
7 
______________________________________________________________________________ 

WPROWADZENIE 

 

Etyka seksualna, ze względu na swoją wieloaspektowość, jest niezwykle 

złożonym zagadnieniem. Jej opis wymaga szerokiego spojrzenia, zawierającego  

w sobie aspekt biologiczny, a więc popęd seksualny i instynkt, aspekt 

psychologiczny, mający związek z potrzebami, uczuciami, emocjami  

i subiektywnymi doświadczeniami oraz aspekt metafizyczny, związany  

z wartościami, postawami i przekonaniami. Punktem wyjścia do jej 

scharakteryzowania jest analiza norm regulujących funkcjonowanie seksualne 

jednostki. Może to jednak wydawać się dość silną ingerencją w sferę wolności 

człowieka. Przeczy to bowiem prywatności i niedostępności dla innych osób tej 

sfery życia, w której niemal każdy chce być wolny i niekontrolowany przez nikogo. 

W takim kontekście wydaje się, że ten czysto prywatny aspekt funkcjonowania 

powinien pozostać poza zasięgiem nauki (Bader, 2010). Tym bardziej, że „płeć 

i seksualność są faktami biologicznymi, dlatego nie mogą podlegać ocenom 

moralnym. Zarówno ciało ludzkie jako całość, jak i poszczególne jego narządy –  

a w tym narządy płciowe – są moralnie obojętne” (Imieliński, 1984, s. 51).  

Z drugiej jednak strony oceny moralne są uzasadnione w odniesieniu do 

zachowań seksualnych. Mogą one podlegać wartościowaniu normatywnemu, 

ponieważ mając miejsce w akcie seksualnym, są postacią stosunków społecznych. 

W ustalaniu norm nie chodzi zatem o wartościowanie i ocenę faktu popędliwości  

i seksualności człowieka w sensie biologicznym, lecz form i przejawów jej 

realizacji, gdyż „seksualność (..) uwikłana jest w kontekst społeczny i z tego tytułu 

podlega reglamentacji moralnej” (Imieliński, 1984, s. 51). Kryterium oceny moralnej 

powinien przy tym stać się z jednej strony – stopień, w jakim dana aktywność 

seksualna wzmacnia więzi międzyludzkie i podwyższa jakość życia, a z drugiej 

strony – poziom degradacji i cierpienia, które wywołuje.  

Z tej perspektywy nie do końca uprawnione staje się przekonanie, że 

seksualność powinna być całkowicie wyjęta z procesu wartościowania, gdyż mimo, 

że jest szczególnie intymnym wymiarem ludzkiego funkcjonowania, to zawsze  

w konsekwencji opiera się o związek dwojga osób, całej rodziny czy społeczności, 

a zatem o wymiar społeczny (Kozakiewicz, 1977). Trudności w określaniu norm  

i opisie etyki seksualnej przysparza jednakże fakt, że „takie problemy, jak cele 

wychowania, stosunek do różnych zachowań seksualnych (…) zależą mniej od 

posiadanej wiedzy niż od wyznawanych wartości, mniej od naukowych kompetencji 

niż od rodzaju wyznawanego światopoglądu. Przy czym rzecz się tak ma zarówno 

w odniesieniu do postaw tzw. tradycyjnych czy względem seksu nieufnych, jak  

i postaw tzw. nowoczesnych, wyraźnie proseksualnych” (Kozakiewicz, 1989, s. 6). 

Zinternalizowany typ etyki seksualnej jest zagadnieniem wymagającym 

głębokiej analizy z uwagi na zmieniający się kontekst funkcjonowania 

współczesnego małżeństwa, w którym jednostki doświadczają rozległego zakresu 

swobody w dokonywaniu wyborów dotyczących ich osobistego życia i w którym 
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możliwych jest do społecznego zaakceptowania więcej alternatyw w stosunku  

do małżeństwa (Rostowski, 2009). Interakcje małżeńskie są ponadto wpisane  

w kontekst społeczny, w którym podstawową kategorią coraz częściej jest 

przyjemność i radość, charakterystyczna dla ideologii konsumpcji (Melosik, 2007). 

Kontekst ten może stwarzać zagrożenia dla wartości małżeństwa, gdyż kultura 

konsumpcji tworzy nawyk życia w natychmiastowości, swoistą kulturę instant, 

której symbolem jest fast food, fast car i fast sex (Melosik, 2007), a nie pogłębianie 

więzi międzyludzkich. 

W związku z zasygnalizowaną specyfiką zmian istotnych dla małżeństwa, 

celem prezentowanych w rozważaniach badań było poddanie analizie związku 

między typem etyki seksualnej a jakością, ewoluującego w kierunku coraz 

większego egalitaryzmu, życia małżeńskiego. Dla pełniejszego opisu zagadnienia 

konieczne stało się zaprezentowanie najważniejszych relacyjnych uwarunkowań 

poziomu zadowolenia z małżeństwa, takich jak zmiany w zakresie komunikacji, 

sposoby rozwiązywania kryzysów rozwojowych związku małżeńskiego,  

styl przywiązania do małżonka, proces przekształcania więzi emocjonalnych oraz 

funkcjonowanie seksualne małżonków (Rostowska, 2008; Szóstek, 1993; 

Rostowski, 1986; Braun-Gałkowska, 1985; Rembowski, 1972). Scharakteryzowano 

również aspekty warunkujące jakość życia małżeńskiego już w początkowym 

okresie rozwoju człowieka, takie jak: relacje i atmosfera panująca w rodzinie 

generacyjnej, a także jej oddziaływanie w zakresie kształtowania się postaw  

wobec małżeństwa. Zaznaczono rolę, jaką odgrywa rodzina generacyjna  

w procesie wychowania seksualnego i przyswajania zasad etycznych, dotyczących 

funkcjonowania seksualnego (Harwas-Napierała, 2000; Tyszkowa, 1996; 

Imieliński, 1987; Lew-Starowicz, 1987; Trawińska, 1977; Kozakiewicz, 1971). 

Prezentowanymi badaniami objęto kobiety i mężczyzn w okresie średniej 

dorosłości, tj. pomiędzy 45. a 64. rokiem życia
1
 (Harwas-Napierała, Trempała, 

2006). Powodów zainteresowana właśnie tą grupą rozwojową jest kilka. Po 

pierwsze, poświęca się jej w literaturze przedmiotu najmniej uwagi. Po drugie, 

jakość życia osób w okresie średniej dorosłości najczęściej opisuje się  

w kategoriach pełnionych ról rodzicielskich i zawodowych, a także ich troski  

o rodzinę, pomijając często prawo do czerpania satysfakcji z życia małżeńskiego  

i seksualnego. Po trzecie, zwiększa się liczba osób w drugiej połowie życia,  

co skłania do dokładniejszego zaobserwowania ich funkcjonowania, potrzeb 

i możliwości, dzięki czemu będzie można skuteczniej oddziaływać na podnoszenie 

poczucie jakości ich życia. 

 

                                                           
1
 Dolna granica wyznaczana jest średnim czasem usamodzielnienia się najstarszych dzieci, górna 
natomiast – zakończeniem aktywności zawodowej lub znaczącym jej ograniczeniem. 


