). Wierność jako wyraz duchowego wymiaru miłości oblubieńczej przejawia
się w równowadze pomiędzy duchem a ciałem, czyli w należytym porządku.
Sprzeczny z tą równowagą jest zarówno skrajny ascetyzm wyniszczający ciało
(tj. ludzką naturę), jak i skrajny hedonizm hołdujący sferze zmysłowej (tj. sprowadzający człowieka do rzędu bodźców i reakcji, czyli do pożądliwości). Człowiek duchowy to człowiek „wierny sobie” o zachowanej wewnętrznej hierarchii
pomiędzy ciałem a duchem: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo jarzmu niewoli”452.”Wyzwoleniem” są owoce ducha453, natomiast „jarzmem niewoli” są uczynki ciała454.
Chrześcijańska wolność, czyli wierność właściwemu porządkowi ku wewnętrznej równowadze to: braterstwo ze wszystkimi ludźmi, zjednoczenie z Chrystusem, jedność z pasterzami Kościoła. Wierność właściwemu porządkowi rzeczy to wymiar oblubieńczy na płaszczyźnie wewnętrznej (tj. natury), ludzkiej
(tj. międzyludzkie relacje), religijnej (tj. wiara): „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących w Chrystusa”455.

450
451
452
453
454
455

Zob. Księga Ozeasza, Księga Pieśń nad Pieśniami.
Wj 34,15.
Ga 5,1.
Ga 5,22–24.
Ga 5,17.
Dz 4,32.
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7. „Dziewictwo chrześcijańskie” – ludzkim wyborem
Nowotestamentalne dziewictwo ma wymiar powołania. Dziewictwo jako
stan i styl życia wiąże się z podjęciem decyzji: „A co do dziewic nie mam rozkazu Pańskiego”456. Apostoł Paweł nie zna wyraźnego wskazania, jak i przeciwskazania Chrystusa co do stylu życia w stanie dziewiczym. Skoro nie ma wyraźnego zobowiązania, jak i przeciwskazania a skoro taki styl życia faktycznie
prowadzą niektórzy chrześcijanie, dlatego św., Paweł ujmuje dziewictwo jako
„radę” i w tym upatruje jego wartość chrześcijańską457.
Dziewictwo chrześcijańskie ze swej istoty jest radą ewangeliczną. Każda
rada ewangeliczna wiąże się z dobrowolnością. W spotkaniu bogatego młodzieńca Chrystus proponuje mu radę ewangeliczną, jaką jest ubóstwo: „Jednego
ci tylko brakuje. Idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz
miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”458. Reakcja bogatego młodzieńca na tę propozycję „doskonałości” stylu życia odkrywa całą dobrowolność podjęcia tej drogi: „Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości”459.
Każda rada ewangeliczna, w tym dziewictwo, wiąże się z łaską, czyli jest
dobrodziejstwem, propozycją, zaleceniem.
Paweł Apostoł wobec zaistniałego stylu dziewiczego niektórych chrześcijan
(wspomina o kobietach–dziewicach) akceptuje obrany dobrowolnie ten styl życia: daję radę jako ten, który dla doznanego od Pana miłosierdzia zasługuje na
wiarę”460.
Czuje się kompetentny w rozstrzyganiu i motywacji dziewiczego stylu życia
jako kościelny i oficjalny autorytet. Paweł Apostoł wyraźnie precyzuje, że skoro
nie ma wyraźnego nakazu, jak i zakazu Chrystusa, co do dziewiczego stylu życia, to może ono być jedynie wolnym wyborem poszczególnego chrześcijanina:
„Jesteś związany z żoną. Nie usiłuj odłączyć się od niej461. To samo tyczy stanu
dziewiczego: Jesteś wolny! Nie szukaj żony”462.
Dziewictwo chrześcijańskie jako wolny wybór musi łączyć się z pełną świadomością. Chrześcijanin nie może być zaszantażowany małżeństwem „Nie szu-

1 Kor 7,25.
Por. D. Adamczyk, Biblijno–teologiczna perspektywa seksualności człowieka, „Communio” 2
(2007), s. 13-28.
458
Mk 10,21.
459
Mt 19,22.
460
1 Kor 7,25.
461
1 Kor 7,27.
462
1 Kor 7,25.

456
457
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kaj zony!”, ale nie może też być zaszantażowany obieraniem stanu wolnego:
„Nie usiłuj oddalić się od niej (tj. od żony)”463.
Nowy Testament nie pomija chrześcijańskiego dziewictwa, co więcej podaje jego wartość chrześcijańską. Dziewictwo chrześcijańskie pozwala uniknąć
utrapień związanych z życiem na ziemi, ale przecież same utrapienia życia na
ziemi też mają w całej koncepcji chrześcijańskiej ściśle określoną wartość (por.
ewangeliczne błogosławieństwa).
Dziewictwo chrześcijańskie odkrywa przed człowiekiem horyzont wyższości wartości duchowych nad doczesnymi, ale przecież wartości doczesne mają
wartość, tylko Chrystus przestrzega, by nie stały się powodem zatracenia człowieka: „człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana”464.
Dziewictwo chrześcijańskie jako wybór wartości wyższych połączone jest
z wyrzeczeniem, ale wyrzeczenie ma wymiar szczególny w całej moralności
chrześcijańskiej, którego przykład dał sam Chrystus, „który uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi”465.
Dziewictwo chrześcijańskie motywowane jest eschatologią wobec krótkowzroczności zabiegań doczesnych, a przecież „przemija postać tego świata”466.

