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Jednym z fundamentalnych wymiarów ludzkiej egzystencji, maj¹cym donios³y i niezbywalny wp³yw na charakter bycia osoby, jest sfera p³ciowoci. Autorzy
Deklaracji Persona humana nastêpuj¹co okrelaj¹ ukonstytuowanie p³ci w naturze osoby: Osoba ludzka, zdaniem wspó³czesnych uczonych, jest tak dog³êbnie
przenikniêta p³ciowoci¹, ¿e nale¿y j¹ uznaæ za jeden z g³ównych czynników
kszta³tuj¹cych ¿ycie cz³owieka. Rzeczywicie, z p³ci wynikaj¹ cechy charakterystyczne, które w dziedzinie biologii, psychologii i duchowoci, czyni¹ osobê mê¿czyzn¹ i kobiet¹, i które z tego powodu maj¹ ogromne znaczenie dla rozwoju
dojrza³oci poszczególnych ludzi i ich w³¹czenia siê w ¿ycie spo³eczne1. Doprecyzowanie zale¿noci pomiêdzy p³ci¹ a osob¹ wymaga uwzglêdnienia podzia³u na
p³ciowoæ rozrodcz¹ i p³ciowoæ ogóln¹. Jak dowodzi Carlo Bresciani, pierwszy
z powy¿szych rodzajów p³ciowoci obejmuje wszelkie zale¿noci pomiêdzy p³ciowoci¹ a anatomi¹ i fizjologi¹. Sposób funkcjonowania i stopieñ rozwoju organów
rozrodczych bezporednio wp³ywaj¹ zatem na ludzk¹ p³ciowoæ. Natomiast p³cioAdres/Adresse/Anschrift: ks. dr hab. Janusz Szulist, prof. WSKS, Zak³ad Teologii Moralnej i Katolickiej
Nauki Spo³ecznej, Uniwersytet Miko³aja Kopernika, ul. Gagarina 37, 87-100 Toruñ, janusz.szulist@op.pl
1 Kongregacja Wychowania Chrzecijañskiego, Persona Humana. Deklaracja o niektórych
zagadnieniach etyki seksualnej, w: K. Lubowicki (red.), Posoborowe dokumenty Kocio³a Katolickiego
o ma³¿eñstwie i rodzinie, Kraków 1999, t. 1, 1 (dalej: PH), za: C. Bresciani, P³ciowoæ, ma³¿eñstwo,
rodzina, w: L. Melina (red.), Moralne dzia³anie chrzecijanina, Poznañ 2008, s. 288n.
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woæ ogólna dotyczy p³ciowoci w wymiarze odniesienia cz³owieka do Boga,
m.in. poprzez realizacjê funkcji rozrodczej, jak te¿ w perspektywie relacji cz³owieka wzglêdem spo³eczeñstwa2. P³ciowoæ stanowi wiêc rzeczywistoæ wieloaspektow¹. Obejmuje zarówno elementy natury biologicznej, jak te¿ wi¹¿e siê
z ludzk¹ duchowoci¹. Z tego wzglêdu w pe³ni adekwatnym okreleniem funkcjonowania cz³owieka w aspekcie p³ci jest pojêcie integralnoci p³ciowej.
Przedmiotem analiz zawartych w niniejszym artykule jest ludzka p³ciowoæ
jako czynnik determinuj¹cy funkcjonowanie ¿ycia spo³ecznego. Prezentowane
przes³anki i wnioski s¹ formu³owanie na podstawie nauczania Kocio³a, zarówno
w zakresie teologii moralnej, jak równie¿ katolickiej nauki spo³ecznej.
Analizuj¹c ludzk¹ p³ciowoæ w kontekcie nauki Kocio³a, w pierwszej kolejnoci nale¿y sprecyzowaæ egzegetyczno-teologiczny fundament p³ci. Kolejnym
etapem badañ omawianego zjawiska jest charakterystyka spo³ecznego znaczenia
daru ludzkiej p³ciowoci.

1. Biblijna charakterystyka płci w zakresie społecznych
odniesień człowieka
Nauka Starego Testamentu w kwestii p³ciowoci dotyczy trzech zagadnieñ:
dzie³a stworzenia, przymierza oraz prawa. Nale¿y równie¿ zaakcentowaæ fakt, ¿e
starotestamentalna charakterystyka ludzkiej p³ciowoci jest dwuwymiarowa,
a mianowicie obejmuje wymiar pozytywny i negatywny.
Aspekt pozytywny p³ci bazuje na dziele stworzenia cz³owieka na obraz
i podobieñstwo Bo¿e: A wreszcie rzek³ Bóg: Uczyñmy cz³owieka na Nasz
obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem
powietrznym, nad byd³em, nad ziemi¹ i nad wszystkimi zwierzêtami pe³zaj¹cymi po ziemi! Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na swój obraz, na obraz Bo¿y
go stworzy³: stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê (Rdz 1, 26-27). Ów fragment biblijny
ma wielorakie znaczenie dla interpretacji ludzkiej p³ciowoci. Po pierwsze, cecha
podobieñstwa do Boga decyduje o ludzkiej godnoci, a cilej o wyró¿nieniu
cz³owieka sporód innych stworzeñ3. Stwierdzenie dotycz¹ce bycia mê¿czyzn¹
b¹d niewiast¹ pozwala sformu³owaæ wa¿ny wniosek natury antropologicznej
 otó¿ p³ciowoæ zawarta jest bezporednio w godnoci osobowej. Przytoczony
fragment z Ksiêgi Rodzaju, opisuj¹cy dzie³o stworzenia cz³owieka, podkrela po2
3

Por. ibidem, s. 289.
Zob. Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kocio³a Katolickiego o wspó³dzia³aniu
mê¿czyzny i kobiety w Kociele i w wiecie, Poznañ 2005, 5 (dalej: WMK).
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nadto naturalne zró¿nicowanie ludzi ze wzglêdu na p³eæ. Mêskoæ i kobiecoæ s¹
wpisane w plany Opatrznoci Bo¿ej, w ramach których pierwsi rodzice maj¹
przypisane ró¿ne powo³ania, czêciowo wynikaj¹ce z ró¿nic natury biologicznej.
Zró¿nicowanie p³ciowe nie oznacza jednak ró¿nicy w aspekcie godnoci. Zarówno mê¿czyzna, jak i kobieta posiadaj¹ znamiê podobieñstwa Bo¿ego, decyduj¹ce
o ich równoci wobec Boga oraz innych osób4. Po trzecie, powy¿szy cytat
biblijny ukazuje wspólnotowy charakter ¿ycia cz³owieka. Jest wszak w nim mowa
o stworzeniu mê¿czyzny i kobiety. Owa wspólnotowoæ znajduje kontynuacjê
w drugim opisie stworzenia cz³owieka (por. Rdz 2, 4-25). Wynika z niego, ¿e
kobieta zostaje powo³ana do pomocy mê¿czynie. Nie jest to jednak niewolnicza
zale¿noæ, ale forma prze³amania ludzkiej samotnoci ku budowaniu relacji interpersonalnych, w ramach których mo¿na odkrywaæ w³asn¹ to¿samoæ5. W relacjach natury osobowej cz³owiek dostrzega, ¿e jest darem dla drugiej osoby.
Zawi¹zanie wspólnoty na fundamencie bezinteresownej mi³oci odpowiada najg³êbszym ludzkim pragnieniom, przewidzianym przez Boga: Dlatego to mê¿czyzna opuszcza ojca swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê ze sw¹ ¿on¹ tak cile, ¿e
staj¹ siê jednym cia³em (Rdz 2, 24). Jednoæ, której s¹ przyporz¹dkowani mê¿czyzna i kobieta, wyra¿a jednoczenie cel p³ciowoci, realizowanej w ma³¿eñstwie6.
Kolejna przes³anka natury pozytywnej, sformu³owana na podstawie przekazu Ksiêgi Rodzaju, dotyczy skutku zjednoczenia p³ciowego, jakim jest powo³ywanie do istnienia nowych istot ludzkich (por. Rdz 1, 28)7. Ukierunkowanie na
prokreacjê stanowi postêpowanie wed³ug planu powziêtego przez Boga. Cz³owiek, który realizuje swoje powo³anie w zakresie funkcji prokreacyjnej, otrzymuje
jako nagrodê Bo¿e b³ogos³awieñstwo8. W Licie do rodzin b³. Jan Pawe³ II
zwraca uwagê na charakter ¿ycia, przekazywanego w ramach prokreacji. Otó¿
niedozwolonym uproszczeniem jest ograniczanie refleksji jedynie do ¿ycia biologicznego, przekazywanego poprzez stosunek p³ciowy. Je¿eli cz³owiek jest podobny Bogu, to uczestnicz¹c w procesie dalszego stwarzania wiata bierze udzia³
w przekazywaniu nie tylko ¿ycia biologicznego, ale równie¿ duchowego, maj¹cego swój pocz¹tek bezporednio w Trójcy wiêtej9.
4

