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Przedmowa

Poczucie wstydu jest powszechną i naturalną zdolnością człowieka do ukry-
wania przed innymi wszystkiego, co ma związek ze sferą osobistą. Chroni ono 
intymność osoby. Jego powodem może być brak taktu, kalectwo, ubóstwo 
lub niskie pochodzenie, jak również obraza, nagana czy ukaranie. Istnieje 
też wstyd związany z pragnieniem ukrycia przed innymi tego, co piękne 
i  szlachetne. Ten rodzaj wstydu wynika z pewnej skromności i poczucia 
własnej godności.

Szczególnym rodzajem wstydu jest wstyd seksualny. Choć jego doznawa-
nie zależy od płci, od obyczaju panującego w danym środowisku społecznym, 
to jednak nie da się go do końca wytłumaczyć działaniem obyczajów społecz-
nych. Poczucie wstydu warunkuje właściwe podejście do osoby odmiennej 
płci, czyli traktowanie jej jako osoby, a nie jako przedmiotu użycia. Powstrzy-
muje ono między innymi małżonków od aktów perwersyjnych oraz od zdrady 
małżeńskiej, a więc od tych zachowań, które naruszają własną godność oraz 
godność drugiej osoby.

Na bazie naturalnego wstydu, dzięki procesowi wychowania i samowy-
chowania, rozwija się cnota wstydliwości, czyli stała zdolność i gotowość do 
wstydzenia się. Jest ona efektem świadomego nastawienia woli człowieka 
do pełnego wyrzeczenia się i unikania wszelkiej sposobności do tego, co po-
niża jego godność. Co więcej, stanowi ona uzupełnienie cnoty czystości 
i niesie wsparcie w jej dziele porządkowania ludzkiej płciowości. Jawi się 
przede wszystkim jako naturalny strażnik czystości na wszystkich etapach 
ludzkiego życia.

Niestety, mówi się dziś powszechnie o zaniku poczucia wstydu zarówno 
w życiu obyczajowym, kulturowym, jak i społecznym. Bycie wstydliwym 
jest współcześnie odbierane jako przejaw pruderii i zacofania, zaś niewstydli-
wość bywa postrzegana jako świadectwo postępu i nowoczesności. Nic więc 
dziwnego, że proces niwelowania poczucia wstydu i przyzwoitości w życiu 
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obyczajowym zatacza coraz szersze kręgi. Środki społecznego przekazu stę-
piają wrażliwość na zgorszenie, propagując swobodę seksualną, co oczywiście 
w żaden sposób nie sprzyja pielęgnowaniu wstydliwości.

Do zaniku poczucia wstydliwości przyczynia się także rozpowszechnianie 
pornografii, a także cała cywilizacja materialistyczna, wizualna i zmysłowa, 
wychowującą człowieka nastawionego pro-konsumpcyjnie. Nie bez znaczenia 
jest także zaniedbanie wychowania do wstydliwości, zwłaszcza w rodzinie, 
oraz stopniowe przyzwyczajanie się do bezwstydnego stylu życia. Wszystko 
to nieuchronnie prowadzi do zaniku poczucia wstydliwości. Dobrze się więc 
stało, że dr Anna Strama tę problematykę uczyniła przedmiotem swoich 
naukowych badań i przemyśleń, których wyniki przedstawiła w publikacji 
zatytułowanej Problem kryzysu cnoty wstydliwości w świetle nauczania Kościoła 
i wybranej literatury teologicznomoralnej.

Autorka podejmuje próbę zarysowania kryzysu cnoty wstydliwości i wska-
zuje na sposoby przezwyciężania tego niepokojącego stanu rzeczy. Najpierw 
ukazuje wstydliwość jako naturalną zdolność człowieka, która winna prze-
kształcić się w cnotę moralną. Ta z kolei przed każdym człowiekiem stawia 
konkretne zadania. Jest ona bowiem cnotą w służbie rozwoju osobowości 
i wspomaga czystość seksualną. Następnie wymienia wykroczenia przeciw-
ko cnocie wstydliwości i wskazuje na przejawy jej kryzysu. W końcu pisze 
o zadaniach człowieka w dziedzinie przezwyciężania wspomnianego kryzysu. 
Bez wątpienia godne uwagi i nowatorskie jest zwrócenie przez autorkę uwagi 
na dowartościowanie cnoty wstydliwości we współczesnym świecie, a nade 
wszystko włączenie jej do podstawowego programu wychowania w rodzinie, 
w szkole i na katechezie.

Publikacja dr Anny Stramy zasługuje na uwagę nie tylko z racji synte-
tycznego opracowania istotnych aspektów zagadnienia cnoty wstydliwości 
i kwestii narastającego kryzysu w tej dziedzinie, ale i z tej racji, że stanowi 
najbardziej wyczerpujące opracowanie wybranego zagadnienia w literaturze 
teologicznomoralnej. Odwołanie się do publikacji pozateologicznych, zwłasz-
cza filozoficznych, psychologicznych, pedagogicznych czy socjologicznych, 
daje wieloaspektowe spojrzenie na kwestię wstydliwości. Książka ta może być 
wartościową pomocą podczas studiów nad tytułowym zagadnieniem, będzie 
również przydatna w pracy wychowawczej i katechetycznej prowadzonej 
zwłaszcza wśród ludzi młodych.

ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna
Kraków, Wspomnienie św. Anny 2017 roku
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Wstęp

Mówi się dziś powszechnie o zaniku poczucia wstydu w życiu obyczajowym, 
kulturowym i społecznym. To, co jeszcze nie tak dawno było osłonięte nim-
bem intymności, prywatności i tajemnicy, przestaje dziś być skrywane, zostaje 
wręcz wystawione na widok publiczny. Coraz bardziej dostrzegalne trendy 
antykulturowe czasów współczesnych dewaluują pojęcie wstydu do tego 
stopnia, że jego przejawianie budzi u wielu odruchy zażenowania i konster-
nacji. Bycie wstydliwym jeszcze do niedawna uchodziło za oznakę dobrego 
wychowania, a dziś jest odbierane jako przejaw pruderii i zacofania. Co więcej, 
niewstydliwość bywa postrzegana jako świadectwo postępu i nowoczesności. 
Nic więc dziwnego, że proces niwelowania poczucia wstydu i przyzwoitości 
w życiu obyczajowym postępuje1.

Przejawem tego zjawiska jest m.in. współczesna moda kobieca, która 
w sposób celowy i wyrafinowany eksponuje ciało kobiety, nie licząc się 
z elementarnymi nawet wymaganiami higieny stroju (np. sukienki mini 
w zimowej porze). Ten sposób ubierania się jest narzucany przez anoni-
mowych dyktatorów mody. Podobnym problemem jest nieprzyzwoitość 
panująca powszechnie w sezonie letnim w miejscowościach wczasowych 
i turystycznych. I nie idzie tu nawet o zredukowanie do minimum strojów 
kąpielowych i plażowych, ale o fakt, że w tych strojach dziewczęta i kobiety 
bez żenady ukazują się na ulicach miast i wiosek, w domach prywatnych i na 
publicznych szlakach turystycznych; nie wstydzą się nawet wchodzić w tych 
strojach do budynków sakralnych2.

W życiu towarzyskim i obyczajowym zainteresowaniem cieszą się także nie-
obyczajne skandale, wyzwolony spod norm moralnych styl życia i publiczne 

1 Por. J. Pawłowicz, „Znieczulanie” poczucia wstydu i przyzwoitości, http://www.
pawlowicz.opoka.org./wstyd.htm (25.01.2017).

2 Ks. Blachnicki o wstydzie. Dlaczego u kobiet wiąże się z ubiorem bardziej niż 
u mężczyzn, http://www.fronda.pl./….ks.-blachnicki-o-wstydzie-dlaczego-u-kobiet-

-wiaze-sie-z-ubiorem-bardziej-niż-u- mezczyzn.29492.html (25.01.2017).
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obnażanie się przed kamerami ze swoich prywatnych czy intymnych prze-
żyć. Wyrazem braku poczucia wstydu jest zatem obnażenie się, zarówno 
psychicznie, jak i fizycznie. O obnażeniu psychicznym mówi się wtedy, gdy 
upublicznione zostają sprawy intymne, zaś o obnażeniu fizycznym wtedy, 
gdy publikuje się w czasopismach, internecie i telewizji np. opisy i fotografie 
zwłok, ludzi chorych czy intymnych doznań seksualnych.

W tych wszystkich działaniach bez wątpienia wyraża się jakiś zanik na-
turalnego zmysłu wstydliwości. U większości osób proces ten przebiega 
bezproblemowo, nie jest przeżywany jako dylemat moralny czy sprawa sumie-
nia. Trudno więc mówić tutaj o bezwstydzie w sensie jakiejś zdeprawowanej 
intencji czy postawy – raczej o bezwstydzie w sensie nieobecności wartości 
wstydu czy w sensie jej zagubienia. Wstyd okazuje się wartością zagubioną 
przez współczesną cywilizację i dlatego często trudno nawet znaleźć punkt 
zaczepienia dla rozmowy na ten temat. Max Scheler wprost stwierdza, że owo 
zanikanie uczucia wstydu jest pewnym duchowym znakiem degeneracji rasy3.

Kryzys wstydliwości wpisany jest w ogólny kryzys moralności, który 
od dłuższego już czasu daje o sobie znać. Zdaniem Janusza Mariańskiego 
w Polsce szczególne nasilenie tego kryzysu nastąpiło po roku 1989. Jednym 
z charakterystycznych znaków tych przemian jest sekularyzacja moralności, 
a dokładniej dechrystianizacja, rozumiana jako odchodzenie od modelu mo-
ralności chrześcijańskiej na rzecz jej zeświecczenia. Wielu socjologów określa 
ten proces mianem kryzysu moralnego4. Ów kryzys objawia się m.in. w tym, 
że współczesne życie codzienne jest dalekie od modeli moralnych propago-
wanych przez Kościół, a z doświadczeń ludzkich powoli znika obiektywny 
porządek wartości moralnych. To, co dawniej oceniano jako nieobyczajność 
i pogwałcenie moralności, przez niektórych jest dziś uznawane za normalne, 
a przynajmniej dozwolone, często w imię zasad wolności i tolerancji5.

Do zaniku poczucia wstydliwości przyczyniło się w znacznym stopniu 
także propagowanie pornografii. Narodziła się ona w Stanach Zjednoczo-
nych w latach 60. XX wieku, w okresie tzw. rewolucji seksualnej. W środ-
kach masowego przekazu lansowane były wówczas poglądy podkreślające, 
że wstrzemięźliwość seksualna nie jest zdrowa, a homoseksualizm i  inne 

3 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, w: Wstyd i nagość, red. M. Gra-
bowski, Toruń 2003, s. 110. 

4 Por. J. Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości, Lublin 2001, s. 27. 
5 Por. J. Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości, dz. cyt., s. 12. 
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dewiacyjne zachowania seksualne dają więcej satysfakcji niż normalne współ-
życie małżeńskie6.

W 1976 roku firma Sony wprowadziła na rynek pierwsze magnetowidy, 
które szybko stały się sposobem promowania filmów porno. Podaje się, że na 
początku lat 80. XX wieku w Stanach Zjednoczonych ok. 3 mln gospodarstw 
domowych miało już możliwość przekształcenia swych telewizorów w zabawki 
erotyczne nowej kategorii. W 1979 roku na kasetach wideo było dostępnych 
ok. tysiąc tytułów filmów pornograficznych, a w 1990 roku – już ponad 5 tys. 
tytułów. Amerykanie wypożyczali wówczas ok. 100 mln kaset z tego typu fil-
mami rocznie (aż 40 proc. wypożyczających stanowiły kobiety). W 1996 roku 
w Stanach Zjednoczonych na kasetach wideo wyprodukowano 8 tys. tytułów 
(150 tygodniowo), a  liczba wypożyczeń sięgnęła 665 mln. Powstały także 
nocne telefoniczne sekslinie, z których korzystało coraz więcej Amerykanów7.

Zjawisko pornografii uległo katalizacji wraz z pojawieniem się internetu. 
Do najchętniej odwiedzanych przez użytkowników należą strony opatrzone 
hasłem „sex”. Główną formą uprawiania „seksu na odległość” jest podglądanie 
za opłatą wszelkich, nawet najbardziej wyrafinowanych scen erotycznych oraz 
prowadzenie intymnych dialogów we dwoje lub grupowo, często połączone 
z przesyłaniem dźwięków, tj. komunikatów słownych, odgłosów, w tym także 
reakcji erotycznych, i transmisją obrazów, np. własnego ciała, nagranych ka-
merą wideo. W 1997 roku popularna wyszukiwarka internetowa Alta Vista 
w odpowiedzi na pytanie o witryny łączące się z pojęciem „sex” podawała ok. 
70 tys. adresów. W 1999 roku wyświetlało się ich już ponad 10 mln, w tym 
wiele pornograficznych, również tych w najbardziej perwersyjnym wydaniu. 
W roku 2000 odwiedzający seksstrony wydali na ten cel niemal miliard 
dolarów, co stanowiło ok. 20 proc. internetowych obrotów. Warto w tym 
miejscu podkreślić, że zyski firm umieszczających w internecie informacje 
o seksie często są nielegalne8.

6 Por. J. Bajda, Zafałszowanie obrazu człowieka – pornografia, „Ethos” 24 (1993) 
nr 4, s. 72–91.

7 Por. P. Piber, B. Świderski, Naga prawda, „Focus” (2003) nr 3, s. 36–39; 
M. Pęczak, Przyjemności zastępcze, „Polityka” (2005) nr 26, s. 4–11.