463
464
465
466

Tamże.
1 Kor 7,32.
Flp 2,5.
1 Kor 7,31.
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Cudzołóstwo postawą przeciwną dziewictwu
Dziewictwo ze swej natury jest stanem, jak i postawą człowieka w stosunku
do aktu seksualnego, który angażuje całego człowieka w jego wymiarze osobowym i jest wynikiem realizacji życia zgodnego z płciowością człowieka.
W języku potocznym „dziewicą” określa się dziewczynę, która nie brała
jeszcze udziału w akcie seksualnym, bądź też osobę na sposób stały powstrzymującą się od współżycia seksualnego. Termin dziewica zarezerwowany jest
wyłącznie dla dziewcząt i kobiet w języku potocznym. Ma ono pejoratywne
współcześnie zabarwienie, ponieważ przypisuje się je dziewczętom, które z racji wieku (najczęściej dojrzewania) mogą współżyć seksualnie, ale z różnych
przyczyn nie chcą, bojąc się naturalnych konsekwencji współżycia.
Dziewictwo jest postawą całego człowieka w jego wymiarze cielesno–duchowym.
Postawy przeciwne dziewictwu mają wymiar cielesno–duchowy, nie zaś
cielesno–zmysłowy, jak to w zbytnim uproszczeniu pojmuje się współcześnie.
Pismo św. zarówno ST, jak NT do postaw przeciwnych dziewictwu zalicza:
cudzołóstwo, obłudę, przewrotność, rytualizm (forma bez treści) oraz legalizm
(treść bez formy).
Cudzołóstwem jest wszelkiego rodzaju nieczystość sfery życia seksualnego,
czyli niewłaściwe ukierunkowanie popędu seksualnego. Tego dotyczy imperatyw przykazania Bożego „Nie będziesz cudzołożył”467.
Stosunek do sfery seksualnej w całym ST podlega rozwojowi ku bardziej
osobowemu potraktowaniu, czyli w kontekście całej osoby ludzkiej.
Dekalog uwzględnia społeczny kontekst, czyli czasy, kiedy żona była własnością męża, niemal jak rzecz (przedmiot). Stad interpretację cudzołóstwa
umieścić w kontekście: powszechności poligamii (szczególnie w krajach Bliskiego Wschodu); daleko sięgającą nierówność społeczną w dawnym społeczeństwie izraelskim468.
Wj 20,14.
Np. W dawnym społeczeństwie izraelskim mężczyzna mógł mieć więcej żon; mógł mieć stosunki seksualne z innymi kobietami wolnymi; kobieta zamężna nie mogła mieć stosunków seksualnych z jakimkolwiek mężczyzną, gdyż było to z jej strony cudzołóstwem w każdym wypadku
ponieważ izraelski mężczyzna musiał mieć pewność, iż zrodzone w jego rodzinie potomstwo
jest w rzeczywistości jego potomstwem, gdyż chodziło o dobro rodziny, dobro klanu. Podobne
467
468
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Właściwym kontekstem Dekalogu w interpretacji Jezusa Chrystusa jest kontekst pierwotnego zamysłu Stwórcy, nie zaś sytuacja społeczno–polityczno–
religijna Izraela: „Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie cudzołóż!”469.
Chrystus odwołuje się do istoty cudzołóstwa, czyli do samej natury rzeczy, nie
zaś do okoliczności, które łagodziłyby, bądź utrudniałyby samo cudzołóstwo:
„A Ja wam powiadam (…)”470. Wcześniejsza deklaracja Chrystusa świadczy
o tym, iż nie ma wątpliwości co do tego, że cudzołóstwo jest sprzeczne z treścią Dekalogu: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie
przyszedłem znieść, ale wypełnić (…) ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie,
aż się wszystko spełni”471. Chrystus ma na myśli pierwotny zamysł Stwórcy:
„Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę”472.
Chrystus ma świadomość, iż w ciągu wieków przeinaczono interpretację
Dekalogu, biorąc pod uwagę okoliczności społeczno–religijne: „Odparli Mu (tj.
faryzeusze): „Czemu więc Mojżesz polecił dać jej (tj. żonie) list rozwodowy?”.
Odpowiedział im: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam
Mojżesz”473.
Nowe Prawo nie może brać pod uwagę starych okoliczności, jeśli ma spełniać rolę tworzenia nowej jakościowo rzeczywistości. Ma natomiast sięgać istoty, gdyż nowa rzeczywistość może i powinna być odczytana w świetle fundamentów nakreślonych przez Boga jako Najwyższego Prawodawcę, który na
przestrzeni dziejów objawiał swój zbawczy zamysł w stosunku do człowieka.
Chrystus przychodząc, wskazuje na fundamenty, które nie ulegają zmianie.
Dotyczą one pierwotnej świętości, jak i sprawiedliwości: „Co więc Bóg złączył,
człowiek niech nie rozdziela”474. Innymi słowy: Bóg objawił człowiekowi swój
pierwotny zamysł, człowiek zrozumiał Boże objawienie, człowiek zrozumiał, ale
nie uszanował, Bóg w swojej pedagogii sprowadza człowieka przez Chrystusa
do stanu pierwotnej sprawiedliwości i świętości: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam (…)”475. Bóg zapisał swój zamysł w sercu człowieka, czyli o zamyśle Bożym świadczy: dążność rozumu do prawdy, dążność
woli ku dobru, dążność serca ku Bogu. Zatem grzechem jest to, co jest sprzeczne
z prawdą, co sprzeniewierza się dobru oraz co sprzeniewierza się woli Bożej.
przeświadczenie spotyka się w społeczeństwie cyganów: „Mąż może dopuszczać się zdrady żony,
gdyż mężczyzna do domu nie przyniesie gościńca(dziecka), natomiast żona może przynieść owoc
zdrady w postaci dziecka poczętego”.
469
Mt 5,27.
470
Mt 5,28.
471
Mt 5,17–18.
472
Mt 19,4.
473
Mt 19,6–8.
474
Tamże.
475
Mt 19,8.
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1. Materia cudzołóstwa w Piśmie św. Starego i Nowego Testamentu
Pismo św. zarówno ST i NT jest zgodne co do materii samego cudzołóstwa, podając jego wyraźny zakres: stosunki seksualne z kobietami zamężnymi476; stosunki kobiet zamężnych z mężczyznami477; stosunek seksualny jako
gwałt na kobiecie zamężnej478; stosunek seksualny z niezamężną (niezaślubioną)479; oddalenie żony480; wiązanie się z kobietą poślubioną wcześniej jakiemuś
mężczyźnie, choćby była porzuconą przez niego481; stosunki seksualne choćby
przygodne ludzi ze sobą niezwiązanych (prostytucja)482; budzące namiętność
spojrzenie483; rozpusta(tj. w dzisiejszym tego słowa znaczeniu perwersja seksualna)484; rozpusta w ramach samego małżeństwa (tj. w dzisiejszym tego słowa
znaczeniu wszystkie grzechy małżeńskie)485; rozwiązłość (tj. w dzisiejszym tego
słowa znaczeniu szukanie namiastek stosunku seksualnego)486 oraz stosunki homoseksualne487.
Rozwój moralny uwarunkowany jest wprawdzie okolicznościami, ale o jego
udoskonalaniu się świadczy ciągły powrót do źródeł (tj. do zamysłu Bożego)
oraz wyzbywanie się tych naleciałości odnośnie interpretacji Dekalogu, które
wynikały z istniejących warunków społecznych i religijnych. Chrystus przypomina swoim rodakom o pierwotnym zamyśle Stwórcy, natomiast zdecydowanie
odcina się od interpretacji jako naleciałości historyczno–socjologicznych: „A Ja
powiadam wam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa”488.

Kpł 20,10: „Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego będzie ukarany (…)”.
Pwt 22,23: „Jeśli dziewica została poślubiona mężowi, a spotkał ją inny jakiś mężczyzna
w mieście i spał z nią, oboje wyprowadzicie ich do bramy miasta (…)”
478
Pwt 22,25: „Jeśli mężczyzna znalazł na polu młodą kobietę zaślubioną, zadał jej gwałt i spał
z nią, umrze sam mężczyzna”.
479
Pwt 22,26: „(…) odda ten mężczyzna ojcu młodej kobiety pięćdziesiąt syklów srebra i zostanie ona jego żoną”.
480
Mt 19,9: „Kto oddala swoją żonę a bierze inną, popełnia cudzołóstwo”.
481
Mt 19,9: „Kto oddaloną bierze za żonę ,popełnia cudzołóstwo”.
482
J 8,3: „faryzeusze przyprowadzili do Niego(Jezusa) kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie”.
483
Mt 5,28: „Każdy kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.
484
1 Kor 6,9: „Nie łudźcie się (…) ani rozpustnicy (…) nie odziedziczą Królestwa Bożego”.
485
1 Kor 6,9: „Nie łudźcie się (…) ani cudzołożnicy (…) nie odziedziczą Królestwa Bożego”.
486
1 Kor 6,9: „Nie łudźcie się (…) ani rozwiąźli (…) nie odziedziczą Królestwa Bożego”.
487
1 Kor 6,9: „Nie łudźcie się (…) ani mężczyźni współżyjący ze sobą (…) nie odziedziczą
Królestwa Bożego”.
488
Mt 5,28.
476
477
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2. Bezwzględny zakaz cudzołóstwa
Pismo św. wyraźnie formułuje zakaz cudzołóstwa, odcinając się tym samym
od wszelkich jego przejawów: „Nie będziesz cudzołożył!”489. Bezwzględne
sformułowanie zakazu nie dopuszcza jakiegokolwiek wyjątku (por. bezwzględność sformułowań Dekalogu). Sformułowanie przykazania nie jest zaleceniem,
gdyż dotyczyłoby tylko niektórych (np. wybranych, specjalnie uzdolnionych
itp.), ale jest sformułowaniem dotyczącym wszystkich bez wyjątku (por. powszechność sformułowań Dekalogu). Sformułowanie przykazania nie jest sugestią, gdyż powiązane byłoby z konkretną obietnicą (zawsze i za każdym razem).
W grę zatem nie wchodzą żadne okoliczności usprawiedliwiające cudzołóstwo,
o czym świadczy bezwzględność kary490.
Cudzołóstwo sprzeciwia się czystości natury ludzkiej (narusza konstytucję
człowieka w jego wymiarze doczesnym). Wymiar doczesny człowieka to nie
tylko ciało. Gdyby jedynie ciało stanowiło o doczesności człowieka, to dostarczanie bodźców ciału (w tym seksualnych) byłoby wyjęte spod prawa moralnego oraz religijnego. Wymiar doczesny, to konstytucja kobiecości i męskości
(warunek właściwego rozwoju w kierunku życiowego powołania, jakim jest
ojcostwo i macierzyństwo). Wymiar doczesny to konstytucja macierzyństwa
i ojcostwa, które stanowi pełnię rozwoju kobiety (w jej wymiarze doczesnym),
pełnię rozwoju mężczyzny (w jego wymiarze doczesnym).Wszelka patologia
na drodze rozwoju i na drodze do pełni jest sprzeczna z zamierzeniem Stwórcy,
czyli z ostatecznym przeznaczeniem człowieka.
Cudzołóstwo (w jakimkolwiek wymiarze) niszczy zarówno strukturę kobiecości, męskości, macierzyństwa jak i ojcostwa poprzez złe wzorce nabyte drogą
niewłaściwego ukierunkowania popędu seksualnego człowieka.
Cudzołóstwo niszczy przeznaczenie natury ludzkiej, czyli narusza coś, co
jest możliwe dzięki naturze (coś co mieści się w jej logice działania), ale sprzeciwia się jej naturalnemu przeznaczeniu.
Cudzołóstwo sprzeciwia się Bogu jako Stwórcy, gdyż człowiek cudzołożny przeinacza plany stwórcze Boga zapisane w naturze ludzkiej (przeznaczenie
natury ludzkiej), dlatego nie można usprawiedliwiać grzechów i zboczeń dotyczących sfery seksualnej człowieka intymnością, a nade wszystko prywatnością.
Cudzołóstwo sprzeciwia się Bogu jako nie tylko Początkowi człowieka
(w tym jego natury), ale jako Ostatecznemu Celowi człowieka. Źle odczytany
początek i cel przez człowieka (jakim jest niewątpliwie złe ukierunkowanie sfery seksualnej) grozi człowiekowi zbłądzeniem, czyli zatraceniem się na ziemi,
a co za tym idzie wielkie prawdopodobieństwo zatracenia się na wieczność. Św.
489
490