Por. Konferencja Episkopatu Polski, S³u¿yæ prawdzie o ma³¿eñstwie i rodzinie, Warszawa
2009, 65n (dalej: PMR).
5 Por. WMK 6.
6 C. Bresciani, op. cit., s. 278n; zob. równie¿: Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka p³ciowoæ:
prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie, w: K. Lubowicki (red.), Posoborowe dokumenty Kocio³a Katolickiego o ma³¿eñstwie i rodzinie, t. 2, Kraków 1999, 10 (dalej: LP).
7 Zob. Jan Pawe³ II, List do rodzin, w: idem, List do rodzin. List do dzieci, Czêstochowa 2005, 6
(dalej: LdR).
8 C. Bresciani, op. cit., s. 282n.
9 Por. LdR 6; LP 12.
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Nastêpne zagadnienie, jakie mo¿na wyró¿niæ w ramach starotestamentalnej
refleksji nad kwesti¹ p³ci, dotyczy przymierza zawartego przez Stwórcê z Noem,
a nastêpnie z Abrahamem. Ofiarowuj¹c swojemu ludowi obietnice oraz przekazuj¹c prawo, Bóg manifestuje swoj¹ bezgraniczn¹, oblubieñcz¹ i wy³¹czn¹ mi³oæ do
cz³owieka. Je¿eli wierni bêd¹ zachowywaæ postulaty tak rozumianej mi³oci
w sferze p³ci, wówczas bêd¹ ¿yæ w wiêtoci. Jeden z fragmentów Ksiêgi Izajasza
dotyczy radoci Boga z tytu³u mi³oci oblubieñczej, zachodz¹cej pomiêdzy ma³¿onkami (por. Iz 62, 5). Przestrzeganie prawa przymierza oznacza ponadto ¿ycie
w sprawiedliwoci. Litera prawa, o której nauczaj¹ prorocy (por. np. Oz 2, 21),
posiada swoj¹ istotê i doskona³e spe³nienie w mi³oci. Czynienie mi³oci, a wiêc
mi³osierdzie w relacji ma³¿onka do ma³¿onki, jest form¹ krzewienia w wiecie
Bo¿ej chwa³y. Jest to zapewne g³ówna motywacja zastosowania przez autorów
biblijnych kobiecej metaforyki na okrelenie Syjonu, bêd¹cego miejscem wiêtym
i wyznaczaj¹cego charakter zupe³nego spe³nienia cz³owieka w jego d¹¿eniach10.
Trzecim zagadnieniem starotestamentalnym, nawi¹zuj¹cym do p³ci, jest prawo. Dekalog stanowi prawa przekazane przez Boga w ramach przymierza. Dwa
sporód dziesiêciu przykazañ  szóste i dziewi¹te  dotycz¹ bezporednio sfery
p³ciowoci (por. Wj 20, 14-17). Przestrzeganie w³anie tych wskazañ prawnych
oznacza ¿ycie w czystoci, któr¹ w nastêpuj¹cy sposób okrela Katechizm Kocio³a Katolickiego: Czystoæ oznacza osi¹gniêt¹ integracjê p³ciowoci w osobie,
a w konsekwencji wewnêtrzn¹ jednoæ cz³owieka w jego bycie cielesnym
i duchowym11. Starotestamentalne znaczenie czystoci ujête w Dekalogu, choæ
zdefiniowane negatywnie, zawiera w sobie wezwanie do ¿ycia wedle wskazañ
nauki Bo¿ej. Egzystencja cz³owieka praktykuj¹cego cnotê czystoci obejmuje
zarówno nastawienie wewnêtrzne, jak te¿ zewnêtrzne uczynki. Innymi s³owy,
predyspozycja duchowa musi odpowiadaæ zachowaniom osoby w relacji do Boga
i innych ludzi12.
W aspekcie ukierunkowania spo³ecznego negatywny aspekt p³ciowoci
w Starym Testamencie nawi¹zuje równie¿ do wskazanych powy¿ej pól tematycznych, a mianowicie do stworzenia, przymierza i prawa. Idealny charakter odniesieñ pomiêdzy pierwszymi ludmi zostaje zburzony przez grzech pierworodny (por.
Rdz 3, 1-24). Akt niepos³uszeñstwa dokonany w Raju stanowi przejaw braku
zaufania do Boga oraz przeinterpretowania ludzkiej wolnoci. Z³o grzechu pierwszych rodziców polega na tym, ¿e zapragnêli zaj¹æ miejsce Boga. Taka pokusa
bycia jak Bóg przejawia siê wielokrotnie w póniejszych dziejach cz³owieka.
Wracaj¹c jednak do kwestii grzechu pierworodnego, za Katechizmem Kocio³a
10
11
12