8 Por. E. Juszczy, Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagroże-
nia, Katowice 2000, s. 130; G. Kołata, Tajny zapis w Internecie, „Forum” (2001) nr 48, 
s. 50–51; M. Dylewski, Seks analny i klopsiki, „Fronda” (2002) nr 7–8, s. 266–289; 
P. Wallace, Psychologia Internetu, przekł. T. Homowski, Poznań 2001, s. 214–215.
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O popularności filmów pornograficznych pośrednio świadczy fakt, że do-
chodzi do zauważalnej zmiany zwyczajów seksualnych u młodszego pokolenia. 
Bernard Svensson z organizacji Ratujmy dzieci twierdzi, że w ostatnich latach 
wzrasta liczba uczniów, którzy z użyciem siły napastują seksualnie swoich 
rówieśników. Inicjacja seksualna połączona jest często z domaganiem się spe-
cjalnych zachowań, uważanych (pod wpływem oglądanych filmów) za w pełni 
normalne. U niedoświadczonych dziewcząt te zachowania wywołują często 
trwałe aberracje psychiczne i szkody fizyczne. Wspólne oglądanie filmów 
pornograficznych staje się elementem towarzyskich spotkań młodzieży9. Po-
jawienie się pornografii w mediach, które umożliwiają wyjątkowo masowe 
rozpowszechnienie takich treści, wpływa również na zwielokrotnienie ne-
gatywnych jej skutków odczuwalnych w życiu człowieka, grup społecznych 
i w sferze obyczajowości10.

Postępujący ewolucyjnie proces kryzysu moralnego to  jedna z wielu 
przyczyn zaniku poczucia wstydliwości. Nie można zapominać, że promo-
cja niewstydliwości to także problem biznesowy. Po prostu na bezwstydzie 
można zbić duży kapitał. Kultura bezwstydu od początku była i jest mocno 
związana z finansami. To m.in. dlatego nagość tak łatwo zostaje wprowa-
dzona do reklamy. Przekonano się, że erotyzm jest jednym z najsilniejszych 
bodźców reklamowych i może służyć do sprzedaży praktycznie wszystkiego. 
Elementem krzewienia kultur bezwstydu, poza środkami komunikacji, stają 
się także tradycyjne miejsca odpoczynku, rozrywki i zabawy przemodelowa-
ne dla zaspokojenia potrzeb erotycznych. Powstają więc bary, kluby i nocne 
lokale oferujące striptiz i inne atrakcje, jak wideo-show, live-show, peep-show 
i tańce go-go11.

Zdaniem Wolfganga Brezinki współczesny kryzys moralny jest przede 
wszystkim kryzysem orientacji i zdolności wartościowania. Ma on wiele 
przyczyn, niemniej jednak na czoło wysuwają się trzy najważniejsze. Są nimi 
między innymi: szybki rozwój wiedzy i jej upowszechnienie, dobrobyt oraz 

   9 Por. T. Walat, Panika moralna, „Polityka” (2000) nr 19, s. 45–46; D. Zawadz-
ka, Pornografia w środkach masowego przekazu, „Przekazy i Opinie” 23 (1979) nr 3, 
s. 201–205.

10 Por. T. Latlaye, Wychowanie seksualne w rodzinie, tłum. R. Jankowski, Lublin 
1994, s. 189; A. Osang, Panika w pornolandii, „Der Spiegel”, cyt. za: „Forum” (2005) 
nr 10, s. 24–29; T. Szlendak, Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży 
w kulturze konsumpcyjnej, Wrocław 2004, s. 137–147.

11 Por. M. Kozakiewicz, O miłości prawie wszystko, Warszawa 1973, s. 204–220.
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promocja praw człowieka. Są to czynniki, które właściwie można traktować 
jako objaw postępu i polepszenia warunków życia, lecz mają one również 
niepożądane skutki uboczne12.

Mówiąc o przyczynach zaniku poczucia wstydu, należy wskazać nie tylko 
na współczesną cywilizację kultury masowej i masowych środków przekazu, 
ale także na cywilizację materialistyczną, wizualną i zmysłową, wychowującą 
człowieka stadnego, bez własnego „ja”, nastawionego prokonsumpcyjnie. Nie 
bez znaczenia jest także zaniedbanie wychowania do wstydliwości, zwłaszcza 
w rodzinie, oraz stopniowe przyzwyczajanie dzieci do bezwstydnego stroju. 
Wszystko to prowadzi do zaniku poczucia wstydliwości. Ważne jest także 
pytanie o postawę, jaką wobec tego zjawiska winni przyjąć wychowawcy 
i duszpasterze. Ogólnie biorąc, po próbach walki z nieskromną modą i ze-
psuciem obyczajów w okresie międzywojennym, współcześnie zauważa się 
postawę kapitulacji wobec tych procesów i zjawisk13.

Franciszek Blachnicki zauważa, że wokół problemu nieskromnej mody 
panuje we współczesnych czasach, także w Kościele, pewna zmowa milczenia. 
Tę postawę usprawiedliwia się, jego zdaniem, takimi mniej więcej argumen-
tami: „Cieszymy się, żeśmy się wyzbyli w tej sprawie manicheizmu i pruderii; 
wyraża się w tym nowym stylu dowartościowaniem ziemskich rzeczywistości, 
do których należy i ciało; decydujące jest tu przyzwyczajenie; jeżeli ludzie nie 
widzą dzisiaj w tym nic złego i nie gorszą się, po co robić z tym problem? Dla-
tego i osoby skądinąd bardzo poważnie traktujące swój katolicyzm poddają się 
ogólnej modzie i obyczajom, a wśród roznegliżowanej młodzieży, wędrującej 
w grupach mieszanych po górskich szlakach, są i grupy prowadzone przez 
duszpasterzy akademickich i  innych duszpasterzy młodzieżowych, którzy 
nie stawiają młodzieży, zwłaszcza dziewczętom, żadnych wymagań odnośnie 
skromności i wstydliwości i szczycą się, że mimo to udaje im się stworzyć 
atmosferę czystą”14.

Wobec tego należy pozytywnie sformułować tezę, że powinno się podjąć 
wychowanie do wstydliwości jako kluczowe i decydujące zadanie w całym 
procesie wychowania dzieci i młodzieży. Uzasadnione jest także pytanie 
o powinności instytucji państwowych w omawianym temacie, albowiem 

12 W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Kraków 
2005, s. 22. 

13 Ks. Blachnicki o wstydzie…, dz. cyt.
14 Ks. Blachnicki o wstydzie…, dz. cyt.
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państwo winno stać na straży moralności i obyczajności swoich obywateli 
oraz dbać o właściwe, tzn. zgodne z powszechnie przyjętymi i akceptowanymi 
normami moralności wychowanie młodych pokoleń i stanowczo reagować 
na nieobyczajny styl bycia.

Podjęcie tych kwestii jest zasadne także dlatego, że powszechnie mówi 
się dziś o zjawisku moralnego zagubienia współczesnego człowieka. Cechą 
charakterystyczną tego zjawiska jest z jednej strony brak integralnej wizji życia 
ludzkiego, brak sensu i celu życia, a z drugiej zachwiana lub nawet odrzu-
cona obiektywna hierarchia wartości. Z tym zagubieniem moralnym wiąże 
się także taka koncepcja ludzkiego życia, w której dobro jest utożsamiane 
z tym, co łatwe i przyjemne. Na pierwszym miejscu wielu ludzi stawia to, 
co przynosi egoistyczną przyjemność albo określoną korzyść, co prowadzi 
do postaw hedonistycznych i utylitarnych. Takie nastawienie życiowe prowa-
dzi do kształtowania się społeczeństwa permisywnego, do rozprzestrzeniania 
się zjawiska permisywizmu moralnego, czyli do postaw łatwego zwalniania się 
z obowiązków i odrzucania zasad, które wymagają jakiegoś wysiłku i trudu. 
Prowadzi to w sposób oczywisty do relatywizmu moralnego, a więc do od-
rzucenia istnienia absolutnych norm moralnych. Wskazując na zmienność 
życia ludzkiego, chce się z tego wyprowadzić wniosek, że także wszelkie zasady 
moralne mają jedynie czasowy charakter15.

Przedstawiona problematyka pozwala niewątpliwie uświadomić sobie, 
że w dzisiejszym świecie ma miejsce ogólny upadek norm etycznych i swoiste-
mu zatraceniu ulegają wartości moralne uznawane dotąd za fundamentalne. 
Odpowiedzią na taki stan rzeczy winno być z całą pewnością podjęcie dzia-
łań, które doprowadziłyby do pouczenia społeczeństwa o istnieniu wartości 
moralnych, do zaszczepienia ich, a następnie do upowszechnienia i spowo-
dowania, że staną się obiektywnym wyznacznikiem życia, postępowania i za-
chowania człowieka. Zadanie to niewątpliwie trudne, zważywszy na charakter 
społeczeństwa pluralistycznego – trwa w nim bowiem nieustanna walka 
o pozyskanie ludzi dla różnych wartości, nie zawsze zresztą zasługujących 
na bezwarunkową akceptację jako społecznie i moralnie pożądane16.

15 Por. J. Nagórny, Chrześcijańskie wychowanie do wartości moralnych, „Semi-
nare” 10 (1994), s. 72; M. Królczyk, Problem kryzysu czystości seksualnej i sposoby jego 
przezwyciężania, Kraków 2008, s. 12. 

16 Por. J.  Orzeszyna, Promocja wartości moralnych we  współczesnym świecie, 
w: Wartości moralne w kontekście współczesnego sekularyzmu, red. J. Gocko, Lublin 
2007, s. 46. 
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Wielokulturowy charakter społeczeństwa na ogół nie ułatwia pracy wycho-
wawczej z dziećmi i młodzieżą, dla których pluralizm kultur może oznaczać 
chwiejność i brak zdecydowania w wyznawaniu pożądanych moralnie war-
tości lub całkowitą ich negację. Tym bardziej zachodzi konieczność wpro-
wadzania wychowanków w świat wartości godnych powszechnego uznania 
i mobilizowania ich do zgodnego z nimi postępowania. Bez tego grozi im nie-
chybnie zagubienie w gąszczu przeróżnych poglądów i stanowisk w sprawach 
moralnych. Przeto różnice, jakie dzielą pod tym względem przedstawicieli 
różnych kultur, warto poddać głębszej rozwadze w toku przeprowadzanych 
z nimi rozmów i dyskusji. Postępowanie takie umożliwia wzajemne po-
rozumiewanie się lub wstępne wynegocjowanie niezbędnego kompromisu 
w kwestii niektórych przynajmniej wartości, a zwłaszcza cnoty czystości17.

Celem niniejszej rozprawy jest zwrócenie uwagi na problem kryzysu cnoty 
wstydliwości. Temat może być rozpatrywany z punktu widzenia różnych dys-
cyplin naukowych. Niniejsza dysertacja nie rości sobie prawa do całościowego 
opracowania tej problematyki. Jej celem jest tylko ujęcie zapowiedzianego 
w tytule zagadnienia w aspekcie teologicznomoralnym. Dlatego z konieczności 
w prezentowaniu treści pracy odwołano się przede wszystkim do nauczania Ko-
ścioła i wybranej literatury moralnoteologicznej. Niemniej jednak opracowa-
nie podjętego zagadnienia wymaga odwołania się także do publikacji z innych 
dziedzin naukowych. Takie wykorzystanie źródeł jest zgodne ze współcze-
sną wizją teologii moralnej, postulowanej przez Sobór Watykański II, opar-
tej na wybranym systemie filozoficznym, powiązanej z teologią biblijną.

Już od starożytności chrześcijańskiej ważną pomoc dla wyrażenia myśli 
teologicznej stanowi filozofia. Pomaga ona w zweryfikowaniu wyników ba-
dań empirycznych z innych dziedzin wiedzy. Na podstawie jej badań istnieje 
możliwość wypracowania jednolitej dla wielu dziedzin postawy teoriopoznaw-
czej, wspólnej orientacji w przedmiocie badań. W obszarze filozofii z cnotą 
wstydliwości związana jest etyka, a szczególnie etyka seksualna. W rozprawie 
odwołano się zatem do filozofii jako pomostu pomiędzy teologią a naukami 
o człowieku, takimi jak psychologia czy fenomenologia. Dla mentalności 
współczesnego człowieka paradygmat personalistyczny jest najbardziej przy-
stający do interpretacji zagadnień teologicznych Boga i człowieka. Dzięki 

17 Por. M. Łobocki, Wychowanie moralne, Kraków 2008, s. 81. 
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niemu ukazują się nowe horyzonty poznawcze, dokonuje się synteza i nastę-
puje przezwyciężenie dualizmu rozumu i woli, ciała i duszy18.

W poznaniu źródeł moralnego działania człowieka nie sposób pominąć 
antropologii moralnej, ujmowanej w ścisłym powiązaniu zarówno z filozofią 
i teologią, jak i z naukami szczegółowymi. Człowiek został bowiem obdarzony 
przez Boga pewną określoną naturą, mającą swoje prawa. Dlatego od koncep-
cji osoby zależą rozstrzygnięcia teologicznomoralne19. W szukaniu właściwej 
antropologii teologia nie może się obejść bez dyscyplin humanistycznych, 
takich jak psychologia, antropologia, historia wychowania, pedagogika i sek-
suologia. W teologii moralnej szczególnie konieczne jest większe dowartościo-
wanie roli wstydliwości, która lokuje się w obszarze związku duszy z ciałem.