Wj 20,14.
Por. Penalizacja sformułowań Dekalogu w interpretacji Chrystusa: Mt 5,29–30.
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Paweł dlatego mówi o „braku dziedziczenia Królestwa Bożego”. Jeżeli komuś
nie zależy na dziedzictwie Królestwa Bożego, to zachowanie przykazania „nie
cudzołóż” okaże się contra naturam, ponieważ „ciało do czego innego prowadzi niż duch”. Tylko motywacja wykraczająca poza doczesność (poza cielesność
pozwala sięgnąć dalej niż pragnienie skażonej grzechem pierworodnym natury
ludzkiej.
Podstawowym warunkiem dziedziczenia Królestwa Bożego jest niewinność, czyli nietykalność. Obrazem biblijnym nietykalności (niewinności) jest
dziecko: „Jeśli nie staniecie się jak dzieci nie wejdziecie do Królestwa Bożego”,
„do takich bowiem należy Królestwo Boże”. Doświadczenie religijne uczy, iż
bardzo często: „bezbożnictwo (walka z Bogiem) idzie w parze z cudzołóstwem,
a także „bałwochwalstwo” (cześć bożkom) z cudzołóstwem.
Cudzołóstwo doprowadza w wielu wypadkach do bezbożnictwa: „dlaczego Kościół pcha się do łóżka?” – bardzo często zarzucają żyjący w grzechach
małżonkowie chrześcijańscy. Cudzołóstwo prowadzi bardzo często do bałwochwalstwa (por. ubóstwianie rozkoszy jakiej dostarcza człowiekowi odrębność
seksualna: „osoba” na usługach „przymiotów ludzkich”).
W przypadku interpretacji cudzołóstwa przez św. Pawła gra idzie nie o sferę seksualną, ale o całego człowieka, czyli o jego zbawienie: „nie odziedziczą
Królestwa Bożego”. Współbrzmi to z interpretacją Chrystusa: „Jeśli więc prawe
twoje oko jest ci powodem do grzechu wyłup je i odrzuć od siebie (…). Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie (…)”491.
Przemawia za takim potraktowaniem logika, zgodnie z którą część ma być podporządkowana całości, a całość rzutuje na poszczególne części492.

3. Bezwzględność kary w przypadku cudzołóstwa
Bezwzględność karania cudzołóstwa (tj. karą śmierci) w Piśmie św., głównie ST należy odczytywać w kontekście religijno–społecznym dawnego Izraela.
Czystość religijna Izraela musiała być surowo przestrzegana wobec zbyt
liberalnego pogaństwa. Rozpusta i rozwiązłość w krajach pogańskich urastała
do rangi sakralnej (por. prostytucja sakralna czy orgie seksualne). Tego rodzaju
wykorzystanie sfery seksualnej nie mieściło się w kontekście pierwotnego zamysłu Bożego: stworzenia mężczyzny i kobiety.
Starotestamentalna moralność oraz porządek prawny ujmowały dziewictwo jako stan prawny gotowości do małżeństwa, dlatego zachowanie czystości
Mt 5,29–30.
Por. I. Murillo, Zło fizyczne a człowiek, w: L. Balter (red.), Zło w świecie, Poznań 1992, s.
303–310.
491
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(nietykalności) była wyrazem prawowierności przed małżeństwem, natomiast
w małżeństwie wyrazem wierności zamysłowi stwórczemu Boga: „Bądźcie
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię”493.
Cudzołóstwo, o jakim mówi przykazanie Dekalogu, zogniskowane jest
w małżeństwie jako naturalnym zadaniu i powołaniu człowieka. Normy, które
regulują życie seksualne, skoncentrowane są przede wszystkim na małżeństwie.
Naturalny pociąg seksualny, jaki istnieje w człowieku, może przez niego być
ukierunkowany właściwie (tzn. w kierunku płci odmiennej) lub niewłaściwie
(tzn. w kierunku tej samej płci). Płodność, jaka istnieje w człowieku, może
przez niego być realizowana w sposób właściwy (tzn. w kierunku prokreacji)
lub w sposób niewłaściwy (tzn. w kierunku rozwiązłości). Naturalna zdolność
do rozmnażania, jaka istnieje w człowieku, może być realizowana przez niego w sposób właściwy (tzn. poczęcia, zrodzenia i wychowania potomstwa) lub
w sposób niewłaściwy (tzn. unikanie potomstwa a tym samym poczęcia, zrodzenia i wychowania dziecka). Naturalna zdolność człowieka do tworzenia porządku demograficznego („abyście zaludnili ziemię”), jaka istnieje w człowieku, może być przez niego realizowana w sposób właściwy (tzn. w dzisiejszym
tego słowa znaczeniu planowanie rodziny jako odpowiedzialne rodzicielstwo)
lub w sposób niewłaściwy (tzn. w dzisiejszym tego słowa znaczeniu regulacja
urodzin, czyli postawa nieodpowiedzialnego rodzicielstwa jako antykoncepcja,
aborcja). Naturalna zdolność do tworzenia porządku i ładu na ziemi, jak istnieje w człowieku, może być przez niego realizowana w sposób właściwy (tzn.
sprzyjać życiu i rozwojowi człowieka) lub w sposób niewłaściwy (tzn. szkodzić
życiu i rozwojowi człowieka). Naturalna zdolność człowieka do tworzenia więzi płci, jaka istnieje w człowieku, może być przez niego realizowana w sposób
właściwy (tzn. nierozerwalność: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela!”) lub w sposób niewłaściwy (tzn. rozerwalność: „dać list rozwodowy i oddalić”). Naturalna zdolność do wytrwania we wspólnocie, jaka istnieje w człowieku, może być przez niego realizowana w sposób właściwy (tzn. wierność
małżeńska) lub w sposób niewłaściwy (tzn. zdrada, niewierność).
Cudzołóstwo, o jakim traktuje przykazanie Dekalogu, zakłada ontologiczną
równość płci (tzn. dotyczy zarówno kobiety, jak i mężczyzny), ale w realizacji
starotestamentalnej dopuszcza nierówność, czyli niejednakowego podejścia494.
Bezwzględny zakaz cudzołóstwo zakłada ontologiczną nierozerwalność
małżeństwa. Takie założenie istnieje w zamyśle Boga Stwórcy, natomiast w starotestamentalnej praktyce było inaczej, co z resztą piętnuje Chrystus. W ST iniRdz 1,28.
Np. mężczyzna izraelski mógł brać sobie kilka żon i nie popełniał cudzołóstwa, gdyż prawo
zezwalało na poligamię, np. kobieta zawsze popełniała cudzołóstwo, jeżeli współżyła seksualnie
z innym mężczyzną w przypadku, kiedy jej mąż żył, np. mężczyzna żonaty nie mógł współżyć
tylko z kobietą zamężną.
493
494
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cjatywa w rozwiązaniu małżeństwa spoczywała jedynie w rękach mężczyzny
(tzn. tylko on mógł dać list rozwodowy żonie). Występkiem natomiast przeciwko przykazaniu: „nie cudzołóż!” w przekonaniu Izraelitów jest tylko niewierność żony swemu mężowi.
Cudzołóstwo było surowo karane, gdyż ściągało szczególny gniew Boga.
Dawid jest przekonany, iż gniew Boży za jego cudzołóstwa z żoną Uriasza zogniskował się na jego dziecięciu, które zmarło495. Ozeasz zalicza cudzołóstwo
do najcięższych grzechów obrażających samego Boga496. Jeremiasz z kolei jest
przekonany, iż cudzołóstwo jest przyczyną przekleństwa, suszy pastwisk497.
Ezechiel wyraża przekonanie, iż cudzołóstwo sprowadza: krwawą pomstę,
gniew i zazdrość498. Malachiasz jest przekonany, że cudzołóstwo staje się przyczyną sądu499.
Starotestamentalna interpretacja przykazania „nie cudzołóż”, mimo ontologii zakorzenionej w pierwotnym zamyśle Bożym, jednak w realizacji praktycznej nosi na sobie silne piętno socjologiczne, kulturowe.