Por. WMK 9.
Katechizm Kocio³a Katolickiego, Poznañ 2009, 2337 (dalej: KKK).
Por. S. Olejnik, Teologia moralna ¿ycia spo³ecznego, W³oc³awek 2000, s. 184n.
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Katolickiego mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce skutki owego dramatycznego zachowania Adama i Ewy: zniszczenie pierwotnej harmonii sprawiedliwoci, zerwanie
panowania duchowych w³adz duszy nad cia³em oraz poddanie napiêciom jednoci
mê¿czyzny i kobiety13. We wskazanym powy¿ej zakresie skutki grzechu pierworodnego w sposób bezporedni wp³ywaj¹ na sferê p³ciowoci. Mo¿na wskazaæ co
najmniej dwie tego typu konsekwencje. Po pierwsze, skutkiem grzechu pierworodnego jest element panowania mê¿czyzny nad kobiet¹: ku twemu mê¿owi bêdziesz kierowa³a swe pragnienia, on za bêdzie panowa³ nad tob¹ (Rdz 3, 16).
Bo¿e s³owa wskazuj¹ na ryzyko nieuporz¹dkowanej mi³oci w relacji dwojga
ludzi, w sensie zaspokajania egoistycznych sk³onnoci poprzez p³ciowoæ. Owa
dominacja przejawia siê w formie uprzedmiotawiania kobiet, a wiêc w odbieraniu
im pe³nego prawa do samostanowienia. Drugim skutkiem grzechu pierworodnego
dotycz¹cym p³ciowoci jest nadmierne rozbudzenie po¿¹dliwoci. Za spraw¹ niepos³uszeñstwa Adama i Ewy sfera ludzkich pragnieñ zosta³a wyrwana spod
panowania rozumu. Cz³owiek ma zatem tendencjê do ulegania jedynie po¿¹dliwociom. Poddaj¹c siê im, stopniowo staje siê podobny do zwierzêcia; sam siebie
pozbawia naturalnej godnoci14.
Konsekwencj¹ sprzeciwu wobec Boga na mocy otrzymanej wolnoci jest
wymówienie przez cz³owieka wiekuistego przymierza. Prorok Ozeasz, charakteryzuj¹c relacjê Boga do niewiernego narodu, pos³uguje siê obrazem ma³¿eñstwa,
w którym ¿ona pope³nia nierz¹d (por. Oz 2, 4-25). Niewiernoæ danym zobowi¹zaniom jest przyczyn¹ gniewu i zapowiedzi kary, której sens stanowi oczyszczenie
cz³owieka ze z³ych sk³onnoci lub te¿ z samego z³a15.
Równie¿ przepisy Prawa, nabudowane na fundamencie przymierza Boga
z ludem wybranym, dotycz¹ ludzkiej p³ciowoci. Owym w¹tkom zosta³ powiêcony m.in. piêtnasty rozdzia³ Ksiêgi Kap³añskiej (por. Kp³ 15, 1-33). W myl logiki
prawnej Starego Testamentu cz³owiek nieczysty seksualnie nie mo¿e uczestniczyæ w kulcie Jahwe. Naruszenie czystoci zachodzi jednak nie tylko na poziomie
jednostki, ale równie¿ w ma³¿eñstwie. Bóg z niezwyk³¹ surowoci¹ odnosi siê do
wszelkiej nieczystoci, pragn¹c tym samym zachowaæ sakralny charakter ¿ycia
ma³¿eñskiego (por. Kp³ 20, 9-21)16.
Zagadnienie ludzkiej p³ciowoci podejmowane jest tak¿e w Nowym Testamencie. Zasadnicza cecha nauczania Jezusowego w kwestii ludzkiej p³ci oraz
zwi¹zanych z ni¹ cnót i wartoci polega na akcentowaniu roli wewnêtrznego
13
14

Por. KKK 397400.
Por. WMK 7; zob. równie¿: Jan Pawe³ II, Mulieris dignitatem. List apostolski o godnoci
i powo³aniu kobiety, w: K. Lubowicki (red.), Posoborowe dokumenty Kocio³a Katolickiego o ma³¿eñstwie i rodzinie, Kraków 1999, t. 1, 10 (dalej: MD).
15 Zob. WMK 9.
16 Por. J. Szlaga, Czystoæ w Pimie wiêtym, Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 935.
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aspektu ¿ycia cz³owieka. Ów aspekt ujawnia siê m.in. w nastêpuj¹cym fragmencie Ewangelii wed³ug w. Marka: Z wnêtrza bowiem, z serca ludzkiego pochodz¹ z³e myli, nierz¹d, kradzie¿e, zabójstwa, cudzo³óstwa, chciwoæ, przewrotnoæ, podstêp, wyuzdanie, zazdroæ, obelgi, pycha, g³upota (7, 21). Czyny
przeciwko czystoci  podobnie jak wiele innych przejawów z³a  bior¹ zatem
pocz¹tek w ludzkim sercu. W ten¿e sposób nale¿y interpretowaæ zdradê ma³¿eñsk¹ (por. Mt 5, 28), jak równie¿ wszelkie formy dewiacji seksualnych17.
Hierarchia zasad dotycz¹cych p³ciowoci odnosi siê bezporednio do sfery
serca cz³owieka. Nauka Jezusa w kwestii nierozerwalnoci ma³¿eñstwa (por.
Mt 19, 3-9) ukazuje, ¿e zasady pochodz¹ce bezporednio od Boga, takie jak
wiernoæ, jednoæ i wiêtoæ, maj¹ pierwszeñstwo przed wszelkimi uwarunkowaniami wynikaj¹cym z konkretnej sytuacji. Kierowanie siê we wspó³¿yciu ma³¿eñskim owymi nadrzêdnymi zasadami gwarantuje wolnoæ od grzechu, a wiêc ¿ycie
w stanie ³aski18.
Niezwykle ¿ywotny w Nowym Testamencie jest w¹tek wzorcowej jednoci
kobiety i mê¿czyzny, ukonstytuowanej ju¿ w momencie stworzenia. Powy¿sz¹
zale¿noæ Jezus okrela nastêpuj¹cymi s³owami: Lecz na pocz¹tku stworzenia
Bóg stworzy³ ich jako mê¿czyznê i kobietê: dlatego opuci cz³owiek ojca
swego i matkê i z³¹czy siê ze swoj¹ ¿on¹, i bêd¹ oboje jednym cia³em.
A tak ju¿ nie s¹ dwoje, lecz jedno cia³o. Co wiêc Bóg z³¹czy³, tego cz³owiek niech nie rozdziela! (Mk 10, 6-9)19. Jednoæ ma³¿eñska i rodzinna jest ze
swojej natury otwarta. Jest to otwarcie nie tylko na drugiego cz³owieka, na
nowe ¿ycie, ale równie¿ na Boga20.
Jednoæ w relacji do Boga dokonuje siê na fundamencie Paw³owej koncepcji Cia³a Mistycznego Chrystusa. Cz³owiek egzystuj¹cy w owym Ciele zostaje
obdarowany przez elementy daj¹ce prawdziwe ¿ycie oraz uzdalniaj¹ce do trwania
w wiêtoci. Mo¿na mia³o stwierdziæ, ¿e Cia³o Mistyczne, jakim jest Koció³, ma
dwojakie znacznie dla kwestii ludzkiej p³ciowoci. Po pierwsze, cz³owiek przynale¿¹cy do tej nadprzyrodzonej wspólnoty jest mobilizowany do postêpowania
w sposób odpowiadaj¹cy porz¹dkowi Bo¿emu, objawionemu w pe³ni w Jezusie.
To w³anie Duch o¿ywiaj¹cy Cia³o dodaje si³ do przezwyciê¿enia wszelkiej po¿¹dliwoci, sk³aniaj¹cej m.in. do czynienia nierz¹du (por. 1 Kor 6, 12-20). Po drugie,
jednoæ zachodz¹ca pomiêdzy Kocio³em  czyli Cia³em  a Chrystusem stanowi
wzorzec dla jednoæ ma³¿eñskiej i rodzinnej21. Owa jednoæ oznacza zjednoczenie
17
18
19
20
21

Por. S. Olejnik, op. cit., s. 184n; zob. równie¿: PH 11n.
Por. WMK 10.
Zob. S. Olejnik, op. cit., s. 185.
Por. LdR 8.
Zob. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Wroc³aw 2000, 13 (dalej: FC).