Ze wstydliwością jest związana również filozofia spotkania. Przedmiotem 
jej jest doświadczenie człowieka, które wyraża się przez środki komunikowa-
nia, takie jak słowo, obraz, gest. Ujawnia ona naturę osoby ludzkiej. Dzięki 
tej filozofii próbuje się łączyć w jeden system dane filozofii, socjologii, psycho-
logii i innych nauk o człowieku. Nic więc dziwnego, że ta dziedzina wiedzy 
stanowi istotne źródło dla niniejszej dysertacji. Z kontekstu wynika bowiem, 
że zagadnienie kryzysu cnoty wstydliwości ma i powinno mieć stosowne 
miejsce w refleksji teologicznej. Z innych dziedzin naukowych zaczerpnięto 

18 Por. T. Ślipko, Życie i płeć człowieka. Przedmałżeńska etyka seksualna. Etyczny 
problem samobójstwa, Kraków 1978, s. 102–104; M. Scheler, O wstydzie i poczuciu 
wstydu, dz. cyt., s. 19–142; F. Salvestrini, Kościół a płeć, w: Kościół a problemy etyki sek-
sualnej. Komentarz do Deklaracji „Persona humana”, przekł. A. Szymanowski, Warszawa 
1987, s. 31–85; P. Góralczyk, Wychowawcza etyka seksualna, Ząbki 2000, s. 172–173; 
J. Gilligon, Psychoanalytic reflections on shame, guilt, and love, w: Moral development and 
behavior, ed. T. Lickona, New York–Chicago–San Francisco–Atlanta–Dallas–Montreal–
Toronto–London–Sydney 1976, s. 144–158; W. Gasidło, Z zachowań etyki małżeńskiej 
i rodzinnej, Kraków 1994; A. Dodziuk, Wstyd, Warszawa 1999; A. Dodziuk, Spotkanie 
ze wstydem, Warszawa 2006; Arystoteles, Etyka eudemejska, w: Arystoteles, Dzieła wszyst-
kie, t. 5, red. E. Głąbicka, N. Szancer, Warszawa 1996, s. 386–496; Arystoteles, Etyka 
nikomachejska, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5, dz. cyt., s. 8–300; Arystoteles, Etyka 
wielka, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5, s. 302–386; Ph. G. Zimbardo, Nieśmiałość, 
przeł. A. Sikorzyńska, Warszawa 2007, s. 140–176; W. Bołoz, Etyka seksualna, Warszawa 
2003; J. Bradshaw, Toksyczny wstyd, tłum. H. Grzegołowska-Klarkowska, Warszawa 
1997; Ph. G. Zimbardo, Shyness and the stresses of the human connection, w: Handbook 
of stress. Theoretical and clinical aspect, ed. L. Goldberger, S. Breznitz, New York 1982, 
s. 466–481.

19 Por. J. Nagórny, Antropologia moralna, w: Personalizm polski, red. M. Rusiecki, 
Lublin 2008, s. 54, por. A. Derdziuk, Teologia moralna w funkcji formowania osoby 
i wspólnoty, w: Personalizm chrześcijański, red. M. Rusecki, Lublin 2008, s. 378.



—  19  —

Wstęp

także wiele pojęć, które są używane w dysertacji w znaczeniu takim jak w tych 
naukach, nie zaś w znaczeniu potocznym.

Nauki humanistyczne dostarczają teologom niezbędnej wiedzy na temat 
ludzkiej natury i ludzkich zachowań, jednak ostateczną prawdę o człowieku 
przekazuje objawienie Boże. Teologia moralna jest nauką normatywną. Choć 
teologia odwołuje się do nieteologicznych nauk o człowieku, to jednak nie 
może być podporządkowana bez reszty wynikom obserwacji naukowej lub 
analizy metafizycznej20. Nauka o wstydliwości byłaby niepełna także bez 
odniesienia się do Pisma Świętego. Życie człowieka nie może być bez Jezusa 
w pełni zrozumiane. Dopiero w Jezusie odkrywa on pełną realizację swego 
człowieczeństwa, dzięki uczeniu się od niego wyrażania wstydu poprzez 
słowa i postawy. Dlatego w niniejszej pracy dane antropologiczne zostają 
uzupełnione i zweryfikowane wynikami badań teologii, zarówno moralnej, 
jak i biblijnej21.

20 Por. VS 111–112.
21 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki 

seksualnej „Persona humana” (29. 12. 1975), w: Z. Zimowski, J. Królikowski, W trosce 
o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, Tarnów 1995, s. 94–
106; Jan Paweł II, Wychowanie człowieka do wartości moralnych. Do uczestników XIV 
światowego Kongresu Szkół Katolickich, „L’Osseratore Romano” (wyd. pol.) 15 (1994) 
nr 5 (163), s. 16–17; Jan Paweł  II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie 
ciała a sakramentalność małżeństwa, Citta del Vaticano 1986; Jan Paweł II, Mężczyzną 
i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do początku, red. T. Styczeń, Lublin 2001; 
Pius XII, Encyklika o świętym dziewictwie „Sacra virginitas” (25.03.1954), „Wiadomości 
Diecezji Opolskiej” (1958) nr 7, s. 333–356; Pius XII, Moral problems in fashion design 
(8.10.1957), http://www.pamphlets.org.au/…/12…/768-moral-problems-in-fashion-

-design-by-pope-pius-xii.html (3.03.2015); Pius XII, Moda. Przemówienie skierowane 
do młodych dziewcząt (22. 05. 1941), http://www.ultramontes.pl/pius_xii_moda.htm 
(23.03.2015); Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Pornografia i przemoc 
w  środkach masowego przekazu (7.05.1989), http://www.nonpossumus.pl/encykliki/
PRSSP/pip/III.php (2.02.2015); Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda 
i znaczenie, Łomianki 1996, nr 56; Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przeka-
zu, Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu „Communio et Progressio” 
(23.05.1971), https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/6421 (27.04.2015); To-
masz Z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, przeł. i obj. opatrzył S. Bełch, 
Londyn 1963; K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001; J. Woroniecki, 
Cnota kardynalna umiarkowania, „Szkoła Chrystusowa” 1 (1930) nr 5, s. 227–237; 
J. Woroniecki, Erotyzm komercjalny a wstydliwość chrześcijańska, „Przegląd Powszechny” 
225/65 (1948) nr 5 (674), s. 332–339; J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, 
t. II/1, Lublin 1986.
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Interdyscyplinarność omawianego w  rozprawie zagadnienia wymaga 
obszernej bibliografii. Została ona podzielona na nauczanie Kościoła i lite-
raturę przedmiotu. Mimo iż Magisterium Kościoła nie podejmowało do-
tąd bezpośrednio w swoim nauczaniu tematu kryzysu cnoty wstydliwości, 
to zagadnienie samej wstydliwości przewija się w jego dokumentach. Można 
tu szczególnie wspomnieć o dokumentach Świętej Kongregacji Soboru, Pa-
pieskiej Komisji do spraw Środków Społecznego Przekazu, Papieskiej Rady 
do spraw Środków Społecznego Przekazu, Papieskiej Rady do spraw Ro-
dziny22. Jeśli chodzi o teologię ciała, w dysertacji wykorzystano myśl Jana 
Pawła II23. W literaturze przedmiotu dominują pozycje z dziedziny pedago-
giki i psychologii24. Warto nadmienić, że istnieją audiowizualne programy 

22 Święta Kongregacja Soboru, Instrukcja o skutecznym zwalczaniu nieskromnej 
mody u kobiet (6.01.1930), http://www.ultramontes.pl/instrukcja_o_zwalczaniu.htm 
(24.02.2015); Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Pornografia i przemoc 
w środkach masowego przekazu, dz. cyt.; Papieska Komisja ds. Środkow Społecznego 
Przekazu, Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu „Communio et Progres-
sio” (23.05.1971), https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/6421 (27.04.2015); 
Papieska Rada ds. Rodziny, Deklaracja międzynarodowej konferencji nt. seksualnego 
wykorzystania dzieci poprzez prostytucję i pornografię, „L’Osservatore Romano” 13 (1992) 
nr 11 (147), s. 43–45; Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie, 
dz. cyt. 

23 Por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sa-
kramentalność małżeństwa, dz. cyt.; Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. 
Chrystus odwołuje się do początku, dz. cyt.

24 Por. V. Albisetti, Jak przezwyciężyć nieśmiałość?, przeł. J. Zarzycka, Kraków 
2005; R. H. Albers, Shame: a faith perspective, New York 1995; M. Antony, R. Swin-
son, Jak przezwyciężyć nieśmiałość i lęk przed otoczeniem?, tłum. E. Borówka, Gliwice 
2007; W. Arens, Otwartość i wstyd w  rodzinie, tłum. P. Gawlik, Białystok 2005; 
K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001; A. Beauvale, 
Nieśmiałość, w: Słownik psychologii, red. J. Siuta, Kraków 2006, s. 166; T. Bilikie-
wicz, K. Imieliński, Czynnościowe zaburzenie seksualne, w: Seksuologia kliniczna, red. 
T. Bilikiewicz, K. Imieliński, Warszawa 1974, s. 112–196; F. Blachnicki, Pedagogika 
wstydliwości w świetle wartości osoby ludzkiej, „Homo Dei” 38 (1969) nr 3, s. 183–186; 
F. Blachnicki, Wstydliwość w służbie osobowości, „Głos dla Życia” (2001) nr 8 (53), 
s. 20–22; D. Borecka-Biernat, Zachowania agresywne i nieśmiałe młodzieży w sytu-
acji ekspozycji społecznej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” (1998) nr 50, s. 1–99; 
A. Dodziuk, Wstyd, Warszawa 1999; W. Dryden, Jak pokonać wstyd?, Łódź 2008; 
L. Dugas, Nieśmiałość, przekł. E. Stojowska, Warszawa 1900; I. Dzwonkowska, 
Nieśmiałość i towarzyskość a spostrzegane wsparcie społeczne, „Studia Psychologiczne” 
2 (2004) t. 42, s. 41–46; J. Gilligon, Psychoanalytic reflections on shame, guilt, and 
love, dz. cyt., s. 144–158; Historia wychowania, red. Ł. Kurdybach, t. 1, Warszawa 
1965; Historia wychowania, red. Ł. Kurdybach, t.  2, Warszawa 1968; M. Lewis, 
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Wstęp

na stronach internetowych poświęcone zagadnieniu wstydu. W bibliografii 
nie może zabraknąć też pozycji moralnoteologicznych, zarówno opracowań 
podręcznikowych, jak i monografii i artykułów dotykających w jakimś stopniu 
podejmowanego w niniejszej rozprawie tematu25.

Do opracowania źródeł zastosowano w pracy metodę personalistyczną. 
Przyjmuje się w niej trwałą ontologicznie naturę osoby i  jej podstawowe 
skłonności, zintegrowane w jedność osób26. Ujmuje ona możliwie szeroko 
problem osoby, korzystając z dorobku teologii i filozofii oraz danych doświad-
czalnych nauk humanistycznych i biologicznych. Wiąże metodę analizy i syn-
tezy w jedną całość poprzez szczegółową refleksję nad naturą osoby ludzkiej, 
aby poprzez wnioskowanie zidentyfikować konkretne zachowania moralne27.

Strukturę rozprawy wyznacza problematyka, która dotyczy kryzysu cnoty 
wstydliwości obecnego w nauczaniu Kościoła, w literaturze teologiczno-
moralnej, jak i filozoficznej oraz w licznych publikacjach z zakresu różnych 
dyscyplin humanistycznych. Pełne omówienie problematyki zostało ujęte 
w sześciu rozdziałach. Pierwszy rozdział przedstawia wstydliwość jako natu-
ralną zdolność człowieka; uwzględnione w nim zostanie naturalne poczucie 
wstydu, rozróżnienie zależności wstydu i poczucia winy oraz opisane zosta-
nie zjawisko wstydu seksualnego. Drugi rozdział ukazuje wstydliwość jako 
cnotę moralną – zaprezentowana jest w nim istota cnoty wstydliwości oraz 
odwołanie się do rozumienia cnoty wstydliwości w kulturze, obyczajach, jak 
i w pedagogice. Trzeci rozdział z kolei zwraca uwagę na cnotę wstydliwości 
jako zadanie, które może być realizowane poprzez wymiar biblijny, służbę 

Emocje samoświadomościowe: zażenowanie, duma, wstyd, poczucie winy, w: Psychologia 
emocji, red. M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, tłum. M. Kacmajor i in., Gdańsk 2005, 
s. 780–797; M. Lewis, Wyłanianie się ludzkich emocji, w: Psychologia emocji, dz. cyt., 
s. 342–360; S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1–3, Sandomierz 2006.

25 B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. 3, Poznań 1963; J. Woro-
niecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, Lublin 1986; S. Olejnik, Teologia moral-
na. Moralność życia społecznego, t. 7, Warszawa 1993; A. Kokoszka, Moralność życia 
małżeńskiego, t. 3, Tarnów 1996; J. Klusak, Rola wstydliwości w procesie kształtowania 
postawy miłości w świetle katechez Jana Pawła II (praca magisterska), Warszawa 1994; 
J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, „Seminare” (1996) nr 12, s. 39–58; 
M. L. Hidalgo, Sexual abuse and the culture of Catholicism: how priests and nuns become 
perpetrators, New York 2007. 

26 Papieska Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: nowe spoj-
rzenie na prawo naturalne, Kraków 2010, 45–79.

27 G. Barth, Ku całościowej wizji osoby ludzkiej. Metodologiczne założenia perso-
nalizmu integralnego, „Teologia w Polsce” 2 (2008) nr 1 (87), s. 46–48. 
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rozwoju osobowości, jak i wspomaganie cnoty czystości seksualnej. Zostanie 
w nim też ukazane zagadnienie absorpcji wstydu przez miłość. Rozdział czwar-
ty ukazuje wykroczenia przeciwko cnocie wstydliwości, a także uwzględnia 
kryteria oceny wykroczeń przeciwko tejże cnocie, jak i grzechów godzących 
w cnotę wstydliwości. Piąty rozdział mówi o kryzysie cnoty wstydliwości, któ-
ry przejawia się w zaniku poczucia wstydu; z brakiem tym wiąże się problem 
nudyzmu i kwestia nagości w sztuce, a to z kolei ma wpływ na współczesne 
zagrożenie cnoty wstydliwości. Ostatni, szósty rozdział, prezentuje przezwy-
ciężanie kryzysu cnoty wstydliwości. Uwzględnia on relację wyzbywania 
się nieśmiałości i wychowania do cnoty wstydliwości, jak i promocję ich 
we współczesnym świecie. Wstydliwość podkreślona w nim będzie jako aspekt 
właściwego wychowania.
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Wstydliwość jako naturalna  
zdolność człowieka

Wstyd jest naturalną, wrodzoną zdolnością człowieka do ukrywania przed 
innymi wszystkiego, co ma związek z jego sferą osobistą. Rodzi się on spon-
tanicznie, podobnie jak poczucie dobra i zła moralnego. Jego powodem może 
być brak taktu, kalectwo, ubóstwo czy niskie pochodzenie, a także obraza, 
nagana, ukaranie. Istnieje też wstyd związany z pragnieniem ukrycia przed 
innymi tego, co piękne i szlachetne. Ten rodzaj wstydu wynika z pewnej 
skromności i poczucia własnej godności.