4. „Postawa cudzołóstwa” w ocenie Chrystusa
W interpretacji przykazania „nie cudzołóż!” podanej przez Chrystusa akcent
pada na wymiar duchowy, czyli osobowy (personalny): „A Ja wam powiadam:
Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią
cudzołóstwa”500.
Chrystus zdecydowanie odrzuca wszelką interpretację socjologiczno–kulturową poprzez fakt odwołania się do początku, czyli do pierwotnego zamysłu
Bożego tzn. do ontologii (tożsamości człowieka jako obrazu i podobieństwa
Bożego). Bez odwołania się do ontologii (tożsamości człowieka w zamyśle Bożym) nie ma znaczenia Dekalog, gdyż jest on rezultatem zawarcia przymierza
między osobą Boga a osobą człowieka. Dzięki temu przymierzu człowiek odkrył naprawdę, kim jest oraz kim jest Bóg dla niego? Zniesienie lub zlekceważenie wymiaru ontologii oznaczałoby naruszenie tożsamości człowieka czyli
naruszenie pierwotnego zamysłu Boga Stwórcy: „Nie sądźcie, że przyszedłem
znieść Prawo i Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale je wypełnić”501. Zniesienie naleciałości socjologiczno–kulturowych w niczym nie narusza zamysłu
495
496
497
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Zob. 2 Sm 12,lnn.
Zob. Oz 4,2nn.
Zob. Jr 23,l0.
Zob. Ez 16,38.
Zob. Ml 3, 5.
Mt 5,28.
Mt 5,17.
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Bożego, ale rozświetla pierwotny zamysł Stwórcy zniekształcony przez słabość
ludzką i grzech: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam
Mojżesz (…)”502. Sprawiedliwość w stosunku do przykazania jest wypełnieniem
zamysłu Bożego względem kobiety i mężczyzny.
Porządek pierwotny, do którego wraca Chrystus w swojej interpretacji daje
człowiekowi szansę, by wszedł w swój pierwotny pełny obraz. „Serce”, o jakim
mówi Chrystus, to ten wymiar człowieczeństwa, z którym bezpośrednio łączy
się poczucie sensu ludzkiego ciała oraz porządek, jaki tworzy to poczucie sensu
ciała (w tym także sfery seksualnej).
Chrystus przywracając małżeństwu jego pierwotną (zamierzoną przez
Stwórcę) formę monogamiczną i nierozerwalną, zobowiązuje małżonków do
bezwzględnej wierności i wyłączności. Tożsamość małżeństwa w oczach Chrystusa stanowi: wspólnota (życia i miłości), więź osobowa (akceptacja – przyjęcie daru), wzajemna miłość: „Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela”503.

5. „Postawa cudzołóstwa” w ocenie św. Pawła
W interpretacji przykazania „nie cudzołóż!” przez św. Pawła należy wziąć
pod uwagę okoliczności, w jakich znaleźli się chrześcijanie pochodzenia helleńskiego. Wobec rozwiązłego stylu życia Koryntian nie ulega wątpliwości imperatyw przykazania „Nie cudzołóż!” dla Pawła. Paweł nie ma wątpliwości co do
zakazu cudzołóstwa bez względu na warunki.
Paweł widzi w rozwiązłym stylu życia Koryntian realne zagrożenie dla dalszego rozwoju Kościoła w tej gminie, dlatego tak dużo tej kwestii poświęca
miejsca w swoim liście. Nie jakoby nadawał nową interpretację Dekalogowi, ale
w związku zaistniałym niebezpieczeństwem zagrażającym moralności chrześcijańskiej, szczególnie jej radykalnej i czystej formie, zresztą jedynie prawdziwie
ludzkiej. Koryntianie nie zawsze dobrze rozumieli Pawła- ze względu na trudności obyczajowe Koryntu. Koryntianie pobożni w obawie przed popadnięciem
w sprzeniewierzenie się Dekalogowi (szczególnie przykazaniu „Nie cudzołóż!”)
bali się realnie nawet małżeństwa504.
Realne zagrożenie ze strony gnostyckich poglądów stało się bezpośrednią
przyczyną dyskursu Pawła na temat kontekstu przykazania „nie cudzołóż!, jaki
stanowi małżeństwo i dziewictwo. Gnostycy twierdzili bowiem, że ciało jest
ze swej natury czymś złym, jest przeszkodą w wykonywaniu przez duszę jej
zaszczytnych zadań itp. Wobec zaistniałego problemu rozwiązłości, z jakim ze502
503
504

Mt 19,8.
Mt 19,6.
Zob. 1 Kor 7,1n.
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tknęło się chrześcijaństwo w Koryncie, Paweł widzi małżeństwo jako sposób
przeciwdziałania popędowi zmysłowemu (w dzisiejszym tego słowa znaczeniu
właściwego ukierunkowania go): „z obawy rozpusty niech każdy ma swoją żonę
i każda niech ma swojego męża. Mąż żonie niech oddaje powinność, a także
i żona mężowi”505. Małżeństwo jest wzajemnym ukierunkowaniem swojego popędu seksualnego: „Żona nie ma władzy nad swoim ciałem, ale mąż. Podobnie
też i mąż nie ma władzy nad swoim ciałem, ale żona506.