Społeczny aspekt płci z perspektywy nauczania społecznego Kościoła

145

Studia Warmińskie 50 (2013)

docelowe, bêd¹ce realizacj¹ postulatów natury osobowej mê¿czyzny i kobiety.
Natomiast dzia³anie chrzecijanina poza Cia³em Mistycznym albo w jawnej
sprzecznoci z natur¹ ³aski posiada znamiona grzechu, a wiêc nieuporz¹dkowania
w sferze seksualnoci22.
Mi³oæ stanowi¹ca fundament ma³¿eñstwa oraz wyznaczaj¹ca jednocz¹cy
charakter relacji rodzinnych jest darem Boga; cechuje j¹ trwa³oæ, przekraczaj¹ca
ramy wyznaczone przez czas (por. 1 Kor 13, 8). Tak rozumiana mi³oæ buduje
prawdziwe wspólnoty. Zawiera ona w sobie jednak nie tylko charakterystykê
idealnej wiêzi wspólnotowej. Poprzez mi³oæ cz³owiek poznaje nade wszystko
siebie i innych jako osoby. Cz³owiek pozostaje dla siebie istot¹ niezrozumia³¹,
jego ¿ycie jest pozbawione sensu, jeli nie objawi mu siê Mi³oæ, jeli nie spotka
siê z Mi³oci¹, jeli jej nie dotknie i nie uczyni w jaki sposób swoj¹, jeli nie
znajdzie w niej ¿ywego uczestnictwa23. Odkrywanie to¿samoci osobowej jest
jednoczenie form¹ przypisania cz³owiekowi i jego aktom nadrzêdnej godnoci
w stosunku do innych stworzeñ24. Jedynie przy postêpowaniu wedle wskazañ
mi³oci Chrystusowej akty cz³owieka  w tym równie¿ p³ciowoæ  zyskuj¹
nadzwyczajn¹ wartoæ, wynikaj¹c¹ z bycia osob¹25.
Koncepcja nowotestamentalnej jednoci odnosi siê równie¿ do eschatonu.
W Paw³owym Licie do Galatów znajduje siê nastêpuj¹cy fragment: Bo wy
wszyscy, którzy zostalicie ochrzczeni w Chrystusie, przyobleklicie siê w Chrystusa. Nie ma ju¿ [ ] mê¿czyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jestecie kim
jednym w Chrystusie Jezusie (3, 27-28). Jednoæ, o której naucza³ Aposto³
Narodów, dotyczy czasów apokaliptycznych. Wówczas zostanie ukszta³towana
taka relacja miêdzy ludmi, w ramach której nie bêdzie ró¿nic ani wynikaj¹cych
z nich nieporozumieñ, k³ótni czy wojen. Dla ludzi ¿yj¹cych w wymiarze doczesnym ów stan zupe³nej jednoci w Chrystusie jest idealnym odwzorowaniem,
które cz³owiek mo¿e po czêci realizowaæ na ziemi przy wspó³udziale ³aski26.

22 Por. Jan Pawe³ II, Rodzina ród³em pokoju dla ludzkoci. Orêdzie na XXVIII wiatowy Dzieñ
rodków Spo³ecznego Przekazu, w: K. Lubowicki (red.), Posoborowe dokumenty Kocio³a Katolickiego
o ma³¿eñstwie i rodzinie, t. 2, Kraków 1999, 2; C. Bresciani, op. cit., s. 284n; zob. równie¿: S. Olejnik,
op. cit., s. 186n.
23 Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, w: idem, Encykliki, t. 1, Kraków 1996, 10.
24 Zob. FC 18; zob. równie¿: Pawe³ VI, Humanae vitae Encyklika o zasadach moralnych
w dziedzinie przekazywania ludzkiego ¿ycia, w: K. Lubowicki (red.), Posoborowe dokumenty Kocio³a
Katolickiego o ma³¿eñstwie i rodzinie, t. 1, Kraków 1999, 9 (dalej: HV).
25 Zob. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do
ludzkiej mi³oci. Zasadnicze cechy wychowania seksualnego, w: K. Lubowicki (red.), Posoborowe dokumenty Kocio³a Katolickiego o ma³¿eñstwie i rodzinie, t. 1, 6 (dalej: WLM).
26 Por. WMK 12.
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2. Rodzina a społeczeństwo w zakresie funkcji płciowej
Adhortacja apostolska Familiaris consortio, powo³uj¹c siê na treæ dekretu
soborowego Apostolicam actuositatem, w nastêpuj¹cy sposób okrela znacznie
rodziny dla spo³eczeñstwa: »Poniewa¿ Stwórca wszechrzeczy ustanowi³ zwi¹zek
ma³¿eñski pocz¹tkiem i podstaw¹ spo³ecznoci ludzkiej«, rodzina sta³a siê »pierwsz¹ i ¿ywotn¹ komórk¹ spo³eczeñstwa«27. W wymiarze chronologicznym i hierarchicznym rodzina ma zatem pierwszeñstwo przed spo³eczeñstwem. Owa zale¿noæ wyra¿a siê w tym, ¿e funkcjonowanie rodzin wp³ywa bezporednio na
dzia³anie spo³eczeñstwa, jego liczebnoæ, a tak¿e to¿samoæ.
Sposób bytowania rodzin wyznacza p³ciowoæ. Wp³yw tego elementu rzeczywistoci ma³¿eñskiej, a w dalszej kolejnoci rodzinnej, na stosunki spo³eczne
dotyczy trzech nastêpuj¹cych pól tematycznych: moralnego aspektu przyrostu naturalnego, pozycji kobiety i mê¿czyzny we wspólnocie i w pañstwie oraz kultury.
2.1. Moralny aspekt przyrostu naturalnego

Realizacja postulatów wynikaj¹cych w prokreacyjnej funkcji rodziny wyra¿a
siê bezporednio w powo³ywaniu do istnienia nowych istot ludzkich. W tym
zakresie rodzina s³u¿y ¿yciu, które zosta³o zapocz¹tkowane na ziemi przez Boga.
Cz³owiek wspó³pracuje z Bogiem w procesie przekazywania ¿ycia. W aspekcie
teologicznym przekazywanie ¿ycia dokonuje siê na fundamencie mi³oci, z której
wyrasta wola wspó³dzia³ania i tym samym przymna¿ania coraz to nowych cz³onków Kocio³a, jak te¿  w szerszym kontekcie  nowych jednostek w spo³ecznociach ludzkich: pielêgnowanie prawdziwej mi³oci ma³¿eñskiej i wywodz¹cy siê
z niej ca³y sposób ¿ycia rodzinnego, zmierzaj¹ tego, aby ma³¿onkowie, nie zaniedbuj¹c pozosta³ych celów ma³¿eñstwa, byli sk³onni do mê¿nego wspó³dzia³ania
z mi³oci¹ Stwórcy i Zbawcy, który poprzez nich coraz bardziej powiêksza
i wzbogaca swoj¹ rodzinê28.
Wskazanie na kontekst spo³eczny ludzkiej p³odnoci wymaga odniesienia do
dobra, któremu przyporz¹dkowane s¹ wszelkie wspólnoty. B³. Jan Pawe³ II
w Licie do rodzin stwierdza, ¿e dziecko jest dobrem wspólnym rodziny. Maj¹c
na uwadze zale¿noæ pomiêdzy rodzin¹ a spo³ecznoci¹, nale¿y stwierdziæ, ¿e
27