Naturalna wstydliwość jest wpisana w ludzką cielesność. Można ją zaob-
serwować w rozwoju płciowym człowieka. Wstydliwość przejawia się na płasz-
czyźnie nie tylko cielesnej, biologicznej, ale także duchowej, psychicznej. 
Wpływa na rozwój innych umiejętności człowieka.

Zasadniczo poczucie wstydu odnosi się jednak do sfery ludzkiej płciowości, 
dlatego szczególnym rodzajem wstydu jest wstyd seksualny. Jego doznawanie 
zależy od płci, od obyczaju panującego w danym środowisku społecznym, 
a także od osobistych walorów każdego człowieka. Mimo tej zależności po-
czucie wstydu jest zjawiskiem powszechnym. Nie da się go więc do końca 
wytłumaczyć działaniem obyczaju społecznego. Przełamanie z  jakichś po-
wodów tej naturalnej zdolności jest doświadczane przez człowieka jako coś, 
co go poniża.

Poczucie wstydu jest bliskie poczuciu winy. Te dwa wewnętrzne doświad-
czenia są zwykle z sobą powiązane, wynikać mogą z tego samego zachowania. 
Poczucie winy wynika zasadniczo z pogwałcenia, naruszenia zasad i norm 
moralnych. Natomiast wstyd związany jest z ograniczeniem, ułomnością 
i doznawaniem porażki. O ile wstyd dotyczy tego, czym człowiek jest, to wina 
dotyczy tego, co robi. Dlatego poczucie winy nie obniża poczucia własnej 
wartości i nie odbija się na tożsamości.
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1. Naturalne poczucie wstydu

Wstyd wpisany jest w naturę człowieka na równi z głodem i innymi potrze-
bami ciała. Jest on namiętnością, passio. Passio jest reakcją zmysłowych sił 
dążeniowych duszy na podnietę zewnętrzną. Siły te pozostają w spokoju, 
a ich ruch jest powodowany poznaniem przedmiotu zewnętrznego. Poznanie 
to powoduje w nich najpierw proste doznanie, odczuwane zmysłowo; nastę-
puje ruch powodujący zmiany w organizmie. Ten ruch zwie się namiętnością 
i jest odczuwany mniej lub bardziej silnie, zależnie od natężenia1.

Wstyd jako emocja jest siłą sprawczą w życiu człowieka, napędzającą 
wszelkie wybory. Umysł pozbawiony tej emocji nie wiedziałby czego chce, 
byłby niezdolny do dokonania wyboru w zalewie możliwości. Wstyd ma swój 
wyższy sens, gdyż zawiera ukrytą informację. Wstyd jest pożądaną emocją, 
bo  informuje innych, że ma się wewnętrzne hamulce i kontrolę nad na-
gannymi czynami. Dlatego należy zrozumieć wstyd jako naturalną emocję, 
która znajduje swoje miejsce w człowieku i  jego życiu2. Wstyd może być 
zarówno negatywny, jak i pozytywny. Negatywny – ponieważ stanowi efekt 
przekraczania własnych norm i świadomości bycia niedoskonałym. Pozytyw-
ny – ponieważ dzięki poczuciu wstydu człowiek unika uchybień i wykroczeń3.

Bezpośrednim objawem poczucia wstydu jest unikanie, względnie ukry-
wanie tego, co zawstydza4. Analizując zjawisko wstydu, dostrzega się w nim 
jeden istotny element, a mianowicie dążenie do ukrycia czegoś. Może chodzić 
zarówno o ukrycie faktów zewnętrznych, jak i pewnych stanów i przeżyć 
wewnętrznych. Zdaniem Karola Wojtyły tylko człowiek jako osoba jest by-
tem wewnętrznym, tzn. że ma sobie tylko właściwe wnętrze. Rodzi się stąd 
potrzeba ukrywania, czyli pozostawania wewnątrz pewnych treści czy wartości 
lub uciekania z nimi do wewnątrz. Dlatego znamienna dla wstydu potrzeba 
ukrycia rodzi się w człowieku, ponieważ znajduje się w nim teren podatny 
do ukrywania5. Stąd wstyd rozumie się tu jako dążność do ukrycia pewnych 

1 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie. Objaśnienie tłumacza, 
t. 22, Londyn 1963, s. 360. 

2 Por. K. Krocz, Poczucie winy, http://portal.abczdrowie.pl/poczucie-winy 
(05.10.2014).

3 Por. K. Krocz, Poczucie winy, dz. cyt.
4 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, Wrocław 1986, s. 11–17. 
5 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 156.
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wartości, czegoś, co ma i powinno mieć u podmiotu i innych wartość. Wartość 
ta jest różna u poszczególnych osób.

Istnieją również pewne postawy wewnętrzne wobec tego, co dzieje się 
we wnętrzu osoby. Dostrzegalne są one jedynie poprzez pewne odniesienia 
wyrażane na zewnątrz w sposób różnorodny. W całym swoim życiu człowiek 
jest w stanie nie tylko doświadczać wstydu, ale również go zaobserwować, 
dostrzec u siebie i u innych ludzi. Dzieje się tak dlatego, że przeżywaniu 
wstydu towarzyszą, często nieodłącznie, pewne symptomy, różnorodne ob-
jawy. Najczęstszym przejawem wstydu jest zarumienienie. Stąd biorą się 
różne przysłowia, powiedzenia podkreślające ten charakterystyczny objaw 
wstydu. Mówi się o kimś: oblał się rumieńcem wstydu, czerwieni się ze wstydu, 
wstydliwie się rumieni6. Ten fizjologiczny przejaw wstydzenia się odwraca 
uwagę od miejsca, rzeczy, sytuacji czy gestu wstydliwego, a w organizmie 
pełni rolę odciążenia gruczołów wewnętrznych przez odprowadzenie od nich 
krwi na powierzchnię ciała. To widoczne przekrwienie naczyń krwionośnych 
najczęściej widoczne jest na twarzy, ale niektórzy ludzie objaw ten zauważają 
w innych partiach swojego ciała: czasem obejmuje całą głowę, szyję, piersi. 
Do tego fizjologicznego objawu przeżywania wstydu mogą dołączyć się ucisk 
w gardle, kołatanie serca, odczuwalny skurcz żołądka, ciarki, drżenie, skurcze, 
a nawet usztywnienie ciała. Są też osoby, które w tym momencie odczuwają 
napięcie i obficie się pocą. Te objawy natury fizjologicznej występują prze-
ważnie u osób bardzo wrażliwych i u dzieci. Są osoby, które przeżywając 
wstyd, skarżą się ogólnie na złe samopoczucie, nie precyzując konkretnie 
dolegliwości7.

Obok tych fizjologicznych objawów poczucia wstydu można nietrudno 
dostrzec objawy fizyczne, pewne zewnętrzne odruchy, sposoby zachowania 
się. Osoba wyraża to przez opuszczenie powiek i głowy, odwrócenie twarzy, 
schowanie jej w dłoniach, zakrycie za czymś lub za kimś8. Twarz jest tą czę-
ścią ciała, w której najbardziej wyraziście odbija się to, co człowiek przeżywa. 
To twarz wyraża stany emocjonalne, wzruszenia, stany wewnętrznych wzlotów 
czy upadków. Powszechnie znane są też odruchy zakrywania, osłaniania tych 
obszarów ciała obwarowanych wstydem, czyli bardzo delikatnych, podatnych 
na urazy i bardzo czułych, silnie unerwionych. Zatem wstyd to zespół reakcji 

6 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 39–58.
7 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 39–58.
8 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 39–58.
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organizmu, np. pochylenie głowy w dół, rumieniec, ścisk w sercu. Połączony 
z możliwym do przewidzenia działaniem, takim jak chęć schowania się, ukry-
cie się czy wycofanie z kontaktu z innymi, przykrymi myślami, np. „jestem 
do niczego”, jak i rozpaczą w duszy9.

Występują przypadki gwałtownego zawstydzenia, kiedy wzruszenie we-
wnętrzne jest tak silne, że może nawet objawić się poprzez agresję w róż-
norodnej formie10. Agresja taka może być również różnie ukierunkowana. 
Najczęściej jest kierowana do osoby lub osób, które stały się w jakiś sposób 
uczestnikami (czynnie lub biernie) odkrycia tego, co zawstydza. Bywa również, 
że agresja jest skierowana na przedmiot zawstydzenia. Z kolei nadmierny 
wstyd motywuje do wycofania się i ukrywania, odbiera energię, powstrzymuje, 
niekiedy wręcz paraliżuje. Ogólnie można powiedzieć, że często wstyd ogra-
nicza możliwości życiowe człowieka, a także odsuwa go od ludzi lub niszczy 
relacje. Określając przejawy i natężenie tych przejawów z ich uwarunkowa-
niami, trudno jasno określić, które mają swoje źródło w człowieku, a które 
pochodzą z zewnątrz. Są to czynniki i elementy na siebie oddziaływujące, 
przenikające i uzupełniające się wzajemnie11.

Poczucie wstydu lub inaczej wstydliwość – według Katechizmu Kościoła 
katolickiego – chroni intymność osoby. Polega ona na odmowie odsłaniania 
tego, co powinno pozostać zakryte12. Wobec faktu odkrycia tego, co budzi 
wstyd, czyli ujawnienia tego, co poniża godność osoby jako człowieka, god-
ność jest wartością, która mierzy człowieka jako osobę ludzką. Odsłonięcie 
tego, co w samej rzeczy jest dobre, przeżywane osobiście, jest niepożądane, 
zawstydzające, ponieważ należy to do istoty człowieczeństwa. I to jest właśnie 
ochrona poczucia godności, intymności człowieka przez wstyd. Doświadcze-
nie wstydu to doświadczenie odsłaniania się. Przeżywanie wstydu rzuca jasne 
światło na to, czym i kim jest człowiek, dotkliwie odsłaniając nierozpoznane 
aspekty osobowości. Odsłonięcie się przed sobą samym stanowi sedno wstydu. 
Dosłownie w pierwszym znaczeniu słowa wstyd zawiera ten proces: odkryć, 
wystawić na widok publiczny, zranić. Przeżywać go oznacza więc doświad-
czyć ujawnienia szczególnie wrażliwych, intymnych, podatnych na zranienie 

   9 Por. A. Dodziuk, Wstyd, dz. cyt., s. 11.
10 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 11–12.
11 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 39–58.
12 Por. KKK 2521.
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aspektów własnego ja. Odsłonić się można przed innymi, ostatecznie jednak 
odsłonięcie dokonuje się przed samym sobą13.

Człowiek wobec powyższego faktu zajmuje określone postawy. Wyrażają 
się one na zewnątrz poprzez usunięcie, odgrodzenie, cofnięcie się, ucieczkę, 
ukrycie, oddalenie się, unikanie tego wszystkiego, co jest przyczyną zawstydze-
nia. Ogólnie można powiedzieć, że człowiek wobec tego, co rodzi przeżywanie 
wstydu, przyjmuje zasadniczo dwie postawy, a mianowicie postawę uniku 
i postawę sprzeciwu. Postawa uniku jest pewnym wycofaniem się, usunięciem 
od towarzystwa, ucieczką od tego, co w otoczeniu zawstydza. Postawa uniku 
jest znakiem protestu, ale bez podejmowania uczestnictwa we wspólnocie 
osób. Nie ma tu nawet próby udziału w tej wspólnocie. Człowiek usuwa się, 
wycofuje swoją gotowość do działania na rzecz dobra wspólnego. Natomiast 
ten, kto wyraża postawę sprzeciwu, nie usuwa się od udziału we wspólno-
cie, nie cofa swej gotowości działania na rzecz wspólnego dobra. Postawa 
sprzeciwu jest protestem manifestowanym przez obecność we wspólnocie 
międzyosobowej14.

Poczucie wstydu ma wyraźny, wewnętrzny związek z osobą ludzką. Jest 
uczuciem przykrości wskutek odsłonięcia przed innymi czegoś, co poniża 
własną lub cudzą godność osobową. Człowiek ma prawo do osobistych tajem-
nic, np. do traktowania swego życia wewnętrznego jako wyłącznej własności. 
W tym celu potrzebuje ochrony przed natrętnym otoczeniem. Nie może siebie 
samego obnażać, wystawiając swoją osobistą sferę na widok publiczny. Wstyd 
ma funkcję ochrony osoby ludzkiej przed dostępem publiczności. Człowiek 
próbuje chronić swoją prywatność. Naruszenie godności osobowej jako źró-
dło wstydu ma miejsce wtedy, gdy jakieś uczynki lub przeżycia najbardziej 
wewnętrzne, które dla obcych mają pozostać nietykalną tajemnicą, wychodzą 
poza obręb wnętrza osoby. Dlatego też doświadczeniu wstydu towarzyszy lęk, 
aby to, co ma być ukryte, nie wyszło na jaw, a jego objawem jest tendencja 
do ukrywania zawstydzających treści15.