6. „Postawa cudzołóstwa” w ocenie etycznej Karola Wojtyły
Współczesny kontekst odczytania przykazania „nie cudzołóż!” nakreśla Jan
Paweł II w swoim nauczaniu jako etyk. Karol Wojtyła jako etyk ujmuje problem
cudzołóstwa (podobnie zresztą jak i czystości) w szerokim kontekście507.
Kontekstem zarówno czystości (nietykalności), jak i cudzołóstwa jest osoba działająca: „Obcowanie a zwłaszcza współżycie, osób różnej płci składa się
z wielu uczynków, których podmiotem jest osoba jednej płci, a przedmiotem
osoba płci drugiej, Sama miłość zaciera tę relację, stosunek podmiotu do przedmiotu ustępuje wówczas na rzecz zjednoczenia osób, w którym mężczyzna i kobieta mają poczucie, że stanowią jakby jeden wspólny podmiot działania(…)
ich wole jednoczą się przez to, że chcą jednego dobra jako celu; ich uczucia
przez to, że przeżywają wspólnie te same wartości. Im głębsze i dojrzalsze jest
to zjednoczenie, tym bardziej mężczyzna i kobieta mają poczucie, że stanowią jakby jeden podmiot działania. Poczucie to jednak nie znosi bynajmniej
obiektywnego faktu, że są dwoma realnie różnymi bytami i dwoma różnymi
podmiotami działania (…)”508. Współżycie seksualne osób (tj. ludzi) nie ma nic
wspólnego z podobnym zjawiskiem, jakim jest kopulacja między osobnikami,
które stanowią zwierzęta. Każde współżycie jest aktem osobowym bez względu
na to, czy jest zgodne czy też niezgodne z zasadami etyki (współżyciem osobowym jest współżycie małżeńskie, ale także gwałt, współżycie pozamałżeńskie,
przedmałżeńskie, gdyż mamy do czynienia z osobami różnej płci). Do współżycia o charakterze osobowym nie jest konieczna miłość, dlatego współżycie seksualne „bez miłości” (tj. gwałt, stosunek poza– i przedmałżeński) są relacjami
osób dwóch różnych płci.
Miłość towarzysząca współżyciu seksualnemu osób czyni to współżycie
w pełni ludzkim. Współżycie „z miłości” staje się znakiem zjednoczenia osób
505
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1 Kor 7,2–3.
1 Kor 7,4.
Zob. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982.
Tamże, s.132–133.
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różnej płci, czyli wspólnotę chcenia (zjednoczenie woli), wspólne przeżywanie
(zjednoczenie uczuć).
Współżycie „bez miłości” jaki stanowi cudzołóstwo nie jest zjednoczeniem
osobowym lecz relacją: „tylko ciał”, „tylko woli”, „tylko uczuć” a więc relacją
bardzo powierzchowną czyli znacznie odczłowieczoną (tj. po ludzku prymitywną).
Kontekstem zarówno nietykalności, jak i cudzołóstwa jest ludzki: „Chodzi
o uczynki, które mają za przedmiot osobę, drugiej płci – nie płeć lecz osobę,
odrębność zaś płci jest momentem, który rodzi szczególny problem moralny.
Osoba bowiem dlatego, że jest osobą, winna być przedmiotem miłości. Płeć
natomiast, która przede wszystkim zaznacza się w ciele i jako właściwość ciała podpada pod zmysły, stwarza możliwość pożądliwości”509. Czyn zewnętrzny
można dostrzec i określić na zewnątrz za pomocą obserwacji. Czyn wewnętrzny
natomiast wiadomy jest osobie, która go spełnia.
„Miłość cielesna” (tj. reakcje zmysłowości; przedmiotem jest ciało, bądź
płeć a nie osoba; wychodzi od ciała) nie zawiera w sobie tej wartości, jaką
powinna zawierać miłość osoby, ponieważ wyrasta z samej pożądliwości: „Pożądliwość ciała zmienia bowiem przedmiot miłości, którym jest osoba, na inny,
a mianowicie na ciało i płeć”510
„Grzeszna miłość” jest wyrazem istniejącej w człowieku gotowości do przewrócenia obiektywnego porządku wartości: „może hyc miłość, która nie tylko
nie jest moralnie dobra, ale wręcz przeciwnie jest grzeszna, zawiera w sobie
pierwiastki zła moralnego (…). Pożądliwość ciała jest w każdym człowieku terenem, na którym ścierają się ze sobą i zmagają dwa odniesienia do człowieka
drugiej płci. Przedmiotem walki jest ciało, które ze względu na swą wartość
seksualną (ciało, płeć) budzi pragnienie użycia, podczas gdy powinno budzić
miłość ze względu na wartość osoby, ponieważ jest ciałem osoby. Sama pożądliwość ciała oznacza stałą skłonność do tego, aby tylko używać, gdy tymczasem winno się miłować (…). zmysłowość i uczuciowość dostarczają tworzywa
miłości. Dzieje się tak o tyle tylko, o ile reakcje zmysłowości i uczuciowości
nie zostaną wchłonięte przez samą pożądliwość ciała, ale pozwolą się wciągnąć
prawdziwej miłości osoby”511.
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Tamże, s. 133.
Tamże, s. 135.
Tamże s. 143–144.
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7. „Postawa cudzołóstwa” w ocenie moralnej Jana Pawła II
Wielokrotnie Janowi Pawłowi II w czasie swojego pontyfikatu przyszło
określać kontekst interpretujący przykazanie „nie cudzołóż!”.
Naturalnym podłożem czystości, jak i cudzołóstwa w nauczaniu papieskim
jest małżeństwo oraz rodzina: „Małżeństwo i rodzina są dogłębnie powiązane
z godnością osobistą człowieka. Ich źródłem jest nie tylko instynkt i zmysłowy pociąg, nawet nie tylko samo uczucie, ale przede wszystkim decyzja wolnej woli, osobowa miłość, przez którą małżonkowie stanowią nie tylko jedno
ciało, ale także jedno serce i jedną duszę. Cielesna i seksualna wspólnota jest
czymś wielkim i pięknym. Ale tylko wtedy jest ona w pełni godna człowieka,
gdy jest włączona w osobowy związek, uznany przez społeczność cywilną i kościelną”512.
Ukierunkowany na małżeństwo i założenie rodziny popęd seksualny może
być realizowany w sposób właściwy (moralnie pozytywny) oraz realizowany w sposób niewłaściwy (moralnie grzeszny). Popęd seksualny w człowieku
znajduje swoje uzasadnienie w życiowym powołaniu, czyli znajduje swoje uzasadnienie w godności człowieka. Popęd seksualny ze swej natury jest czymś
wielkim i pięknym, dlatego właściwe ukierunkowanie go przyczynia się do
uwznioślenia całego człowieka, czyli służy miłości jako zjednoczeniu osobowemu: jedności, nierozerwalności, wyłączności i płodności. Niewłaściwe ukierunkowanie popędu seksualnego stoi w wyraźnej sprzeczności z jednością (burząc
tę jedność), w wyraźnej sprzeczności z nierozerwalnością (wystawianie na próbę, czyli tymczasowość), w wyraźnej sprzeczności z wyłącznością (zmienność
przedmiotu obcowania i miłości) oraz w wyraźnej sprzeczności z płodnością
(ograniczanie poczęć bądź regulowanie urodzeń).
Wszystkie czyny stojące w wyraźnej sprzeczności z miłością ściągają człowieka do rangi przedmiotu użycia bądź używającego (por. świadczenie sobie
wzajemnych usług). Źródło miłości, na której budowane jest małżeństwo i rodzina wyznacza określony porządek, czyli hierarchię (uieros – porządek, ład)
w kierunku podporządkowania: popęd seksualny (instynkt), zmysłowy pociąg,
uczucie (emocje), decyzja wolnej woli, osobowa miłość, tworząca nierozerwalną więź (jedność, związek, wspólnota).
Szczególnego rodzaju nabiera małżeństwo i rodzina poprzez społeczno–religijną aprobatę. Wiąże się to dzisiaj z charakterem społecznym, czyli instytucjonalnym małżeństwa i rodziny w społeczeństwach cywilizowanych i rozwiniętych, które nie tylko odwzorują model małżeństwa i rodziny, ale wpływają
na ten model przejmując wiele ich funkcji. Od samego początku małżeństwo
i rodzina cieszą się aprobatą religii, o czym świadczy sakralny charakter samego
512

Jan Paweł II, Homilia na temat małżeństwa i rodziny, Kolonia, listopad 1980, 5.
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małżeństwo oraz rodzina jako środowisko religijnego wzrostu i rozwoju (por.
Kościół domowy).

8. „Postawa cudzołóstwa” wobec radykalizmu ewangelicznego
Oczywistym dla interpretacji moralnej przykazania „nie cudzołóż!”, a tym
samym i cudzołóstwa, wydaje się być kontekst radykalizmu ewangelicznego, do
którego wraca w swoim nauczaniu bardzo często Jan Paweł II.
Współczesny świat domaga się powrotu do źródeł: „(…) istnieje głęboki
rozziew między radością emanującą ze słowa Chrystusa i poczuciem ucisku,
jaki budzi w was nieugiętość Kościoła (…). Wiem, że mówicie w całkowicie
dobrej wierze. Lecz czy jesteście całkowicie pewni, że wasza idea Chrystusa
w pełni odpowiada rzeczywistości Jego osoby? Ewangelia naprawdę przedstawia nam Chrystusa bardzo wymagającego, który proponuje radykalne nawrócenie serca513, oderwanie od dóbr ziemskich514, przebaczenie przewinień515, miłowanie nieprzyjaciół516, cierpliwe znoszenie przemocy517, a nawet poświęcenie
własnego życia z miłości do bliźniego518. W szczególności, jeśli chodzi o sferę
seksualną, znane jest Jego zdecydowane stanowisko w obronie nierozerwalności małżeństwa519 i słowa potępienia również do zwykłego cudzołóstwa w sercu520. I jakże nie być pod wrażeniem nakazu wyłupienia oka (…) w przypadku,
gdy członki te dawały powód do zgorszenia521”522.
Dla Kościoła radykalizm ewangeliczny posiada obiektywną normę życia
i postępowania chrześcijan, również w odniesieniu do zasad· moralnych dotyczących ludzkiej płci, mających związek ścisły z przykazaniem „nie cudzołóż!”:
„To właśnie liczy się najbardziej, drodzy przyjaciele: żebyście nadal wierzyli!
(…), jeśli przebiegniecie myślą dzieje tylu zdobyczy współczesnych cywilizacji, odkryjecie, że u źródła tkwi ferment chrześcijaństwa (…) miejcie odwagę
wierzyć w Chrystusa. Jeśli On będzie z wami, będziecie mogli stawie czoło