Dekret o apostolstwie wieckich Apostolicam actuositatem, w: Sobór Watykañski II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst Polski. Nowe T³umaczenie, wyd. 1, Poznañ 2002, 11 (dalej: DA), cyt.
za: FC 42.
28 Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium et spes, w: Sobór
Watykañski II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst Polski. Nowe T³umaczenie, wyd. 1, Poznañ 2002,
50 (dalej: KDK), cyt. za: FC 28; WLM 23n.
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ka¿da nowa istota ludzka stanowi najdoniolejszy wk³ad w dobro spo³ecznoci.
Wielkoæ tego daru osobowego dla spo³ecznoci wzrasta przy wspó³udziale wiary,
dziêki której cz³owiek odczytuje, ¿e poprzez zrodzenie potomstwa zyskuje mo¿noæ uczestniczenia w planach Bo¿ej opatrznoci, decyduj¹cych ostatecznie
o rozwoju spo³eczeñstw29.
Reakcj¹ osoby na stan obdarowania przez Boga ¿yciem jest kszta³towanie
postawy odpowiedzialnoci, co w aspekcie prokreacji wyra¿a siê w koncepcji
odpowiedzialnego rodzicielstwa. Pawe³ VI w nastêpuj¹cy sposób okrela zadania,
a tym samym specyfikê odpowiedzialnego rodzicielstwa: [ ] do zadañ odpowiedzialnego rodzicielstwa nale¿y, aby ma³¿onkowie uznali swe obowi¹zki przed Bogiem, wobec siebie samych, rodziny i spo³eczeñstwa, przy nale¿ytym porz¹dku
rzeczy i hierarchii wartoci30. Decyzja rodziców dotycz¹ca przysz³ego potomstwa powinna uwzglêdniaæ szeroki wachlarz uwarunkowañ, które s¹ hierarchicznie uporz¹dkowane. Na samym szczycie tej hierarchii znajduje siê Bóg. Nastêpne
poziomy to kolejno czynniki natury osobowej, rodzina i spo³eczeñstwo. Kryterium
porz¹dkowania poszczególnych czynników stanowi przykazanie mi³oci Boga
i bliniego. Z tego wzglêdu realizacja postulatów odpowiedzialnego rodzicielstwa
najpe³niej sprzyja krzewieniu cywilizacji mi³oci31.
Odpowiedzialnoæ cz³owieka wobec Boga i wspólnoty s³u¿y wyartyku³owaniu ludzkiego powo³ania w zakresie ojcostwa i macierzyñstwa. B³. Jan Pawe³ II
wskazuje wrêcz, ¿e poprzez mi³osne zjednoczenie cz³owiek staje coraz to bardziej
wiadom swojej roli jako ojca lub matki. Ojcostwo i macierzyñstwo s¹ zatem
definiowane w sta³ej relacji do Boga i blinich. Funkcje w³aciwe ojcu lub matce
s¹ najpe³niej realizowane w postawie bezinteresownoci. Ow¹ postawê dobrze
okrela sformu³owanie, wywodz¹ce siê z nauczania Kocio³a: bezinteresowny
dar z siebie32. Zawarta w owej frazie ofiarnoæ dotyczy nie tylko momentu
poczêcia, ale równie¿ procesu wychowania. Rodzice maj¹ bowiem nie prawo,
lecz obowi¹zek wychowania. Ognisko domowe stanowi uprzywilejowane miejsce
wszelkiej edukacji i rozwoju cz³owieka. W ramach wspólnoty domowników ka¿de
treci wychowawcze s¹ przekazywane w sta³ym odniesieniu do mi³oci rodzicielskiej. W³anie na fundamencie tak rozumianej mi³oci jednostka uczy siê bezwzglêdnego szacunku dla godnoci osobowej oraz dla praw cz³owieka. Wyj¹tkowe, centralne pozycjonowanie cz³owieka w wiecie przek³ada siê na sposób
odczytywania ludzkiej p³ciowoci. Redukcjonistyczne koncepcje dotycz¹ce istoty
ludzkiej oznaczaj¹ banalizacjê tak wa¿nych kwestii, jak p³ciowoæ. Dopiero
29
30
31
32

Por. LdR 10n.
HV 10.
Zob. LdR 13.
Por. ibidem 12.
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uwzglêdnienie szczególnego powo³ania cz³owieka do macierzyñstwa i ojcostwa
pozwala interpretowaæ fenomen seksualnoci w ca³ej jego pe³ni33.
Realizacja funkcji prokreacyjnej napotyka jednak na wiele przeszkód, niekiedy wiadomie generowanych przez ludzi. U podstaw negatywnych zjawisk zwi¹zanych m.in. z p³ciowoci¹, b³. Jan Pawe³ II sytuuje niew³aciwe pojêcie wolnoci34. Jego stosowanie w praktyce oznacza, ¿e cz³owiek absolutyzuje egoistyczne
dobro nawet za cenê dzia³ania przeciwko innym35. Negatywnie koncepcja wolnoci sprzyja równie¿ kszta³towaniu cywilizacji mierci36.
Dzia³alnoæ ludzka sprzeczna z duchem rodzicielskiej s³u¿by ¿yciu ma wiele
konkretnych form. W nauczaniu spo³ecznym Kocio³a niezwykle wa¿n¹ dziedzin¹
refleksji jest zagadnienie aborcji, okrelane mianem okropnego przestêpstwa37,
zbrodni i zabójstwa38. Pozbawianie ¿ycia dziecka nienarodzonego jest grzechem
o wyj¹tkowym ciê¿arze moralnym: Owiadczam, ¿e bezporednie przerywanie
ci¹¿y, to znaczy zamierzone jako cel czy jako rodek, jest zawsze powa¿nym
nie³adem moralnym39. Pope³nianiu grzechu aborcji sprzyja niekiedy mentalnoæ
spo³eczna. Rozwi¹zania prawne, relatywizm oraz egocentryzm kszta³tuj¹ aprobatê spo³eczn¹ dla mordowania niewinnych istot ludzkich40. Z tego wzglêdu Koció³
oraz spo³ecznoci, którym autentycznie zale¿y na dobru wspólnym, nie mog¹
ustawaæ g³oszeniu nastêpuj¹cej prawdy: Istota ludzka powinna byæ szanowana
i traktowana jako osoba od momentu swego poczêcia i dlatego od tego samego
momentu nale¿y jej przyznawaæ prawa osoby, wród których przede wszystkim
nienaruszalne prawo ka¿dej niewinnej istoty ludzkiej do ¿ycia41. Przyjêcie powy¿szej prawdy oznacza zachowanie przez dan¹ spo³ecznoæ prawa do ¿ycia
jako nienaruszalnego principium.
Kultura indywidualizmu i pragnienie zagwarantowaniu maksimum mo¿liwoci jednostce wywo³uj¹ zjawisko tzw. demograficznej zimy42, co stanowi kolejn¹
33
34