Obserwuje się także pewien związek i podobieństwo między poczuciem 
wstydu a uczuciem lęku. Lęk to negatywny stan emocjonalny związany z prze-
widywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz or-
ganizmu niebezpieczeństwa, objawiający się jako niepokój, uczucie napięcia, 

13 Por. A. Dodziuk, Wstyd, dz. cyt., s. 11.
14 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 39–58.
15 Por. A. Marcol, Etyka życia seksualnego, Opole 1995, s. 70. 
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skrępowania, zagrożenia. W odróżnieniu od strachu jest on procesem we-
wnętrznym, niezwiązanym z bezpośrednim zagrożeniem lub bólem. Wstyd 
różni się od lęku, aczkolwiek może się zdawać, że  leży blisko niego. Jeśli 
człowiek wstydzi się czegoś, to towarzyszy temu również lęk, aby to, co w jego 
przekonaniu winno być ukryte, nie wyszło na jaw. Lęk zatem łączy się ze wsty-
dem, ale jest on wówczas czymś pośrednim tylko i ubocznym. Sama isto-
ta wstydu sięga poza ten lęk. Lęk jest tylko jednym z elementów uczucia 
wstydu. Typowa dla uczucia wstydu potrzeba ukrycia rodzi się w człowieku 
stąd, że znajduje się w nim jakby teren podatny do ukrywania jakichś treści 
czy wartości, ma on życie wewnętrzne. Jest to coś innego niż ukrywanie się 
samej reakcji lękowej, która może się zataić w psychice. Wstyd natomiast 
jest związany z osobą, a rozwój jego idzie w parze z rozwojem osobowości16.

Intymny oznacza osobisty. Dlatego w intymnym środowisku osoby za-
zwyczaj czują się dobrze i wyrażają swobodniej, bez obawy, że się zatracą lub 
zostaną źle zrozumiane. Istnieją sprawy, które mogą być wyrażane jedynie 
w intymności właśnie dlatego, że są ściśle związane z tym, co jest najbardziej 
głębokie – intymne – w osobie, do tego stopnia, że w pewien sposób utoż-
samiają się z nią. Coś, co staje się sprawą publiczną, przestaje być intymne, 
rozwiewa się, zatraca się jako takie, a osoba, jeżeli posiada poczucie własnej 
godności, czuje się zgwałcona, tak jak gdyby coś cennego z niej samej odłą-
czyło się i przepadło bezpowrotnie17.

Fakt, że człowiek jest oglądany bądź wyszło na jaw coś, co winno być 
ukryte przed innymi, jest wtórne wobec poczucia wstydu. Wstyd pojawia 
się wcześniej niż uczucie bycia oglądanym, zanim w ogóle zauważy się kogoś 
oglądającego. Przykładem jest dziecko, które uczy się, co znaczy wstydzić się, 
gdy ktoś go widzi, a zostało przyłapane na gorącym uczynku. Towarzyszy 
temu też zakłopotanie. Ale nawet u dziecka istotą wstydu nie jest fakt oglądu, 
lecz to co dziecko w tym czasie robiło i jak został ten czyn zakwalifikowany18.

Nie tylko uczucie wstydu, ale każde inne ludzkie uczucie może ulec uwe-
wnętrznieniu i przekształcić się w cechę charakteru, która staje się rdzeniem 
tożsamości. W ten sposób emocja wstydu przenika do tożsamości na stałe, 
a przykre emocje ulegają wyparciu. Jeśli pamięć zgromadziła zawstydzające 

16 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 157.
17 Por. A. Orozco, Wstydliwość, tłum. P. Jarco, Warszawa 1995, s. 4–6. 
18 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 39–58.
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wspomnienia, to one ulegają zamrożeniu w tożsamości i w ciele19. Zdaniem 
Zbigniewa Lwa-Starowicza poczucie wstydu można określić jako potrzebę 
zachowania własnej tożsamości, szacunku dla siebie, ochrony integralności 
osoby. Dlatego że wstyd stanowi barierę ochronną wobec ekspansji innych 
poza granice własnego ja, na teren i tajemnicę własnego ja20. W tożsamość 
osoby wpisana jest jego płciowość, męskość i kobiecość, która określa i wy-
znacza jej definitywne miejsce i zadanie przed Bogiem i ludzkością. Dlatego 
osoba może spełniać siebie w poczuciu tożsamości ze swoją płcią, a nie mimo 
swej płciowości21.

Bez wątpienia wstyd przynależy do natury ludzkiej, gdyż jest poczuciem, 
które pojawia się tam, gdzie obiektywnie – w oczach drugiego lub w swoim 
mniemaniu – człowiek pomniejsza swoje wartość i godność. Poczucie to wy-
stępuje również tam, gdzie wszystko, co czyni człowieka niegodnym lub 
śmiesznym. Z kolei sposób wstydzenia się, jego intensywność oraz przedmiot 
wstydu w dużej mierze zależą od wpojonej hierarchii wartości, od sposobu 
wychowania, od środowiska kulturowego, w jakim się żyje, a także od oso-
bistych predyspozycji charakterologicznych.

Człowiek z reguły wstydzi się tego, co w nim tylko dzieje się, a co nie jest 
świadomym aktem jego woli, tak więc np. wstydzi się wybuchów namiętno-
ści, choćby gniewu czy strachu, wstydzi się tym bardziej pewnych procesów 
fizjologicznych, które dokonują się niezależnie od jego woli w określonych 
warunkach. Działanie woli ogranicza się do wywołania tych warunków czy też 
do ich dopuszczenia. Można doszukiwać się w tym potwierdzenia duchowości 
i wewnętrzności osoby ludzkiej, która dostrzega pewne zło w tym wszystkim, 
co nie jest dosyć wewnętrzne, czyli duchowe, ale tylko zewnętrzne, cielesne 
i irracjonalne22. Ponadto trudno zbadać, na ile angażuje się wola i w jakim 
stopniu wpływa na przyczynę zaistnienia wstydu. Wynika z tego, że przyczyny 
wstydu mogą być zależne i niezależne, a nawet mogą zaistnieć wbrew woli 
człowieka. Czynnik wolitywny nie decyduje o tym, czy coś jest powodem 
wstydu, czy też nim nie jest. Ma raczej charakter potęgujący to przeżycie, i to 
aż do tego stopnia, iż niekiedy człowiek tak się wstydzi słabości woli, że inne 
potencjalne powody wstydu (np. kalectwo, ułomność) spycha na dalszy plan23.

19 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 39–58.
20 Por. Z. Lew-Starowicz, Seks partnerski, Warszawa 1988, s. 51.
21 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 39–58.
22 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 162.
23 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 57.
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Wniknięcie w istotę poczucia wstydu pozwala dotrzeć do fundamental-
nych źródeł wstydu. Z jednej strony jest to odkrycie tego, co poniża godność 
osobistą, ubliża jej, pomniejsza ją, a z drugiej strony odkrycie czy uświado-
mienie zagrożenia poczucia godności osobistej. Odsłonięcie tego, co po-
niża, co umniejsza godności osoby, obejmuje całą gamę przyczyn, których 
charakter można by określić jako negatywny. Przykładami takich przyczyn 
w sferze życia wewnętrznego mogą być: niekontrolowane wybuchy emocji, 
słabości, niesłuszny czy przesadny gniew, zbytnie uleganie popędom ciele-
snym, gwałtowne przejawy uczuć, strach, niegodne pragnienia (np. chciwość), 
poniżający, lekceważący stosunek do innych, ośmieszanie, wykorzystywanie, 
a nawet myśli, które mogą zawstydzać. Powodem do wstydu mogą stać się: 
słowa, gesty, wyrządzone krzywdy, popełnione błędy, kradzież, kłamstwo, cu-
dzołóstwo, łakomstwo, uleganie różnym nałogom, tchórzostwo, jak również 
czynności fizjologiczne24.

Zasadniczo człowiek dąży do ukrycia tego, co uważa się za złe, ale nie 
tylko. Uczucie wstydu może bowiem rodzić się niezależnie od popełnionego 
zła i grzechu. I chociaż zło nie jest jeszcze obecne, wzbudza w człowieku 
odrazę albo wręcz obrzydzenie ze względu na brzydotę czynu, który może 
stać się udziałem człowieka, gdy naruszy ludzkie cześć i godność25. Człowiek 
wstydzi się grzechu, a szczególnie takiego, w którym widzi coś poniżające-
go. Stąd mniej zawstydzają te grzechy, które uchodzą za mniej haniebne. 
Z tej racji człowiek mniej wstydzi się grzechów duchowych niż zmysłowych, 
gwałtowności niż tchórzostwa lub kłamstwa, a nawet szczyci się grzechem, 
o ile grzech wyraża siłę, potęgę, zamożność26. Stąd wstyd rozumie się jako 
przykre, upokarzające uczucie spowodowane świadomością niewłaściwego, 
złego, hańbiącego postępowania własnego lub czyjegoś, niewłaściwych słów, 
świadomością własnych lub czyichś braków, błędów itp., zwykle połączone 
z lękiem przed opinią27.

Pismo Święte naucza, że jest wstyd, „co grzech sprowadza, i wstyd, który 
jest chwałą i  łaską” (Syr 4, 21) dla człowieka zważającego na okoliczności 
i strzegącego się złego. Przykładem pierwszego wstydu jest „nieobyczajna cór-
ka” (Syr 22, 5), a drugiego upomnienie „nierozumnego i głupiego” (Syr 42, 8). 

24 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 12.
25 Por. M. Mróz, De verecundia, czyli o kwestii wstydu widzianej oczyma św. To-

masza z Akwinu, dz. cyt., s. 183–192.
26 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 13. 
27 Wstyd, w: Słownik języka polskiego, red. R. Łąkowski, Warszawa 1981, s. 773.
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Następnie Syrach podkreśla, że nie należy mieć względu na osobę ze szkodą 
dla swej duszy (np. płaszczenie się przed człowiekiem głupim) i powstrzy-
mywać mowy, gdy jej potrzeba, ponieważ „mądrość poznaje się z mowy, 
a naukę – ze słów języka”, jak i nie można sprzeciwiać się prawdzie, gdy 
trzeba wyznać swoje grzechy, gdyż byłoby to „zmaganie się z prądem rzeki” 
(por. Syr 4, 22–27). Ważne jest tutaj, aby nie wstydzić się aż tak, by to było 
czyimś upadkiem ani samego siebie, lecz powinno się mieć poczucie wstydu, 
gdy brak jest pewnej umiejętności28. Ponadto dobro, które w człowieku 
istnieje lub istniało, wywołuje w nim dumę, a zło wstyd29. Wstyd jest zatem 
pewną obroną przed napierającym złem i próbą odwrócenia biegu rzeczy 
prowadzącego w kierunku grzechu.

Zawstydza to wszystko, co ubliża lub zagraża poczuciu godności osobistej, 
względnie honoru30. W pierwszym rzędzie do tego należy to, co samo w sobie 
jest poniżające, szpecące, niedoskonałe, brzydkie, podłe. Święty Tomasz taką 
daje definicję: „wstyd jest pewnego rodzaju bojaźnią przed czymś brzydkim 
i w sposób bezpośredni odrzuca to, co hańbiące” (łac. „verecundia est timor 
alicuius turpitudinis exprobalis et principaliter respicit vituperium”)31. To zaś, 
co brzydkie i hańbiące, można określić jako uczynki niemoralne, czyli grze-
chy. Innym źródłem wstydu jest naruszenie poczucia honoru, odmawianie 
szacunku, obraza, nagana, ukaranie. Do tego zakresu należą pierwsze objawy 
wstydu w wieku dziecięcym. Już w czwartym, względnie piątym roku życia 
zdarza się, że dziecko zawstydzone ukrywa się lub gorzko płacze32. Zatem po-
czucie wstydu może wywołać nie tylko nagana, lecz także pochwała publiczna.

Człowiek może bowiem wstydzić się także czynionego dobra, np. do-
brego uczynku, lecz wstyd dotyczy wtedy nie tyle samego dobra, ile faktu 
uzewnętrznienia się dobra, które w mniemaniu dobroczyńcy powinno było 
pozostać w ukryciu. Wówczas samo ujawnienie faktu czynienia dobra odczu-
wa się jako coś wstydliwego33. Można wstydliwie ukrywać łzy i wewnętrzne 

28 Por. Biblia dla każdego. Tekst – komentarz – ilustracja, red. W. Chrostowski, 
J. Nowak, H. Witczyk, t. 6, Kielce 2003, s. 205, 301. 

29 Por. R. Descartes, Namiętności duszy, przeł. L. Chmaj, Warszawa 1986, s. 189–
190.

30 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 11–17. 
31 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 21. Por. 

F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 11–17; M. Mróz, De verecundia, 
czyli o kwestii wstydu widzianej oczyma św. Tomasza z Akwinu, dz. cyt., s. 190.

32 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 11–17. 
33 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 156–162.
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wzruszenie. Człowiek wstydzi się głębokich uczuć, osobistych przeżyć, szla-
chetnych czynów i zalet, które same w sobie nie zawierają kwalifikacji zła, 
nie mają w sobie nic, co byłoby godne wstydu. Dzieje się tak, gdy to, co jest 
ze swej natury dobre, uchodzi w opinii ludzkiej za występek lub gdy chce się 
uniknąć podejrzenia o obłudę lub zarozumiałość. Wstyd w tym przypadku 
nie dotyczy samego dobra, ale raczej skupia uwagę na fakcie uzewnętrznienia 
tego dobra, które winno pozostać w ukryciu. To uzewnętrznienie, niepożą-
dane odkrycie tego, co powinno pozostać nietykalną tajemnicą, odczuwa 
się jako coś złego34.

Piękne i szlachetne czyny, głębokie osobiste uczucia, wzruszenia, nadzwy-
czajne przeżycia, angażujące całego człowieka, same w sobie dobre, mogą być 
niezrozumiałe, a przez to interpretowane niezgodnie z rzeczywistością z pew-
nym brakiem prawdy o nich35. Stanowią pewnego rodzaju sacrum, którego nie 
należy ostentacyjnie ani odkrywać, ani ujawniać w niewłaściwych sytuacjach. 
W przeciwnym razie można byłoby powątpiewać w szczerość, autentyczność 
uczuć, a nawet w charakter człowieka.