Zob. Mk 1,5.
Zob. Mt 6,19–21.
515
Zob. Mt 6,14nn.
516
Zob. Mt 5,44.
517
Zob. Mt 5,39.
518
Zob. J 15,13.
519
Zob. Mt 19,3–9.
520
Zob. Mt 5,27nn.
521
Por. Mt 5,29nn.
522
Zob. Mt 5,29nn; Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży, Amersfoort, Holandia, maj 1985,
s. 5.
513
514
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nawet wielkim problemom chwili obecnej i je rozwiązać (…) Musicie pozostać
krytycznym sumieniem społeczeństwa”523.
W odniesieniu do problemów ludzkiej płci radykalizm ewangeliczny, także
jest wyrazem odpowiedzialności za kształt wiary w przyszłych pokoleniach, co
na ścisły związek z nakazem misyjnym spoczywającym na każdym człowieku ochrzczonym: „Wy jesteście Kościołem jutra. Dlatego słusznie odczuwacie
łączącą się z tym dumę, ale musicie odczuwać także całą odpowiedzialność.
Chrystus powierza się wam jako pokoleniu, które stanie się w pełni dojrzałe u progu trzeciego tysiąclecia. Waszym zadaniem będzie przekazanie orędzia
Chrystusa pokoleniu roku dwutysięcznego”524.
Dla współczesnego pokolenia chrześcijan poznanie, przyjęcie i wprowadzenie w życie radykalizmu ewangelicznego nie jest oczywiste, chociaż takim być
powinno: „Jeśli zatem Kościół mówi dziś rzeczy, które się nie podobają, to dlatego, że czuje się do tego zobowiązany. Czyni to w imię obowiązku lojalności.
W rzeczywistości byłoby dużo łatwiej trzymać się ogólników. Ale czasem czuje
on, że musi zgodnie z Ewangelią Jezusa Chrystusa podtrzymywać największe
ideały, nawet ryzykując, że będzie musiał rzucić wyzwanie bieżącym opiniom
(…). Rygor przykazań i radość serca doskonale mogą się ze sobą zgadzać, jeśli działającą osobą powoduje miłość. Kto kocha nie obawia się poświęcenia
(…) kochajcie Chrystusa, a wtedy zaakceptujecie wymagania, które Kościół
w Jego imieniu na was nakłada, ponieważ są to wymagania pochodzące od
Boga Stwórcy i Odkupiciela człowieka; zaakceptujcie te wymagania w waszym
życiu, a odkryjecie ich wartość (…). Nieraz sprawiacie nam trudności. A jednak
nie chcemy byście przestali nam je sprawiać. Musicie nadal mówić nam wszystko uczciwie. Ale trzeba też, żebyście przyjmowali pewne uwagi z naszej strony:
wasze uwagi muszą się mieścić w ramach prawdziwej troski o Kościół”525.
Radość poznania, przyjęcia i wprowadzenia w życie radykalizmu ewangelicznego płynie z wierności słowom Chrystusa: „ Aby odkryć te wartości (tj.
jakie niesie ze sobą radykalizm ewangeliczny), trzeba stale słuchać słowa Bożego, trzeba często spotykać Zmartwychwstałego w Eucharystii (…) byście
nie pomniejszali wartości sakramentu pokuty. W ten sposób będziecie w stanie
urzeczywistnić te wymagania, które podjęliście przyjmując chrzest”526.
Radość, jaka płynie z radykalizmu ewangelicznego, wiąże się z nieugiętą
postawą Kościoła: „Kościół musi być zawsze Kościołem młodym. Musi się codziennie odnawiać, nieustannie nawracać. Musi przynosić odpowiedź na aktualne pytania (…). Nie mówcie nigdy o Kościele w taki sposób, jakbyście byli
523
524
525
526

Tamże, s.
Tamże, s.
Tamże, s.
Tamże, s.
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osobami z zewnątrz, lecz raczej jako osoby zaangażowane w Kościół. Więcej,
nie mówcie nigdy do Kościoła lub o Kościele tak, jakby był on dla was kimś
nieobecnym lub obojętnym, lub co gorsza wrogim. On jest przecież matką.
Matką, bo zrodził dla was Chrystusa. Święta Matka Kościół. Matkę się kocha,
a nie oskarża. Z matką się rozmawia. Do matki idzie się, by otworzyć serce, by
dalej z nią nieść ciężar życia, kłopoty rodzinne. Kościół oczekuje was takich,
jacy jesteście (…) byście nie zwracali się do Kościoła w sposób, który by uniemożliwił wam dalsze słuchanie go”527.
Ewangeliczny radykalizm powiązany jest nieuchronnie z trudnościami, które wpisane są w tożsamość chrześcijanina żyjącego w świecie: „(…) wiara zawsze zawiera wyzwanie. Nigdy nie było inaczej. Ten, kto chce być chrześcijaninem, napotyka dziś trudności. Były one i wcześniej, tylko inne (…). Być chrześcijaninem – to nigdy nie był, ani nigdy nie będzie wybór spokojny(…). To, co
jest bardzo trudne, wymaga odwagi, a w odwadze w sposób szczególny wyraża
się szlachetność cechująca człowieka (…). Uchwyćcie się Chrystusa, abyście
w dzisiejszym świecie mogli z radością przemierzać drogę wierności Ewangelii
i nie zgubili się. Uchwyćcie się także Jego i naszej Matki: Maryi Panny. Ona
jest dla nas wszystkich przykładem wielkodusznej wierności w poddawaniu się
woli Bożej (…). Jedynym najwyższym charyzmatem, którego należy pragnąć,
jest miłość528”529.
Dochowanie wierności radykalizmowi ewangelicznemu jest współcześnie
ogromnym problemem moralno–religijnym, nawet dla chrześcijan dobrej woli:
„Wiem, że mówicie w całkowicie dobrej wierze”530.
Środowisko, w jakim żyje chrześcijanin dzisiaj, jest w znacznej mierze
środowiskiem zlaicyzowanym, którego cechą charakterystyczna jest zanik
poczucia sacrum (Boga) oraz zanik poczucia grzechu: „Jeśli bowiem Kościół
żąda dla siebie wolności religijnej (…) to jest tez normalne, że szanuje
przekonania innych. Domaga się tylko dla siebie, żeby mu pozwolono żyć,
dawać publiczne świadectwo i zwracać się do ludzkich sumień (…) wołam dziś
do was, moi katoliccy Bracia i Siostry (…). Poznajcie swą godność! Bądźcie
dumni ze swej wiary i z daru Ducha danego wam przez Ojca! Przychodzę
do was jako ubogi pielgrzym Ewangelii z jednym bogactwem wiary. Dajcie
Kościołowi i światu przykład niezachwianej wierności i misjonarskiego zapału.
Chciałbym, żeby moja wizyta u was (…) była zarazem wezwaniem do nowego
rozmachu w obliczu · rozlicznych zadań, jakie stają przed wami. Czuję, że
w głębi oczekiwaliście takiego napomnienia”531.
527
528
529
530
531

Tamże, s. 7.
Por. 1 Kor 13,13–14,1.
Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży, dz. cyt., s. 7–8.
Tamże, s. 5.
Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na rozpoczęcie wizyty we Francji, Paryż, maj 1980, s. 2.
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Środowisko, w jakim żyje dzisiaj chrześcijanin, stawia nie byle jakie
wymagania, co do chrześcijańskiego stylu życia, czyli dynamizmu świadectwa
chrześcijańskiego: „Chciałbym móc powiedzieć Maryi, że wasze serce otwarte
jest na każde wezwanie Jej Syna, tak jak On tego pragnie (…). Zdajcie się na
Niego! On was potrzebuje: potrzebuje waszego entuzjazmu, waszych ideałów,
waszej siły, a nade wszystko potrzebuje waszej nadziei i radości młodego serca
(…). Niech On prowadzi was do małżeństwa, do wspólnoty zakonnej lub do
kapłaństwa wszędzie jesteście Kościołem, ale pozwólcie, by On decydował”532.
Poznanie, przyjęcie i wprowadzenie w czyn radykalizmu ewangelicznego
utrudnia zbyt liberalnie odbierany, przez człowieka współczesnego, Chrystus
z kart Ewangelii. ( zmiana szyku, choć nie wiem, czy nie zmienił się sens zdania.
W dziedzinie problemów ludzkiej płci deklarowane nawrócenie w oczach
człowieka współczesnego nie musi się wiązać z radykalnym zerwaniem z rozwiązłym stylem życia, co się zbyt pochopnie tłumaczy słabością ludzką, swoistą
hegemonią popędu seksualnego. Chrystus nakazuje radykalne zerwanie z rozwiązłym stylem życia. I to jest postawa nawrócenia, chociaż boli, chociaż nie
jest łatwe. W praktyce człowiek deklarujący nawrócenie tak naprawdę tego nawrócenia nie chce: „tylko oni nie chcą chcieć”, jak czytamy w Weselu Wyspiańskiego.
W dziedzinie problemów moralnych ludzkiej płci w oczach człowieka
współczesnego akcent nie pada na wartość ludzkiej płci w kontekście całej osoby ludzkiej, ale na hedonizm, czyli przyjemność, rozkosz. To przeakcentowanie
dzisiaj nie pozwala w wielu wypadkach człowiekowi oderwać się od przyjemności grzeszenia, a co za tym idzie: umiłowanie bardziej przyjemności niż wartości płynących z ludzkiej płci. Chrystus przeciwnie każe koncentrować się na
wartości, a nie na przyjemności. Chodzi o podporządkowanie doznawania przyjemności zabieganiu o odkrywanie wartości: „Nie gromadźcie sobie skarbów na
ziemi. Gromadźcie sobie skarby w niebie (…). Bo gdzie jest twój skarb, tam
będzie i serce twoje”533.
W dziedzinie problemów ludzkiej płci szczególnie w płaszczyźnie małżeństwa w oczach człowieka współczesnego jest dużo źle pojętej sprawiedliwości,
która pcha małżonków aż do okrucieństwa, zawiści, nienawiści, zazdrości. Zbyt
pochopnie oskarżają się, tracąc lekkomyślnie do siebie zaufanie, nie dając sobie
szansy naprawienia krzywdy. Ma to miejsce w wypadku ujawnionej lub co gorsza domniemanej zdrady. Najgorszym jednak wydaje się być oskarżenie płynące z ust współmałżonka(ki), który (a) sama jest nie w porządku w stosunku do
drugiego współmałżonka. Chrystus przeciwnie nie pozwala oskarżać na podstawie domniemywań, donosów, plotek, pomówień. Natomiast w razie ujawnienia
532
533