Por. FC 36n.; zob. równie¿: LP 50.
Zob. Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae, w: idem, Encykliki, t. 2, Kraków 1996, 18n
(dalej: EV).
35 Por. FC 6.
36 Por. LdR 13; zob. równie¿: HV 14.
37 KDK 51, cyt. za: EV 58.
38 Benedykt XVI, charakteryzuj¹c sytuacjê wspó³czesn¹, wskazuje wrêcz na plagê aborcji. Zob.
Benedykt XVI, Otoczmy opiek¹ osoby zranione, LOsservatore Romano (wyd. pol.) 5 (2008), s. 27n.
39 EV 62.
40 Por. ibidem, 58n; Jan Pawe³ II, The international community List do g³ów pañstw na Miêdzynarodow¹ Konferencjê na temat zaludnienia i rozwoju, w: K. Lubowicki (red.), Posoborowe dokumenty
Kocio³a Katolickiego o ma³¿eñstwie i rodzinie, t. 2, s. 106n.
41 Kongregacja Nauki Wiary, Donum vitae Instrukcja o szacunku dla rodz¹cego siê ¿ycia ludzkiego
i o godnoci jego przekazywania. Odpowiedzi na niektóre aktualne zagadnienia, w: K. Lubowicki (red.),
Posoborowe dokumenty Kocio³a Katolickiego o ma³¿eñstwie i rodzinie, t. 1, I, 1 (dalej: DV), cyt. za: EV 60.
42 Dzia³ania skutkuj¹ce obni¿aniem wspó³czynnika dzietnoci s¹ nastêpuj¹ce: niedozwolone
praktyki skierowane przeciwko p³odnoci, sztuczne sterowanie zmianami demograficznymi oraz kwestionowanie instytucji ma³¿eñstwa. Zob. KDK 47.
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konkretn¹ formê dzia³ania sprzecznego z ide¹ s³u¿by ¿yciu. Obni¿anie wspó³czynnika dzietnoci prowadzi do wymierania spo³ecznoci, szczególnie w krajach
uprzemys³owionych. Owo niekorzystne zjawisko jest dodatkowo podsycane przez
konsumizm oraz materializm. Przezwyciê¿enie tendencji starzenia siê spo³eczeñstwa jest mo¿liwe jedynie przy wspó³dzia³aniu wielu podmiotów ¿ycia spo³ecznego.
Aby zatem zahamowaæ negatywny proces wymierania spo³eczeñstw, konieczna
jest wspó³praca pañstwa, organizacji spo³ecznych i rodowisk lokalnych43.
2.2. Pozycja kobiety i mężczyzny we wspólnocie i w państwie

Kobiety i mê¿czyni przyjmuj¹ ró¿ne pozycje w strukturach spo³ecznych
i rz¹dz¹cych; odgrywaj¹ w ich ramach rozmaite role. Owe pozycje okrelaj¹
usytuowanie spo³eczne jednostki. Pozycja spo³eczna konkretnego cz³owieka wyra¿a siê w przys³uguj¹cych mu prawach i obowi¹zkach, natomiast realizacja
owych uprawnieñ lub zobowi¹zañ pozwala na okrelenie ról spo³ecznych. Poszczególne role spo³eczne mog¹ stanowiæ twory zamkniête, cile wpisane
w kanon norm i wartoci. Istniej¹ jednak tak¿e role otwarte, kszta³towane
w procesie ró¿nych interakcji44.
Wskazane powy¿ej rozró¿nienia, wywodz¹ce siê z socjologii, s¹ pomocne
równie¿ w kocielnym okreleniu powo³ania kobiet i mê¿czyzn w zakresie p³ciowoci. Rozró¿nienie powo³ania ze wzglêdu na p³eæ wynika z natury osoby: Cz³owiek jest osob¹, w równej mierze mê¿czyzna i kobieta, oboje wszak¿e zostali
stworzeni na obraz i podobieñstwo Boga osobowego45. Na poziomie godnoci
osobowej oraz praw cz³owieka, jak ju¿ zauwa¿ono, istnieje równoæ. Natomiast
w aspekcie p³ciowoci mê¿czyzna i kobieta realizuj¹ w³aciwe sobie powo³ania,
uwarunkowane natur¹ cielesno-duchow¹. Rozró¿nienie przypisanych ról46 kobiecych i mêskich wynika zatem z porz¹dku stworzenia. B³. Jan Pawe³ II w refleksji
na temat aktywnoci zawodowej postuluje, aby kobiety mog³y wykonywaæ zadania zgodnie z w³aciw¹ im natur¹47. Powy¿szy postulat winien dotyczyæ
wszystkich cz³onków rodziny. Z tego wzglêdu spo³ecznoci pañstwowe powinny
roztaczaæ troskê nad rodzin¹ stosownie do to¿samoci poszczególnych jej cz³on43

Por. FC 47; zob. równie¿: Benedykt XVI, Przysz³oæ ludzkoci idzie przez rodzinê, LOsservatore Romano (wyd. pol.) 8 (2006), s. 18.
44 Por. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008, s. 148n.
45 MD 6; FC 22.
46 Zob. B. Szacka, op. cit., s. 149. Novum wprowadzone prze nauczanie Kocio³a w kwestii ról
spo³ecznych kobiety i mê¿czyzny dotyczy stwierdzenia, ¿e pozycjonowanie spo³eczne cz³owieka jest
zale¿ne od jego osobowoci. W socjologii, jak zauwa¿a Piotr Sztompka, role spo³eczne istniej¹ niezale¿ne od osobowoci. Zob. P. Sztompka, Socjologia. Analiza spo³eczeñstwa, Kraków 2007, s. 110.
47 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Laborem exercens, w: idem, Encykliki, t. 1, 19 (dalej: LE); FC 22;
zob. równie¿: MD 18n, 28.
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ków, zachowuj¹c przy tym zasadê pomocniczoci. Jedynie w ten sposób jest
zagwarantowany priorytetowy status nienaruszalnego dobra rodziny jako wspólnoty naturalnej48.
Realizacja idei partnerstwa w rodzinie, jak te¿ zagwarantowanie podmiotowoci ogniskom domowym, zak³ada sta³y dop³yw rodków do ¿ycia. Wspó³czenie
 z uwagi na powszechny charakter pracy najemnej  koniecznym postulatem jest
tzw. p³aca rodzinna, w nastêpuj¹cy sposób scharakteryzowana w encyklice Laborem exercens: jedno wynagrodzenie dane g³owie rodziny za pracê, wystarczaj¹ce
na zaspokojenie potrzeb rodziny bez koniecznoci podejmowania pracy zarobkowej poza domem przez wspó³ma³¿onka49. P³aca rodzinna zapewnia realizowanie
wedle uznania w³aciwych funkcji rodzinnych50, w tym funkcji prokreacyjnej.
Jednoczenie b³. Jan Pawe³ II w tej samej czêci encykliki o pracy postuluje, by
z tytu³u macierzyñstwa kobiety nie by³y marginalizowane na rynku pracy, a w konsekwencji tak¿e w spo³eczeñstwie. Innymi s³owy, w humanitarnym pañstwie decyzja o urodzeniu potomstwa i zwi¹zane z ni¹ póniejsze podjêcie trudu wychowawczego nie mog¹ byæ równoznaczne z wy³¹czeniem spo³ecznym51.
Dyskryminacja kobiet w kwestii spo³ecznej dotyczy nie tylko utrudnieñ
w awansie zawodowym, ale równie¿ obejmuje nierównoci wobec prawa rodzinnego, uprzedmiatawianie kobiet, ograniczenie ich rozwoju intelektualnego itd.
Wszystkie czynniki dyskryminuj¹ce prowadz¹ ostatecznie do postêpuj¹cego zniewolenia kobiet, które za ich spraw¹ staj¹ siê niemal zupe³nie zale¿ne od mê¿czyzn, a tym samym trac¹ prawo do samostanowienia. Na tle niewolniczych
tendencji we wspó³czesnych spo³ecznociach dochodzi do przeró¿nych aktów
³amania praw kobiet, takich jak nadu¿ycia seksualne, przemoc, a nawet pob³a¿liwoæ wobec zabijania przedstawicielek tej¿e p³ci52.
Obecnoæ kobiet w spo³eczeñstwie obejmuje równie¿ sferê polityki. Wspó³udzia³ kobiet w tej¿e dziedzinie ¿ycia ludzkiego nadaje bardziej ludzki charakter
relacjom miêdzy jednostkami, tak¿e w wymiarze instytucjonalnym. Ów szczególny wk³ad kobiet w ¿ycie spo³eczne ma swój fundament w typowej dla kobiet,
48