Chodzi o wstyd, który wiąże się z pragnieniem ukrycia wartości – wstyd 
pokory, wstyd skromności. Ten wstyd typowy jest dla wielkich świętych, któ-
rzy ukrywają swoje szlachetne czyny, np. swoje uczynki miłosierdzia. Człowiek 
święty modli się gorliwie, najczęściej w samotności, i przerywa modlitwę, 
gdy ktoś obcy wchodzi w przestrzeń zastrzeżoną jedynie dla Boga. Człowiek 
nie chce mieć świadków nie tylko czynów niegodziwych, ale także swoich 
czynów chwalebnych, które mają pozostać w pewnej tajemnicy. Co więcej, 
wstyd np. nie pozwala bez ogródek mówić o osobistym stosunku do Boga, 
o własnych doświadczeniach religijnych, o sytuacji rodzinnej czy o osobistych 
przeżyciach36. Osoba taka obawia się najbardziej ludzi sobie bliskich, gdyż 
na ich opinii zależy jej najbardziej. Są oni przecież tymi, z którymi przebywa 
się zwykle dłużej, a więc i skutki czynów zawstydzających są zwykle trwalsze 
i poniesiona szkoda może być dotkliwsza37. Ten wstyd trzeba by raczej nazy-
wać wstydliwością. Wiąże się on ściśle ze skromnością, pokorą. Jest on miarą 
wielkości człowieka, który pojął swoją małość w obliczu Stwórcy i świadom 

34 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 156–157.
35 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s.15–16.
36 Por. A. Günthör, Der Christ in der Gemeinschaft, Paris 1994, s. 300.
37 Por F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 11–17. 
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tej proporcji umie zejść w głębię ciszy, nie pokazując siebie. Dla tej postawy 
wzorem jest Matka Boga38.

Święci niechętnie mówią o nadzwyczajnych swych przeżyciach. Stygma-
tyczka w miarę możliwości ukrywa swe stygmaty. Nie ma nic ujemnego w tych 
rzeczach, jednak przeżycia te – subtelne, intymne – mogą być dla obcych 
niezrozumiałe i dlatego są przez nich tłumaczone ujemnie. A wstydliwość 
taka, ukrywająca to, co najszlachetniejsze, uchodzi za wstydliwość najpięk-
niejszą39. Tego rodzaju postawę częściowo wyjaśnić można pokorą, która 
pragnie unikać rozgłosu i pochwały. Występuje jednak jeszcze inny motyw: 
z tej postawy przemawia nie tylko pokora, lecz także poczucie własnej godno-
ści, a często nawet nieco dumy. Poza tym pokora tłumaczy tylko ukrywanie 
tego, co pochwały godne, nie tłumaczy jednak uczucia wstydu. Na motyw 
głębszy wskazuje ta okoliczność, że wstyd objawia się głównie niepożądanym 
odkryciem przeżyć i przymiotów ściśle osobistych, które dla obcych mają 
pozostać tajemnicą nietykalną. Istota rozumna ma prawo do nietykalności 
najgłębszej sfery życia, która do niej tylko należy, a człowiek o subtelnym 
poczuciu własnej godności dyskretnie strzeże tej nietykalności, nie obnażając 
się nigdy całkowicie. Jest coś w głębi duszy, czego człowiek całkowicie wypo-
wiedzieć w ogóle nie jest w stanie, o czym mówi tylko z Bogiem. Przez to tylko 
bezwzględne obnażenie duszy staje się zrozumiałe i znośne40. Przykładem jest 
św. Augustyn: odkrywając w swych wyznaniach z rzadką szczerością głębię 
swej duszy, odkrywa je właściwie nie przed ludźmi, lecz przed Bogiem, przed 
którym się spowiada41.

Najogólniej mówiąc, zakres przeżywania uczucia wstydu sięga więc daleko 
poza obręb życia moralnego. Człowiek wstydzi się pochodzenia, stanu mate-
rialnego, wyglądu, ubioru, miejsca zamieszkania tak własnego, jak i swoich 
rodziców czy bliskich. Powodem wstydu mogą być niedostatek uzdolnień, 
brak wykształcenia, niewiedza, ale też i nieudolność, nietakt, niższe funkcje 
i potrzeby ciała, niespełnianie oczekiwań czy wymogów stawianych sobie 
samemu i przez innych42. Zawstydza człowieka niepowodzenie, nieodwza-
jemniona sympatia czy uczucie miłości, ale i naruszenie prywatności, świa-

38 Por. W. Półtawska, Wstyd i wstydliwość jako afirmacja tajemnicy, w: Mężczyzną 
i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do początku, dz. cyt., s. 203–215.

39 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 15. 
40 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 16. 
41 Por. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 2007, s. 15. 
42 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s.13.
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domość bycia ocenianym, skrzywdzenie innych, a nawet okazywanie czy 
doznawanie czułości, chodzenie razem ze sobą współmałżonków. Należy 
podkreślić, że człowiek wstydzi się nie tylko ze względów osobistych, ale 
wstydzi się także za innych.

Człowiek wstydzi się za innych, za bliskie mu osoby, za które odpowiada, 
lub też za obce, o ile poniżona jest przez nie ogólna godność ludzka. Czło-
wiek wstydzi się wobec osób znajomych, tego, co z samej istoty rzeczy jest 
wstydliwe. Wstydzi się także wobec obcych tego, co wykracza poza przyjęty 
obyczaj, ale też w obecności tych, którzy mogą im o jego czynie donieść, 
np. wobec przyjaciół i znajomych43. Człowiek odczuwa wstyd wówczas, gdy 
ma na sumieniu jakieś hańbiące czyny własne lub przodków albo innych 
osób, z którymi łączą go bliskie więzy pokrewieństwa, i w ogóle tych, których 
postępowania wstydzi się on sam44.

Różnorodne mogą być przyczyny wstydu. Generalizując, źródła wstydu 
zasadniczo będą wypływać z dwóch rzeczywistości, dwóch sytuacji. Jedną 
z nich jest sytuacja uświadomienia sobie odkrycia tego, co poniża, umniejsza, 
wewnętrznie dysharmonizuje albo inaczej dezaprobuje osobę jako osobę. 
Druga to odkrycie, uświadomienie sobie zagrożenia wartości, godności osoby. 
Obie te sytuacje powodujące zaistnienie wstydu dzielą przyczyny na dwie za-
sadnicze grupy. Gdy osoba ludzka znajduje się w sytuacji zagrażającej jej war-
tości, godności, wstyd pełni funkcję asekuracyjną, zabezpieczającą tę wartość 
i godność osobistą. Zaś funkcję afirmacyjną wstyd pełni wobec dezaprobaty 
osoby jako osoby. Obie te funkcje są czynnikami niezmiernie pomocniczymi 
wobec kształtowania postawy prawdziwej miłości chrześcijańskiej. Można 
jedynie ubolewać, iż nie docenia się dostatecznie ich znaczenia w czasach, gdy 
spłyca się na różny sposób poczucie wartości i godności człowieka jako osoby45.

Zjawisko wstydu było i  jest przedmiotem badań i  refleksji naukowej 
wielu uczonych. W ostatnich czasach poświęcają mu wiele uwagi zwłaszcza 
fenomenolodzy, a wśród nich szczególnie Max Scheler i Franciszek Sawicki. 
Poddają oni analizie poczucie wstydu. Zdaniem Schelera uczucie wstydu 
zakłada w człowieku pierwiastek niższy, który zawstydza, i pierwiastek 
wyższy, który wstyd odczuwa. Innymi słowy u człowieka podłożem uczucia 

43  Por. Arystoteles, Retoryka, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, red. E. Głą-
bicka, N. Szancer, Warszawa 2001, s. 376–380.

44 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 12–13. 
45 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 39–58.
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wstydu jest rozpiętość pomiędzy duchem i zmysłowością, pomiędzy wyższym 
i niższym ja, pomiędzy poczuciem godności i słabością życiową46. Scheler 
podkreśla, że uczucie wstydu angażuje całą osobę ludzką – jej ciało, psychikę 
i ducha. Człowiek, mając pierwiastek duchowy, jest otwarty wobec świata, 
samoświadomy i zdolny do uprzedmiotawiania, również swoich własnych 
cech fizjologicznych i psychicznych. Dzięki temu, że jest istotą duchowo-cie-
lesną, może wnikać w istotę rzeczy i odsłaniać związki istotne między nimi 
oraz poznawać wartości i kierować się ku nim. Dlatego też poczucie wstydu 
dzieli się na dwie z gruntu odmienne, niesprowadzalne do siebie nawzajem 
formy, a mianowicie na wstyd cielesny i duchowy47. Przedmiotem wstydu 
cielesnego jest ciało, a przedmiotem wstydu duchowego to, co poniża godność 
człowieka. Te obydwa rodzaje wstydu występują razem tylko wtedy, gdy cho-
dzi o ochronę indywidualnej własnej wartości przed całą sferą powszechności. 
Ważna jest tu wrażliwość człowieka i jego sposób wyrażania i przeżywania 
wartości, dobra48.

Sawicki rozumie wstyd jako „uczucie przykrości wskutek odkrycia czegoś, 
co poniża godność osobistą lub stanowi nietykalną część własnego ja”49. Sta-
nisław Siek ujmuje wstyd jako postawę uczuciową specyficzną dla potrzeby 
poniżenia się, istniejącą obok poczucia winy, rezygnacji, utraty nadziei, po-
kory i rozpaczy. Potrzeba poniżania się zaliczana jest do potrzeb psychicznych 
człowieka wyrażających tendencje przystosowawcze i podporządkowania 
się ze strony otoczenia50. Z kolei Janusz Reykowski dostrzega we wstydzie 
reakcję występującą wtedy, gdy człowiekowi wydaje się, że dokonał czegoś, 
co poniża go lub obniża jego wartość w oczach innych ludzi. Reakcja wstydu 
jest konsekwencją „przyłapania na gorącym uczynku”51.

Gdy wstydem reaguje się na poniżenie godności osobowej lub chociażby 
na sytuację, która mogłaby doprowadzić do tego, to wstręt reaguje na coś, 
co obraża, godzi we wrażliwość estetyczną lub moralną52. Ze wstydu wynika, 

46 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 20–21. 
47 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 52. 
48 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 22–24. 
49 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 11. 
50 Por. S. Siek, Osobowość, Warszawa 1980, s. 339.
51 Por. J. Reykowski, Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności, 

w: Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa 1982, s. 779. 
52 Por. S. Witek, Słownik terminologiczny nauk moralnych, t. 30, Lublin 1975, 

s. 382.



—  36  —

Problem kryzysu cnoty wstydliwości…

iż mimo że jest to uczucie negatywne, bo powiązane z odczuciami niepożą-
danymi, niechcianymi, przykrymi, jest to zjawisko etycznie dobre i mające 
swoje miejsce w rozwoju człowieka53. Zatem przez wstyd należy rozumieć 
przykrość wskutek odkrycia czegoś, co poniża godność osobistą lub stanowi 
nietykalną część własnego ja; krótko mówiąc, wskutek przykrego obnażenia 
w dosłownym, względnie przenośnym znaczeniu. Przez naturalne poczucie 
wstydu zaś rozumie się skłonność do podobnych uczuć oraz staranne unikanie, 
względnie ukrywanie tego, co zawstydza54.

2. Wstyd a poczucie winy

Poczucie winy można ogólnie zdefiniować jako poczucie niegodziwości, 
a wstyd jako hańbę. Poczucie winy często powstaje na skutek spostrzeżenia 
niezgodności czynów, myśli z wymaganiami, jakie stawia sumienie, i od jego 
ukształtowania zależy odczuwanie winy za popełnione zło. We wstydzie czło-
wiek spostrzega niezgodność ze swoim wyobrażeniem, idealnym ja. W obu 
należy dokonać pewnego spostrzeżenia, porównania, wartościowania i oceny. 
Jednak w poczuciu winy można tego dokonać w sumieniu, nie potrzeba 
do tego kogoś drugiego, nie potrzeba – można by powiedzieć – widowni. 
We wstydzie jest ona wymagana choćby w wyobrażeniu55. Wstyd powstaje 
wówczas, gdy człowiekowi nie udaje się żyć zgodnie z osobistymi ideałami. 
Odczuwa wtedy hańbę, poczucie niższości, szczególnie w oczach osób zna-
czących. Z kolei brak reagowania poczuciem wstydu lub winy na poważne 
naruszenie prawa moralnego czy też nadmierne reagowanie emocjonalne 
na popełnione zło jest zjawiskiem nieprawidłowym. W tym ostatnim przy-
padku można już mówić w pewnym sensie o fałszywym poczuciu wstydu lub 
winy. Z tym rodzajem poczucia wstydu lub winy ma się do czynienia przede 
wszystkim wtedy, gdy nie nastąpił błąd moralny, a mimo to człowiek czuje 
się zawstydzony lub winny.

Poczucie wstydu, gdy chodzi o jego aspekt przeżyciowy i emocjonalny, bli-
skie jest poczuciu winy. Człowiek doświadczający poczucia winy znajduje się 
w konflikcie ze sobą samym, ze swoim środowiskiem, jak również z Bogiem. 

53 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 51.
54 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 11–17. 
55 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 39–58.
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Poczucie winy i poczucie wstydu to dwa uczucia, które mogą się ze sobą 
łączyć lub występować oddzielnie, wtedy gdy człowiek postępuje niezgodnie 
z przyjętym przez siebie systemem wartości moralnych. Zarówno uczucie 
wstydu, jak i poczucie winy pojawia się mimowolnie, bez zaangażowania woli 
człowieka. Niemniej jednak w ich dynamice występuje swoiste odniesienia 
do woli. Albowiem czyn, z powodu którego osoba czuje się winna, z ko-
nieczności musi być wolny. Z kolei czyn, z powodu którego osoba przeżywa 
wstyd, nie musi być związany z aktem wolnej woli zawstydzonego. Człowiek 
wstydzi się nie tylko, gdy sam dokona czynów haniebnych, ale również tego, 
co stało się bez udziału jego woli, tego, co ktoś z niego uczynił, a co poniża 
jego osobową wartość. Często człowiek nie ma możliwości dokonania wybo-
ru. Inaczej jest z poczuciem winy. Wina zakłada bowiem, że istnieje wybór. 
Ustalanie zaś stopnia winy często sprowadza się do pytania o swobodę wyboru, 
ale sam fakt wyboru przyjmuje się bezdyskusyjnie56.