Jan Paweł II, Przemówienie do wiernych Austrii, Kahlenberg, wrzesień 1983.
Mt 6,19–21.
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zdrady nakazuje przebaczenie przewinień. Nie ma dla Chrystusa takiej winy,
której nie można byłoby wybaczyć: „Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich
przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski”58.
W dziedzinie problemów ludzkiej płci człowiek współczesny w dochowaniu wierności radykalizmowi ewangelicznemu napotyka na barierę, która nie
pozwala mu oddzielić kary godnego czynu grzesznego człowieka od godności
grzesznika jako człowieka. W praktyce potępiając grzeszny czyn, potępia się
samego człowieka.
Chrystus przeciwnie nigdy nie potępia człowieka, choćby nawet tkwił
w grzechu i był nieprzejednany. Nigdy nie przekracza kariery ludzkiej wolności.
Takie postępowanie jest miłowaniem nieprzyjaciół.: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”534. Człowiek dopóki żyje,
ma możliwość nawrócenia się i zmiany stylu życia.
W dziedzinie problemów ludzkiej płci człowiek współczesny natrafia na
ogromny próg braku cierpliwości i wyrozumiałości, w pierwszym rzędzie dla
siebie, gdyż to ma swoją przyczynę w braku cierpliwości i wyrozumiałości
wobec innych, często najbliższych, braku cierpliwości i wyrozumiałości wobec innych, często najbliższych. W praktyce przejawia się to w postawie roszczeniowej, a co gorsza stosującej szantaż a niekiedy i przemoc bądź przymus.
Chrystus przeciwnie nakazuje być cierpliwym i wyrozumiałym, znosząc przez
to przeciwności: „Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy cię
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi”535.
W dziedzinie problemów ludzkiej płci realna barierą w dochowaniu radykalizmu ewangelicznego jest wykluczenie z góry bohaterstwa, heroizmu a także
męczeństwa.
W praktyce życia chrześcijańskiego taka postawa przejawia się w dorabianiu
ideologii do trudnej rzeczywistości: ogromu ryzyka poczęcia, zrodzenia a także
wychowania kolejnego dziecka: „radykalizm ewangeliczny tak i do czasu, kiedy
nie domaga się wyrzeczenia, poświęcenia a nawet życia”. Przeciwnie Chrystus
nakazuje radykalne ponoszenie ryzyka aż po oddanie życia: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje życie swoje za przyjaciół swoich”536.
W dziedzinie ludzkiej płci w oczach człowieka współczesnego nie mieści
się opcja, że człowiekowi w sferze życia seksualnego czegoś realnie nie wolno,
chociaż może niemal wszystko: „Nie wszystko, co jest możliwe techniczne jest
moralnie dopuszczalne537”538.
Mt 6,44.
Mt 5,39.
536
J 15,13.
537
Por. Mt 19,3–9.
538
Kongregacja Ds. Nauki Wiary, Dokument Stolicy Apostolskiej: „O szacunku dla rodzącego
się życia”.
534
535
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9. „Postawa cudzołóstwa” w świetle współczesnej interpretacji
przykazania „Nie cudzołóż”
Współczesny kontekst realizacji przykazania „nie cudzołóż” widziany oczyma Jana Pawła II został nakreślony w homilii w Łomży w czasie IV pielgrzymki do Polski w 1991 r.
Kontekstem odczytania przykazania „nie cudzołóż!” mają być „podstawowe zasady moralności”: chrześcijańska miłość („nie krzywdzić”, „żyć
w zgodzie”, „wyrzeczenie”, „poświęcenie”); chrześcijańska wspólnota (jedność
w różnorodności, równość z poszanowaniem odrębności płci); chrześcijański
stosunek do życia (życie ludzkie darem od Boga, życie ludzkie zadaniem człowieka, życie ludzkie powołaniem człowieka, życie ludzkie przeznaczeniem
człowieka); chrześcijańska zasada solidarności („Nie przeciwko komukolwiek;
chrześcijańska zasada dobra wspólnego (bonum communae); chrześcijańska zasada sprawiedliwości społecznej.
Kontekstem odczytania przykazania „nie cudzołóż!” są współczesne zagrożenia uderzające w podstawowe zasady moralności w dziedzinie ludzkiej płci:
„rozkrzyczane drapieżne ptactwo wielorakiej propagandy, publikacje (pornografia); widowiska (pornowizja); programy (pornofonia).
Wszystkie te zagrożenia ludzkiej płci mają wspólny mianownik, a mianowicie „igrają z naszą ludzką słabością” (dostarczanie bodźców zmysłowych, na
które – nie ma mocnych – wyzwalają się odpowiednie zmysłowe reakcje).
Kontekstem nadal aktualnym przykazania „nie cudzołóż!” jest małżeństwo,
a szczególnie okres przygotowania do niego przyszłych małżonków: „aby
ich dzieci rodziły się z czystych rodziców”; przygotowanie dalsze do małżeństwa (wychowanie dojrzałej osobowości, świadomość odpowiedzialności za
siebie i za drugiego człowieka); przygotowanie bliższe (wychowanie do miłości, świadomość gotowości do podjęcia wyrzeczenia oraz poświęcenia dla drugiego człowieka); przygotowanie bezpośrednie (wychowanie do małżeństwa,
świadomość istoty małżeństwa jako sakramentu, świadomość wspólnoty życia
i miłości, świadomość postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa).
Kontekstem przykazania „nie cudzołóż!” szczególnie dzisiaj jest godność
ludzkiego ciała. Nie jednak sama jego natura, ale ostateczne przeznaczenie:
„wezwane do zmartwychwstania: świadomość pochodzenia ciała ludzkiego „ulepił Bóg człowieka z prochu ziemi” (hebr. min-ha-adamah – zgnilizna,
rozkładające się zwłoki, proch)539; świadomość natury ludzkiego ciała (logika
bodźca i reakcji): „ciało chce czego innego, niż duch” (św. Paweł); świadomość wartości ciała ludzkiego: „ulepił Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął
539

Rdz 2,7.
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w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego człowiek stał się istotą żywą”540;
świadomość powołania ciała ludzkiego: „ciało świątynią Ducha Świętego”
(św. Paweł); świadomość przeznaczenia ciała ludzkiego: „Wierzę w ciała
zmartwychwstanie” (Credo).
Kontekstem przykazania „nie cudzołóż” jest szeroko pojęta ludzka płciowość. Płciowość jest dowodem zaufania okazanego przez Boga człowiekowi.
Zaufania natomiast nie można zawieść.
Kontekstem jednak najbardziej istotnym przykazania „nie cudzołóż!” jest
osoba ludzka: „nie wolno drugiego człowieka sprowadzać do roli przedmiotu,
dlatego pożądliwością oglądać nie wolno, pożądliwością używać nie wolno”.
Kontekstem jest narzeczeństwo jako budowanie przyszłej jedności małżeńskiej: „jak się to robić powinno, to znaczy zaczynając od budowania jedności
ducha”: nietykalna (dziewicza) kobiecość ukierunkowana na czułość (wartości);
nietykalna (dziewicza) męskość ukierunkowana na odpowiedzialność.
Postawa cudzołóstwa jest naruszeniem przeznaczenia cielesnej strony człowieka: „ciało (a tym samym człowiek jako istota także cielesna) nie jest dla
rozpusty, lecz dla Pana” (św. Paweł).
Z analizy przykazania „nie cudzołóż!” dokonanej zarówno przez ST, jak
i przez Chrystusa oraz Pawła wynika zasadnicza pozycja tegoż przykazania
w relacji człowiek–Bóg oraz człowiek–człowiek. Dlatego ludziom Biblii nasuwa się zasadnicze pytanie: „jak żyć, by dochować wierności Bogu w sprawach
dotyczących ludzkiej płci?”.
Współczesność chce zbagatelizować przykazanie „nie cudzołóż!”, o czym
świadczy głos świata skierowany w sprawach dotyczących ludzkiej płci w stronę Namiestnika Chrystusowego, jakim jest we współczesnym świecie Jan Paweł II. Znaczącym głosem skierowanym do Kościoła we współczesnym świecie
są formułowane problemy jako swoiste wyzwanie dla Kościoła: problem nierozerwalności małżeństwa: dlaczego Kościół nie dopuszcza rozwodów?; problem miłości: czy miłość doskonałą jest dzisiaj możliwa to zrealizowania, czy
nie wystarczy jej namiastka?; problem współżycia seksualnego: czy współżycie seksualne musi wiązać się tylko z prokreacją i tylko z miłością w ramach
małżeństwa?; problem przekazu życia: dlaczego Kościół uznaje tylko postawę
odpowiedzialnego rodzicielstwa, a dlaczego nie chce akceptować antykoncepcji a w sytuacjach wyjątkowych aborcji?; problem wychowania seksualnego:
dlaczego Kościół akceptuje wychowanie do uprawiania „seksu odpowiedzialnego”, natomiast nie chce zaakceptować wychowania do uprawiania „seksu bezpiecznego”?; problem stosunku do życia ludzkiego: dlaczego Kościół kurczowo
trzyma się zasady ochrony życia ludzkiego od chwili poczęcia, aż po naturalną
śmierć?
540
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Rozdział VI