Por. FC 45; zob. równie¿: Jan Pawe³ II, Wspó³czesne rodki przekazu w s³u¿bie postêpu kobiety
w spo³eczeñstwie. Orêdzie na XXX wiatowy Dzieñ rodków Spo³ecznego Przekazu, w: K. Lubowicki (red.),
Posoborowe dokumenty Kocio³a Katolickiego o ma³¿eñstwie i rodzinie, t. 2, s. 386n.
49 LE 19.
50 Karta Praw Rodziny przed³o¿ona przez Stolicê Apostolsk¹ wszystkim ludziom, instytucjom
i w³adzom zainteresowanym misj¹ rodziny w wiecie wspó³czesnym, Warszawa 1983, art. 10 (dalej: KPR).
51 Por. LE 19.
52 Por. Jan Pawe³ II, List do kobiet, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/
listy/pekin_29061995.html (21.06.2012; dalej: LdK), 3n; Jan Pawe³ II, It is with genuine pleasure.
List do Sekretarza Generalnego IV wiatowej Konferencji ONZ powiêconej kobiecie, w: K. Lubowicki (red.),
Posoborowe dokumenty Kocio³a Katolickiego o ma³¿eñstwie i rodzinie, t. 2, 2n; Jan Pawe³ II, Wspó³czesne rodki przekazu w s³u¿bie postêpu kobiety w spo³eczeñstwie, s. 387.
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wrêcz doskona³ej symbiozie sfery racjonalnej i emocjonalnej w dzia³aniu. Tymczasem wspó³czesne spo³ecznoci pañstwowe nie s¹ wolne od dyskryminacji tej¿e
p³ci w zakresie dzia³alnoci politycznej. Wy³¹czenie kobiet w sferze polityki dotyczy najczêciej takich kwestii, jak: korzystanie z pe³ni praw wyborczych, mo¿liwoci awansu politycznego, obejmowanie stanowisk i urzêdów itd.53 £ukasz Wawrowski, analizuj¹c zagadnienie przyczyn dyskryminacji kobiet w ¿yciu
politycznym, wskazuje przede wszystkim na uwarunkowania natury kulturowej.
Wymienia w tym kontekcie przede wszystkim istniej¹ce stereotypy, wyolbrzymianie ró¿nic pomiêdzy mê¿czyznami i kobietami na korzyæ tych pierwszych,
maskulinizuj¹ce cie¿ki edukacyjne itd.54
Przezwyciê¿enie stanu dyskryminacji politycznej kobiet dokonuje siê wspó³czenie na poziomie instytucjonalnym, poprzez systemy kwotowe i parytetowe.
Celem stosowania tego typu rozwi¹zañ jest zagwarantowanie udzia³u kobiet
w ¿yciu politycznym przynajmniej na minimalnym, odgórnie wyznaczonym poziomie. Zastosowanie systemów kwotowych ma wiele aspektów. S¹ to: ideologia
(lewicowoæ), podstawy filozoficzne (równoæ w kwestii natury), aspekt spo³eczno-kulturowy (zastosowanie koncepcji umowy spo³ecznej) oraz aspekt polityczny
(równa reprezentatywnoæ ogó³u spo³eczeñstwa w demokracji)55. Z perspektywy
nauczania Kocio³a przezwyciê¿enie dyskryminacji politycznej jest mo¿liwe dziêki
zastosowaniu fundamentu filozoficznego, poszerzonego o element nadprzyrodzonoci, a wiêc podobieñstwa cz³owieka do Boga w ramach godnoci osobowej56.
Równoæ w wymiarze godnoci osobowej uzasadnienia zjawisko równego udzia³u
kobiet i mê¿czyzn w ¿yciu politycznym. Konkretne rozwi¹zania le¿¹ natomiast
w kompetencjach w³adzy poszczególnych pañstw57.
2.3. Kultura w kontekście płciowości

Rodzina ma niezast¹piony wk³ad w kulturê danego narodu. Gwarantowana
jest wówczas suwerennoæ danej spo³ecznoci w zakresie materialnym oraz duchowym58. Kulturowe znaczenie rodziny obejmuje równie¿ sposób realizacji
53
54

Por. LdK 2.
Zob. £. Wawrowski, Zintegrowany model wyjaniania  w poszukiwaniu przyczyn niedoreprezentowania kobiet w strukturach politycznych, w: M. Jeziñski, M. Winc³awska, B. Brodziñska (red.),
P³eæ w ¿yciu politycznym. Ró¿norodnoæ problemów i perspektyw, Toruñ 2009, s. 152158.
55 Por. A. Paczeniak, Kwoty i parytety w Europie  teoria i praktyka, w: M. Jeziñski,
M. Winc³awska, B. Brodziñska (red.), P³eæ w ¿yciu politycznym, s. 211215.
56 Zob. MD 6; FC 23.
57 Zob. ibidem; Jan Pawe³ II, It is with genuine pleasure, 6. Anna Paczeniak w swoim artykule
prezentuje przyk³adowe rozwi¹zania systemów kwotowych i parytetowych. Zob. A. Paczeniak, Kwoty
i parytety w Europie  teoria i praktyka, w: M. Jeziñski, M. Winc³awska, B. Brodziñska (red.), P³eæ
w ¿yciu politycznym, s. 215222.
58 Por. LdR 17.
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funkcji prokreacyjnej. Z³o¿ony cykl narodzin sprawia, ¿e powo³ywane s¹ do istnienia nowe istoty ludzkie. St¹d te¿ wa¿ny postulat stanowi kszta³towanie okrelonego modelu kultury, zwanego cywilizacj¹ ¿ycia59. Równie¿ wartoci pielêgnowane i przekazywane w rodowisku ¿ycia rodzinnego stanowi¹ fundament dla
wszelkich form kultury, obieraj¹cych jako nadrzêdny cel troskê o dobro osoby60.
Oddzia³ywanie pomiêdzy rodzin¹ a kultur¹ jest dwukierunkowe. Mo¿na zatem, co zosta³o uczynione powy¿ej, wskazaæ na znaczenie rodziny dla kultury
danej spo³ecznoci. Nale¿y jednak uwzglêdniæ równie istotne znaczenie szeroko
rozumianej kultury dla rodziny, w tym równie¿ dla kwestii p³ciowoci61, analizowanej w niniejszym artykule. Oczywicie niezwykle po¿¹dan¹ sytuacj¹ jest
kszta³towanie takiego uk³adu odniesieñ spo³ecznych, w którym oddzia³ywanie kultury bêdzie wspomaga³o rodzinê w realizacji jej zadañ62. Istotne s¹ wiêc zarówno
dogodne uwarunkowania dla samego rodzenia, jak te¿ zapewnienie w³aciwego
rodowiska rozwoju p³ciowego jednostek63.
Oprócz pozytywnego oddzia³ywania kultury na p³ciowoæ mo¿na wskazaæ
równie¿ aspekt negatywny tego zjawiska. Niektóre trendy cywilizacyjne degraduj¹ bowiem sposób funkcjonowania p³ciowoci w realiach spo³ecznych. Wspó³czenie róde³ nieadekwatnych koncepcji p³ciowoci nale¿y upatrywaæ szczególnie
w rozpowszechniaj¹cej siê ideologii gender. Lucetta Scaraffia, omawiaj¹c genezê tej¿e ideologii, wskazuje na socjalistyczno-komunistyczny postulat równoci,
interpretowany jako jedyny sposób przezwyciê¿enia niesprawiedliwoci spo³ecznej. Kryterium zró¿nicowania dotyczy jednak nie tylko posiadania kapita³u, ale
równie¿ kwestii zró¿nicowania ze wzglêdu na p³eæ mêsk¹ i ¿eñsk¹. W ideologii
gender mo¿na okreliæ dwa aspekty: negatywny i pozytywny. Aspekt negatywny
dotyczy zakwestionowania podzia³u na dwie p³cie. Zdaniem zwolenników ideologii
gender nowoczesny cz³owiek, który chce realizowaæ wszystkie swoje aspiracje,
musi najpierw przezwyciê¿yæ owo zró¿nicowanie jako rzekomo ograniczaj¹ce
jego rozwój. Natomiast aspekt pozytywny wyra¿a siê w absolutnej swobodzie,
dotycz¹cej sposobu okrelania w³asnej p³ciowoci. W myl tego¿ postulatu nie
istnieje ¿aden naturalny podzia³ na mê¿czyzn i kobiety  orientacja seksualna
cz³owieka jest bowiem spraw¹ umown¹. W ramach seksualnoci zrównuje siê
np. heteroseksualizm z homoseksualizmem, traktuj¹c je jako kwestie przeznaczone do spo³eczno-kulturowego uzgodnienia64. Ideologia gender stanowi przejaw
59
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Zob. ibidem 13; FC 30.
Zob. PMR 135n.
Zob. WLM 15, 34n, 42.
Zob. FC 45n.
Zob. S. Olejnik, op. cit., s. 171182.
PH 8.
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zakwestionowania porz¹dku, w³aciwego naturze stworzonej przez Boga. Jest to
równie¿ swoista furtka dla dalszego kszta³towania wszelkiego rodzaju patologii,
legitymizuj¹cych wyuzdanie seksualne. Ideologia gender stanowi ponadto orê¿
przeciwko tradycyjnemu modelowi rodziny, co przek³ada siê na dopuszczenie
dewiacji w obszarze socjalizacji pierwotnej cz³owieka65.
Przywrócenie w³aciwego oddzia³ywania kultury na p³ciowoæ jest mo¿liwe
poprzez swoisty powrót do osoby, a cilej poprzez stawianie osoby w centrum
odniesieñ spo³ecznych66. Kluczowe dla tego stanowiska za³o¿enie integralnoci
powoduje, ¿e fizyczno-duchowy charakter p³ciowoci znajduje odzwierciedlenie
w materialno-duchowym sposobie funkcjonowania spo³eczeñstw. Wówczas te¿
wszelkie uprawnienia jednostki zostaj¹ wpisane w obowi¹zuj¹cy kanon wartoci
i norm, maj¹cych na celu dobro cz³owieka67.