Zarówno poczucie wstydu, jak i poczucie winy pojawia się po dokonanym 
czynie. Nie muszą jednak pojawić się bezpośrednio po jakimś działaniu. Zda-
rzają się bowiem sytuacje, gdy poczucie wstydu lub winy pojawia się dopiero 
po latach, np. w momencie, gdy sprawca uświadomi sobie negatywny charak-
ter swego działania. Aby jednak doświadczyć poczucia wstydu, wymagana jest 
elementarna wrażliwość danej osoby. Natomiast w poczuciu winy konieczna 
jest świadomość treściowa przedmiotowego zła czynu57.

Wstyd jest w pewnym sensie miarą człowieka. Odnosi się albo do świado-
mości swego wymiaru, albo do oceny popełnionego czynu. Jeden i ten sam 
czyn lub jego zaniechanie jest wykroczeniem wobec pewnych standardów, 
może stać się źródłem równocześnie odczucia winy i wstydu. Zatem odczu-
wanie winy leży blisko odczuwania wstydu, często mu towarzyszy, a nawet jest 
utożsamiane ze wstydem58. Jednak akcenty są rozłożone inaczej. W przypadku 
wstydu powodem jest świadomość, kim się jest. Natomiast poczucie winy 
wyrasta z tego, czego się dokonało lub zaniechało. Poczucie winy skupia się 
na czynie lub na jego zaniechaniu, wstyd natomiast skupia się na osobie, która 
dokonuje samooceny, autowartościowania lub oceny popełnionego czynu. 

56 Por. M. Świtalska, Przyczynek do Schelerowskiej koncepcji wstydu, w: Wstyd 
i nagość, dz. cyt., s. 169. 

57 Por. M. Świtalska, Przyczynek do Schelerowskiej koncepcji wstydu, dz.  cyt., 
s. 169–170. 

58 Por. E. Kurtz, Wstyd i poczucie winy, przekł. M. Waksmundzka, A. Dodziuk, 
Warszawa 1988, s. 10–11.
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W obu przypadkach występuje pewna powinność. We wstydzie pojawia się 
ona niejako od wewnątrz. Motywowany jest stwierdzeniem „powinienem”. 
Zaś w odczuwaniu winy rodzi się od zewnątrz – z zasad ustalonych przez 
innych. Wynika stąd fakt, że wina jest obiektywna, a wstyd subiektywny59.

Wstyd jest tym, co naprowadza na treść, która jest jeszcze nie w pełni 
wyraźna, ale mówi o jakimś złu. Wstyd prowadzi człowieka niepotrafiącego 
uświadomić sobie, co  jest dobre, a co złe. Pojawienie się uczucia wstydu 
wiąże się ze swoistym uchwyceniem i choćby tylko najprostszym czuciem 
sensu moralnego. Cechą łączącą wstyd z  sumieniem jest funkcja napro-
wadzania na wartość60. Następnie poczucie winy wiąże się z konkretnymi 
czynami. Jest konsekwencją jakiegoś występku, np. zdradziłaś sekret swojej 
przyjaciółki innej znajomej i teraz przyjaciółka jest obrażona. Z kolei wstyd 
dotyczy poczucia wartości, całości bycia człowiekiem, a nie jakiegoś kon-
kretnego postępowania, np. człowiek czuje się gorszy, bo pochodzi z małej 
miejscowości. Często sam zawstydzony nie jest jeszcze w stanie rozpoznać 
przedmiotu swego wstydu, jeszcze nie obejmuje go świadomością, a jednak 
już się wstydzi61. Scheler słusznie zauważa, że „dopiero wtedy, gdy zamiast 
niego postrzega się czyn, który zniszczył ową pozytywną wartość, powstaje 
owo wstydzenie się z powodu czegoś”62.

We wstydzie widać inne rozłożenie akcentów. Wywołuje on zarzuty pod 
adresem sprawcy. Intencjonalne zniuansowanie uczuć ujawnia się właśnie 
w odmiennym rozłożeniu akcentów: w winie na to, co stanowi treść złego 
czynu, a we wstydzie na tego, kto jest podmiotem odczuwającym zło czynu. 
Wydaje się, że w przeżyciu winy występuje przewaga komponenty świadomo-
ściowej, we wstydzie zaś samego uczucia. Wstyd kieruje uwagę na ja, wina 
z kolei na sens czynu63.

Wstyd jest czymś, co można by nazwać prasumieniem. Przeżycie wstydu 
pokazuje zawstydzonemu niewystarczalność odniesienia wyłącznie do własnej 
wrażliwości moralnej, do indywidualnego etosu. To także dzięki wstydowi 
osoba odkrywa, że  istnieją jeszcze inne wartości poza tymi, które już ma. 
Przedmiotem zawstydzenia może być zarówno dobry uczynek, jak i  jego 
brak lub zły uczynek. Zaś w przypadku poczucia winy wydaje się, że ma się 

59 Por. E. Kurtz, Wstyd i poczucie winy, dz. cyt., s. 38.
60 M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 124.
61 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 124.
62 M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 124.
63 Por. M. Świtalska, Przyczynek do Schelerowskiej koncepcji wstydu, dz. cyt., s. 170. 
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zawsze do czynienia z tym, że zrobiło się coś złego. Poczucie winy może być 
też wynikiem uświadomienia sobie pogwałcenia, naruszenia, przekroczenia 
określonej granicy, świadczy o złamaniu jakiejś zasady, skrzywdzeniu kogoś. 
Widać to wyraźnie w sposobie samooskarżania się przez osobę: „jak mogłem 
coś takiego zrobić? Jak bardzo źle postąpiłem?”. Poczucie wstydu pojawia się 
więc nie na skutek uświadomienia sobie złamania jakiegoś prawa, lecz dlatego, 
że osoba przeżywa rozpiętość pomiędzy tym, co zrobiła, a tym, do czego dąży; 
pomiędzy własnym czynem a ideałem, który chciałaby osiągnąć64.

Zarówno wstyd, jak i wina mają swoje siedlisko we wnętrzu. Wstyd jest 
wstydem konkretnej osoby, a wina jej własną winą. Poczucie winy doty-
czy moralnej oceny czynów człowieka. Jest ono głęboko wpisane w ludzkie 
myśli i uczucia. Natomiast wstyd może współwystępować z poczuciem winy, 
ale może też wystąpić bez niego. Poza tym poczucie winy dotyczy na ogół 
naruszenia istotnych wartości, a wstydzić się można z błahych powodów. 
Zarówno poczucie winy, jaki i poczucie wstydu mają szczególne odniesienie 
do sumienia. Sumienie to sąd rozumu, dzięki któremu człowiek może rozpo-
znawać jakość moralną czynu, którego zamierza dokonać, właśnie dokonuje 
lub już dokonał65.

Sumienie odgrywa szczególną rolę w procesie rozpoznawania moralnego 
wymiaru popełnionego czynu. W doświadczeniu winy pojawia się zawsze 
jako „głos”, który ma na celu naprowadzenie osoby na jakąś treść, na jakieś 
dobro. Sumienie wypomina nie tylko złe postępowanie, ale wskazuje także 
na zaniedbania. Spełnia ono wobec osoby ochronną funkcję, w czym podob-
ne jest do wstydu. Marian Grabowski twierdzi, iż „w sumieniu chodzi nie 
tylko o dobro moralne, ale też o wartość osoby jako bytu moralnego. Ono 
dba o godność osoby. Jest zdecydowanie przeciw wszystkiemu, co ją kala 
i pomniejsza. Dba nie tylko o jakości moralne zdobiące człowieka, ale o jego 
osobowy-moralny byt. Człowieka bowiem można uśmiercić jako osobę – 
zniszczyć jego moralny rdzeń. Człowiek sam może tego dokonać. Przeciw 
temu występuje sumienie”66. W takim właśnie sensie można powiedzieć, 
iż wstyd od strony podmiotowej pełni jakby pierwotną funkcję sumienia.

64 Por. E. Kurtz, Wstyd i poczucie winy, dz. cyt., s. 10–11.
65 Por. KKK 1778.
66 Por. M. Grabowski, Krajobraz winy. Próba analizy fenomenologicznej, Toruń 

2001, s. 50.
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Zdrowe poczucie winy jest emocjonalnym rdzeniem sumienia. Poczucie 
winy łączy się ściśle z wyrzutami sumienia. W rozróżnieniu tego, co kto robi 
dobrze, a co źle, pomaga osobie właśnie sumienie. Poczucie winy informuje 
ją zatem, że zrobiła coś wbrew obiektywnym normom moralnym i warto-
ściom, tak jak ból informuje ją o chorobie ciała. Jedno jest pewne: gdyby 
nie ból, nie wiadomo by było, że coś w ogóle jest chore i że należy podjąć 
jakieś działania, by wyzdrowieć. Jeśli potraktować poczucie winy jako taki 
właśnie sygnał płynący z sumienia, to daje on możliwość uświadomienia 
sobie, że dana osoba zrobiła coś wbrew przyjętym normom moralnym, jak 
również nauczenia się, co zrobić, by nie powtarzać tego w przyszłości. To jest 
dojrzałe i konstruktywne spojrzenie na własne poczucie winy. Wymaga ono 
realistycznego spojrzenia na własne poczucie winy i brania odpowiedzialności 
za swoje czyny67.

Z jednej strony, jak zaznacza Scheler, uczucie wstydliwego żalu „nie jest 
równorzędne ze skruchą lub odruchem sumienia”. Z drugiej natomiast 
strony „wstyd – jest jednocześnie wysoce istotnym źródłem powstawania 
sumienia w ogólności”68. Nie chodzi w tym przypadku o ten wstyd, który 
jest sprawiedliwą reakcją na popełnione zło i który jest wyrazem skruchy. 
Od wstydu bowiem zależą żal i poprawa, a zatem jest on konieczny do roz-
woju pozytywnych sprawności charakteru, czyli cnót. Człowiek, który nie 
zna tego wstydu, który się nie zawstydzi, nie wyzbędzie się swoich wad. 
Wstyd jest zatem miarą krytycyzmu i sprawiedliwości człowieka. Wstyd stoi 
na straży moralności69.

Bywa, że poczucie wstydu jest utożsamiane z poczuciem winy. Mylenie 
ze sobą tych dwóch pojęć wynika najczęściej z nieuwzględniania ich odrębno-
ści i niezrozumienia charakteru łączącego ich związku. Oczywiście są sytuacje, 
w których wyraźnie widać, że osoba wstydzi się, a nie ma poczucia winy. 
Ernest Kurtz podaje taki oto przykład: „kiedy kradnę, nie tylko dokonuję 
pogwałcenia czyichś praw, lecz również nie mogę sprostać swemu ideałowi 
uczciwości. Czyli jeden i  ten sam czyn (lub jego zaniechanie) może być 

67 Por. E. Stroka, Wstyd a rozwój duchowy, http://www.oaza.pl/cdz/index…/
30-wstyd-a-rozwoj-duchowy.html (05.10.2014).

68 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 123–124.
69 Por. W. Półtawska, Wstyd i wstydliwość jako afirmacja tajemnicy, dz.  cyt., 

s. 203–215.
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źródłem równocześnie poczucia winy i wstydu”70. Można się więc wstydzić 
i czuć się winnym z tego samego powodu. Zrozumienie tego, na czym polega 
wzajemny stosunek obu tych zjawisk, rzuca nowe światło na zagadnienie 
istoty wstydliwości. Chociaż są to odrębne doświadczenia, często występują 
razem, są ze sobą powiązane71.

Jak już było wspomniane, od strony przeżyciowej trudno niekiedy odróż-
nić poczucie wstydu od poczucia winy. W obu przypadkach ma się do czynie-
nia z jakimś sposobem czucia się złym. Te przykre i bolesne uczucia prowadzą 
do samooskarżania i  samopotępienia się przez osobę. Ponadto wstydowi 
i poczuciu winy zawsze towarzyszą jakiś lęk, żal, poczucie słabości i małości, 
pojawiają się uczucia niezadowolenia, złości, czasem wstrętu. Człowiek czuje 
się źle sam ze sobą, popada w stan przygnębienia i smutku72. Na podstawie 
zewnętrznej obserwacji trudno określić, czy dana osoba doświadcza wstydu, 
czy też winy.

Potraktowanie poczucia winy jako uczucia, które w rezultacie służy lep-
szemu funkcjonowaniu, jest konstruktywne. Natomiast ciągłe trwanie przy 
poczuciu winy lub znieczulanie go np. alkoholem, wykonywanie różnych, tyl-
ko pozornych działań w celu zlikwidowania go powoduje, że uczucie to może 
stać się niszczącą, ciągle odnawiającą się siłą. Istnieją znaczące różnice między 
czuciem się podłym z racji wstydu i czuciem się podłym z racji winy. Wstyd 
dotyczy tego, kim jestem – to ja jestem nie w porządku. Wina dotyczy tego, 
co robię – moje zachowanie było nie w porządku. Wstyd związany jest z ogra-
niczeniem, ułomnością, ponoszeniem porażki. Każdy człowiek z racji tego, 
że jest właśnie człowiekiem, a nie bogiem, z natury swojej jest ograniczony. 
Aby czuć się w pełni człowiekiem, konieczne jest uznanie swoich ograniczeń.