Współczesny zliberalizowany świat chce dokonać swoistego zabiegu na
Ewangelii, a mianowicie chce zliberalizować ewangeliczny radykalizm, czyli
ideał chrześcijańskiego życia. Zamiast stawiać pytanie: jak dochować wierności przykazaniu „nie cudzołóż!”, chce stawiać pytanie Kościołowi: czy należy dochować wierności przykazaniu „nie cudzołóż!? Jan Paweł II wielokrotnie
spotyka się we współczesnym świecie zliberalizowanym z bezpośrednią lub pośrednią nieakceptacją posłannictwa Kościoła: „Spotkania z Kościołem wywołują w was wiele uprzedzeń i podejrzeń. Powiedzieliście mi, że uważacie Kościół
za instytucję głoszącą jedynie rozporządzenia i przepisy. Myślicie, że wznosi
liczne bariery w różnych dziedzinach: płciowości, struktury kościelnej, miejsca
kobiety w Kościele (…). Jesteście bardziej niż ktokolwiek dziećmi tego pokolenia, dlatego kierujecie uwagi pod adresem Kościoła, waszego Kościoła. Uwagi
czasem gorzkie. Wiedzcie, że nam wywodzącym się ze starego pokolenia nie
jest łatwo je zrozumieć”541.
Ojciec św. Jan Paweł II wielokrotnie, jak nigdy papież dotąd, musi bronić
zdecydowanie fundamentu posłannictwa Kościoła wobec propozycji ze strony
świata przemodelowania samej istoty Kościoła i jego posłannictwa: „Kościół
jest świadom tego, że musi czynić to, czego Chrystus od niego oczekuje. I o to
przede wszystkim chodzi. Kościół nie tworzy sam siebie; wie, że jest owocem
stworzonym przez miłość Chrystusa i jego jedyną troską jest strzec zazdrośnie
woli Pana, rozumiejąc ją coraz lepiej z pomocą Ducha, aby w pełni urzeczywistnić jej zbawcze cele dla dobra całej ludzkości. Z drugiej stronu, Kościół
jest przekonany, że nie ma żadnego powodu, by ten, kto spełnia jakąś funkcję,
w głębi serca miał zazdrościć temu, który wypełnia inną. Zróżnicowanie ról
nie prowadzi bowiem do wyższości jednego nad drugim(…). Chciejmy mieć
szacunek jedni dla drugich”542.

541
542

Jan Paweł II, Spotkanie z młodzieżą, Holandia, Amersfoort 14 maja 1985.
Tamże.
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W dobie kultu ciała konieczne jest wyakcentowanie prawdziwej i pełnej
wartości ludzkiej cielesności. Wierzący powinni wierzyć w piękno seksualności, bowiem seksualność obejmuje cielesność. Nie jesteśmy „Aniołami”, ale postacią złożoną z ciała i ducha, serca i umysłu. Potrzebujemy „nowego” sposobu
myślenia, właściwego podejścia do relacji międzyludzkiej, która zajmie się problemem naszej cielesności i człowieczeństwa.
Przez Chrystusa odkupienie nastąpiła afirmacja godności ludzkiego ciała (por. List do Rzymian św. Pawła). Odkupienie ciała oznacza działanie łaski
w ludzkiej cielesności. Jan Paweł II podkreślił, że eschatologiczny stan człowieka pozwala spojrzeć w nowy sposób na oblubieńczy (nasz rozdział drugi) sens
ludzkiego ciała.
Człowiek przeszedł długą drogę, prawie dwanaście wieków, zanim zrozumiał, kim jest. Na tą kwestię daje odpowiedź podwójna definicja człowieka.
Pierwsza wypowiedz pochodzi od Arystotelesa (trzeci wiek przed Chrystusem):
człowiek jest zwierzem rozumnym. Drugą zdefiniował Boecjusz (dziewiąty
wiek po Chrystusie): człowiek jest osobą ludzką, umieszczając ją w koronie
wszystkich stworzeń. Człowiek, będąc osobą ludzką, jest osobą transcendentalną, religijną, moralną i relacyjną. W tej gamie przymiotów i cech, w samej
rzeczy, kwestię płciowości i seksualności ma człowiek w niższej sferze swojej
natury. Stąd też w dobie współczesnej animizacji (ujednolicenia człowieka ze
zwierzęciem) Kościół powinien podjąć trud intelektualno–duchowy, aby redukcję osoby ludzkiej (propagowaną przez różne ideologie) odrzucić poza krąg
chrześcijańskiej kultury. Jest to warunek sine qua non, aby przebogata dziedzina myśli filozoficzno–teologicznej o człowieku była zachowana dla przyszłych
pokoleń. Dlatego też oddając tę książkę do rąk czytelnika, jej autor pragnie
w pewnym sensie otworzyć nową dyskusję nad kluczową kwestią płciowości,
która zgodnie z nauką Chrystusa powinna być odczytana z kontekstu osoby
ludzkiej, a zatem jej racjonalności, duchowości i moralności. Punktem wyjścia
musi być duchowa odsłona prawdy, iż człowiek–osoba ludzka został powołany
przez Boga do istnienia i nosi w sobie Jego obraz i podobieństwo.
Wiedza i mądrość Benedykta XVI urzekły Karola Wojtyłę już w czasie obrad Soboru Watykańskiego II, kiedy się spotkali i pewnie już wówczas zaprzyjaźnili. Ta osobista przyjaźń na gruncie filozofii, teologii zaowocowała określonym dobrem dla Kościoła widocznym w czasie pontyfikatu Jana Pawła II Oni
dwaj uzupełniają się wzajemnie. Przez dziesiątki lat J. Ratzinger był niewątpliwie wsparciem teologicznym dla Jana Pawła II.
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Jan Paweł II przypomina mężczyźnie i kobiecie podobieństwo do Boga przez
cielesność. Dysharmonię pomiędzy miłością i ciałem pogłębił grzech pierworodny. Jedność między nimi staje się możliwa przez Wcielenie Chrystusa. Jezus
przez ciało wyrażał miłość i obecność cielesną pośród ludzi, m.in. przez trwogę,
wzruszenie, płacz. Życie w ciele było dla Jezusa darem Jego Ojca.
W obecnym świecie przesiąkniętym erotyzmem, jedność miłości i ciała objawia się głównie w miłości seksualnej. Nadużycia cielesne (nałogi czy
uzależnienia) powstają nie tyle z potrzeb ciała, lecz z braku miłości. Ludzka
miłość wyraża się bowiem językiem ciała543. Z cielesności jednak nie zrodziła się miłość. To „duch daje życie”544. Zatem to „duch miłości” ożywia ciało.
W chrześcijaństwie istnieje bowiem pierwszeństwo miłości przed ciałem.
Teologia rzeczywistości ziemskich ujmuje biblijno–teologiczne rozumienie
czasu i przestrzeni. Teologia rzeczywistości ludzkich natomiast przedstawia następujące dymensje: biologiczny aspekt ciała ludzkiego, zmysłowy aspekt ludzkiego ciała (ciało jest transmisją ludzkiej płciowości), psychologiczny aspekt
ciała ludzkiego (wewnętrzny wymiar ciała), biblijny aspekt ciała ludzkiego
(ciało jest wyrazem doczesności człowieka), moralny aspekt ciała ludzkiego
(życie według ciała), chrystologiczny wymiar ciała ludzkiego („Ciało Chrystusa”), pneumatologiczny wymiar ciała ludzkiego („ciało świątynią Ducha Św.”),
eklezjologiczny wymiar ciała (relacja Kościół – człowiek), eschatologiczno–soteriologiczny wymiar ciała ludzkiego („ciała zmartwychwstanie”).
Te aspekty ciała człowieka były tematem poszczególnych rozdziałów niniejszej publikacji. Uzyskaliśmy obszerny obraz ludzkiej cielesności. Życie chrześcijanina bowiem nie może się rozwijać bez pogłębionej świadomości tego, co
cielesne.

543
544

Por. 1 Kor 13,3.
J 6,63.
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