Zakończenie
Spo³eczeñstwo sk³ada siê z jednostek, zatem ludzka p³ciowoæ  bêd¹ca
jednym z zasadniczych wymiarów bytowych jednostki  znajduje odzwierciedlenie w ¿yciu wspólnotowym. Obieraj¹c za punkt wyjcia naukê objawion¹ Starego
Testamentu, mo¿na wskazaæ na obecnoæ elementu p³ciowoci w ramach zagadnieñ stworzenia, przymierza oraz prawodawstwa. Zgodna z prawem Bo¿ym realizacja postulatów wynikaj¹cych z p³ci, w sposób naturalny przypisanej ka¿dej
osobie, gwarantuje cz³owiekowi b³ogos³awieñstwo. Natomiast nieuporz¹dkowane
korzystanie z daru p³ciowoci wyra¿a siê w grzechu. Jezus w swojej nauce
dotycz¹cej p³ci zwraca uwagê na aspekt wewnêtrzny ¿ycia cz³owieka. Relacje
obejmuj¹ce ludzk¹ p³ciowoæ sprzyjaj¹ jednoci, bêd¹cej sposobem spe³nienia siê
cz³owieka.
Spo³eczne znaczenie p³ci dotyczy trzech kwestii szczegó³owych, takich jak:
moralny aspekt przyrostu naturalnego, role spo³eczne i polityczne oraz kultura.
Ludzka p³ciowoæ umo¿liwia przyrost naturalny, który musi uwzglêdniaæ zasady
moralnoci chrzecijañskiej. P³eæ definiuje sposób wykonywania ról spo³ecznych
i politycznych, w³aciwych mê¿czyznom oraz kobietom. Dzisiejsze wspólnoty stoj¹ przed wyzwaniem walki z wszelkimi formami dyskryminacji spo³ecznej i politycznej, których przedmiot stanowi p³eæ. Ponadto kultura powinna sprzyjaæ nie
65 Por. L. Scaraffia, Równoæ spo³eczna a ideologia gender, LOsservatore Romano (wyd.
pol.) 4 (2011), s. 50n.
66 Zob. LdR 10n.
67 Pawe³ VI wzywa do stworzenia klimatu sprzyjaj¹cego czystoci. Skutecznym narzêdziem
dla kszta³towania takiego w³anie rodowiska mog¹ byæ mass media. Zob. HV 22.
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tylko zachowaniu naturalnego charakteru ludzkiej p³ciowoci, ale tak¿e chroniæ
rodzinê jako najw³aciwsze miejsce realizacji macierzyñstwa i ojcostwa.
Odwo³uj¹c siê do nauczania Kocio³a, nale¿y zatem walczyæ o to, by zagadnienie ludzkiej p³ciowoci zajmowa³o w³aciwe miejsce w ¿yciu spo³ecznym. Kluczowe znaczenie ma przy tym promowanie wartoci osoby, która ma naturê
duchowo-cielesn¹.

THE SOCIAL CONTEXT OF HUMAN SEXUALITY IN THE LIGHT
OF THE CHURCH’S SOCIAL TEACHING
(SUMMARY)

Every society is comprised of individuals; therefore, human sexuality as one of the fundamental characteristics of an individual has its implications in the life of a wider community. They
may be divided into three groups: firstly, the moral aspect of the population growth, secondly, the
social and political roles and thirdly the culture. The population growth is enabled thanks to human
sexuality; nevertheless, it has to take into account the principles of Christian morality. Ones sex
determines the way one fulfils ones social and political role as a man or a woman. Contemporary
societies struggle with various forms of socio-political discrimination based on ones sex. Finally, it
is a major task for the culture to preserve the natural character of human sexuality as well as to
protect families as the optimal environment to fulfil ones paternal or maternal calling.

DER GESELLSCHAFTLICHER ASPEKT DES GESCHLECHTES
AUS DEM SICHT DER SOZIALLEHRE DER KIRCHE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Das Geschlecht drückt eine grundsätzliche Dimension der menschlichen Existenz aus. Es ist
von der großer Bedeutung. Der Mensch lebt nicht allein. Er existiert im Rahmen einer Gesellschaft.
Die gesellschaftliche Bedeutung des Geschlechtes betrifft drei konkrete Themen: den Moralaspekt
des Geburtenüberschusses, die politischen und sozialen Rollen und die Kultur. Der Geburtenüberschuss ist aufgrund des Geschlechtes möglich. Man muss aber hier die Regel der Moral berücksichtigen. Das Geschlecht definiert dann die Art und Weise der Verwirklichung der sozialen und politischen Rollen. Die Gesellschaft muss aber heute die verschiedenen Formen der Diskriminierung im
Bezug auf das Geschlecht bekämpfen. Zum letzen: die gegenwärtige Kultur muss dem naturellen
Charakter des Geschlechtes dienen. Man postuliert auch die Sorge um die Familie als um den besten
Ort für die Mutterschaft und Vaterschaft.