Jak zaznacza Elżbieta Stroka, poczucie wstydu niszczy emocjonalny rdzeń 
człowieka, pozbawia go części tożsamości i  subiektywnie odczuwane jest 
jako wszechogarniające poczucie własnej niedoskonałości, ułomności, bez-
wartościowości, przegrania. Jest poczuciem, że dana osoba jako człowiek nie 
stanęła na wysokości zadania. Być może jest poczuciem, iż nie sprostała ona 
swojej zdolności do rozwoju. Człowiek owładnięty wstydem weźmie bowiem 
na siebie winę, karę i strach, ale nigdy nie przyzna się do bezwartościowości 

70 E. Kurtz, Wstyd i poczucie winy. Charakterystyka cyklu uzależnienia, dz. cyt., 
s. 10–11.

71 Por. M. Świtalska, Przyczynek do Schelerowskiej koncepcji wstydu, dz. cyt., s. 168. 
72 Por. M. Świtalska, Przyczynek do Schelerowskiej koncepcji wstydu, dz. cyt., s. 168.
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wynikającej ze wstydu. Osoba dotknięta wstydem odczuwa, że w jakiś sposób 
jest nie taka, jaką powinna być, jest gorsza czy też jako człowiek ma jakiś za-
sadniczy brak, defekt, wadę czy wręcz upośledzenie. Natomiast osoba, która 
ma poczucie winy, uważa, że zrobiła coś nie tak, dopuściła się czegoś złego, 
co powinno być naprawione73. Można powiedzieć, że w tym kontekście 
wstyd jest strażnikiem przyzwoitości.

Z psychologicznego punktu widzenia o przeżyciu wstydu i winy mówi 
się z reguły w kontekście tzw. dyskomfortu psychicznego. Obydwa te prze-
życia są traktowane jako coś uciążliwego, przeszkadzającego – zaleca się jak 
najszybsze ich wyeliminowanie poprzez zastosowanie odpowiednich terapii. 
Poczucie winy traktuje się jako przeżycie o wiele bardziej dramatyczne niż 
wstyd. Z pewnością bywa tak w wielu przypadkach, ale głębia i siła dozna-
wania wstydu bądź winy nie decydują o  istniejącej między nimi różnicy 
istotowej. Oba te przeżycia mogą być tak samo dramatyczne i mieć tragiczne 
konsekwencje. Zdarza się, że człowiek, nie mogąc poradzić sobie z poczuciem 
winy, ucieka się do rozwiązania problemu przez popełnienie samobójstwa. 
Tak samo jednak może być w przypadku wstydu. Decydującą rolę odgrywa 
indywidualna wrażliwość danego człowieka74. Zdarza się, że poczucie winy 
oraz wstydu są patologicznie nasilone i wówczas może nawet dojść do chęci 
unicestwienia siebie. Przykładem tego są osoby bardzo wrażliwe i równocze-
śnie bardzo ambitne.

Bez wątpienia roztropne wychowanie chroni lub uwalnia od fałszywego 
poczucia wstydu i winy. Wstyd i poczucie winy stawiają człowieka wobec 
własnej wolności i  jej wypełnienia. To oznacza, że człowiek ma wzrastać 
i dojrzewać w prawdzie i dobru. Przede wszystkim określają one stopień 
odpowiedzialności za grzech. Mimo że istnieją w świecie tendencje i zjawiska, 
których symptomem jest utrata poczucia grzechu, tzw. sekularyzm, to nie 
uwalniają one człowieka od doświadczenia poczucia winy i wstydu.

73 Por. E. Stroka, Wstyd a rozwój duchowy, dz. cyt. 
74 Por. E. Stroka, Wstyd a rozwój duchowy, dz. cyt.; I. Obuchowska, Dzieci małe 

i duże. Jak je kochać i rozumieć?, Poznań 2007, s. 115–116.
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3. Zjawisko wstydu seksualnego

Gdy mowa o wstydzie, na szczególną uwagę zasługuje zjawisko wstydu sek-
sualnego. Jest wrodzoną dążnością człowieka do ukrycia tego wszystkiego, 
co ma związek z ludzką płciowością. Płciowość wywiera wpływ na wszystkie 
sfery osoby ludzkiej w jedności jej ciała i duszy. Dotyczy to szczególnie uczu-
ciowości, zdolności do miłości oraz prokreacji i umiejętności nawiązywania 
więzów komunii z drugim człowiekiem75. Stąd wstyd seksualny przynależy 
do klasy uczuć, z jednej strony do uczuć przyjemności i przykrości, a z drugiej 
strony uczuć duchowych76. Zewnętrzne zaś jego przejawy wiążą się z ciałem. 
Przedmiotem wstydu seksualnego są przede wszystkim te części ciała, które 
stanowią o seksualnej odrębności człowieka jako mężczyzny i kobiety77.

Istotę wstydu seksualnego można określić jako pewne dążenie do ukrycia, 
przysłonięcia przed innymi ludźmi, zwłaszcza osobami płci odmiennej, orga-
nów i czynności związanych z aktualizacją popędu seksualnego78. Ponadto 
jest to dążność do ukrycia czynności wyrażających odrębność płciową oraz 
wszystkiego, co do tych czynności doprowadza. Oprócz tej jakby uprzedza-
jącej postaci wstydu daje się zaobserwować także jej postać towarzyszącą lub 
następczą. Występuje ona wtedy, kiedy człowiek nie może zasłonić swych czę-
ści ciała, ponieważ został siłą lub podstępem obnażony albo odkryty w sensie 
dochodzenia do wiadomości innych ludzi spraw z zakresu płci; doświadcza 
on przykrego uczucia, jakby czegoś, co go poniża i co mu zagraża79. Mówi 
się więc o powszechnej dążności do ukrywania tego, co dotyczy życia seksu-
alnego przed okiem innych, a zwłaszcza przed okiem osób drugiej płci. Tym 
się tłumaczy w dużej mierze potrzeba unikania nagości ciała.

Zdaniem Karola Wojtyły owa dążność do ukrycia zachowań seksualnych 
ma znaczenie o tyle, o ile w świadomości danej osoby stanowią one „możliwy 
przedmiot użycia” dla osób drugiej płci. Dlatego nie spotyka się ze zjawiskiem 
wstydu seksualnego u dzieci, dla których jeszcze nie istnieje sfera wartości 

75 Por. KKK 2332.
76 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 75–128. 
77 Por. D. Adamczyk, Wychowanie do wstydliwości w perspektywie rozprawy Karola 

Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność”, „Studia Theologica Varsaviensia UKSW” 46 (2008) 
nr 1, s. 182–189.

78 Por. A. Marcol, Etyka życia seksualnego, dz. cyt., s. 70–71.
79 Por. A. Marcol, Etyka życia seksualnego, dz. cyt., s. 70–71; P. Góralczyk, Wy-

chowawcza etyka seksualna, dz. cyt., s. 172.
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seksualnych, a świadomość się jeszcze nie otworzyła dla tych wartości. Choć 
należy podkreślić, że dziecko samo z siebie nawet bez znajomości wartości 
moralnych ma głęboko w świadomości zapisany wstyd seksualny. Ponadto 
w miarę jak poznaje wartości moralne, zaczyna w sposób bardziej świadomy 
przeżywać wstyd seksualny, i to nie jako coś narzuconego z zewnątrz, ze stro-
ny środowiska, w którym żyje, ale jako wewnętrzną potrzebę swej własnej 
tworzącej się osobowości80.

Przeżycia seksualne domagają się intymności. Nie tylko zresztą przeży-
cia, ale w ogóle seksualność, sama męskość i kobiecość w swoim wyrazie 
somatycznym, cielesnym, domagają się ukrycia, jako rzeczywistość ściśle 
związana z najwyższymi wartościami. Ciało poprzez swe najgłębsze związa-
nie ze zdolnością przekazywania życia staje się narzędziem w służbie sacrum. 
Oto dlaczego św.  Paweł nazywa części seksualne członkami najwrażliw-
szymi i  najświętszymi w  człowieku, a  zarazem najbardziej domagającymi 
się szacunku i  ukrycia. Takiego ukrycia, jakiego domaga się skarb, który 
im cenniejszy, tym głębiej bywa ukryty i z rzadka tylko odsłaniany. Bywa 
udostępniany wyjątkowo i wyjątkowym osobom, które to przeżywają, jak 
przywilej i jak święto. Człowiek, który ma świadomość tej wartości w sobie, 
odczuwa potrzebę jej ukrycia. To jest prawidłowy wstyd seksualny. Ukrywa 
się nie dlatego, że to brzydkie, że człowiek boi się okazać mniejszym, ale 
ukrywa to, co najcenniejsze, najświętsze. Boi się obnażenia przed byle kim, 
boi się profanacji81.

Człowiek w odróżnieniu od zwierząt ma świadomość i głębokie poczucie, 
że w jego naturze zawiera się nie tylko ciało, lecz i duch – pierwiastek znacznie 
wyższy, konstytuujący jego istotę i powołany do władania ciałem. Właśnie 
tę sferę duchową pragnie człowiek akcentować, natomiast w jakiś sposób 
ukrywa cielesność, a może inaczej mówiąc: nie nadaje jej najwyższej rangi. 
Można powiedzieć, że istotą wstydu jest tęsknota do ducha, do jego pierw-
szorzędnej funkcji w życiu człowieka i do niezakłóconej władzy nad ciałem82.

Wstyd seksualny jest złożonym zjawiskiem psychologicznym, w którym 
można wyodrębnić różne elementy i aspekty. Jest on ściśle związany z ele-
mentarnym refleksem występującym w świadomości i odczuciu człowieka, 

80 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 158.
81 Por. W. Półtawska, Wstyd i wstydliwość jako afirmacja tajemnicy, dz.  cyt., 

s. 203–215.
82 Por. A. Marcol, Etyka życia seksualnego, dz. cyt., s. 70–71; P. Góralczyk, Wy-

chowawcza etyka seksualna, dz. cyt., s. 172.
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jakim jest poczucie godności osobistej. Ochrania przed niebezpieczeństwem 
grożącym ze strony tego, co niższe w człowieku. Bowiem działanie popędu 
może sprawić, że osoba ludzka staje się tylko przedmiotem i celem użycia, 
co w jakimś sensie degraduje ją do poziomu rzeczy83.

Dopiero wraz z dojrzałością płciową zanika ów niewinny stosunek płci, 
jaki jest w dzieciństwie, i pojawiają się oznaki wstydu seksualnego. Fakt ten 
niejednokrotnie daje powód przypuszczeniu, iż wstyd w ogóle budzi się do-
piero wraz z dojrzałością płciową. Przypuszczenie to jest jednak bez wątpienia 
błędne. Już same zupełnie nieukierunkowane seksualnie impulsy zmysłowe 
lub poruszenie mające miejsce przed osiągnięciem dojrzałości płciowej wy-
zwalają objawy wstydu, dlatego że jest on siłą hamującą np. dla wszystkich 
aktów masturbacyjnych84.

Wstyd stanowi hamulec przed realizacją życia płciowego w warunkach, 
w których stanowi ono poniżenie godności człowieka. To  reakcja obrona 
przeciwko traktowaniu ciała w sposób uwłaczający godności ludzkiej. Przeży-
wając wstyd, osoba uświadamia sobie swą ponadużytkową i ponadseksualną 
wartość. Można powiedzieć, że  wstyd jest sygnałem, który przypomina 
o godności człowieczeństwa. Dlatego tak rozumiany wstyd seksualny jest 
ważnym czynnikiem, który wytycza kierunek całej seksualnej moralności. 
Tam, gdzie zachowuje się szacunek dla sfery seksualnej i  jej przejawów, 
poczucie wstydu pozostaje nienaruszone. Cielesność wymaga głębokiego 
ukrycia we wstydliwości. Jej lekkomyślne obnażanie jest czymś poniżającym, 
rodzajem profanacji. Wstyd, który powstrzymuje przed obnażaniem ciała, 
zanika dzięki miłości, ale tylko prawdziwej miłości, która nie jest tylko 
użyciem, ale obejmuje całą ludzką osobę. W takim wypadku nie zachodzi 
obawa poniżenia tej osoby i egoistycznego jej wyzyskania dla celów tylko 
przyjemnościowych85.

Rozważając problem wstydu seksualnego, należy zwrócić uwagę na fakt, 
iż nieco inaczej wyraża się on u dziewcząt oraz kobiet, a inaczej u chłopców 
i mężczyzn. Jest to związane z innym stosunkiem zmysłowości do uczucio-
wości. Skoro bowiem u mężczyzn na ogół silniejsza jest zmysłowość z  jej 
nastawieniem na ciało jako możliwy obiekt użycia, przeto wstydliwość oraz 
wstyd jako tendencja do ukrycia wartości seksualnych związanych właśnie 

83 Por. P. Góralczyk, Wychowawcza etyka seksualna, dz. cyt., s. 172–173.
84 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 75–128.
85 Por. P. Góralczyk, Wychowawcza etyka seksualna, dz. cyt., s. 173.
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z ciałem winna się bardziej zaznaczać u dziewcząt i kobiet. Równocześnie 
są one mniej świadome zmysłowości i jej naturalnej orientacji u mężczyzn 
o tyle, o ile w nich samych na ogół uczuciowość bierze górę nad zmysłowością, 
a ta ostatnia raczej ukrywa się w uczuciowości. Dlatego twierdzi się nieraz, 
że kobieta jest z natury czystsza od mężczyzny, co bynajmniej niczego jeszcze 
nie mówi o cnocie czystości. Jest czystsza, ponieważ mocniej przeżywa war-
tość człowieka drugiej płci. Właśnie ten rys jej psychiki może równocześnie 
utrudniać wstydliwość. Nie czuje tak wielkiej potrzeby ukrycia ciała jako 
możliwego przedmiotu użycia. Dla wykształcenia wstydliwości kobiecej po-
trzeba dopiero wczucia się w psychikę męską86.

Naturalny rozwój wstydliwości chłopca i mężczyzny następuje na ogół 
inaczej. Mężczyzna nie musi się tak bardzo lękać zmysłowości kobiecej, jak 
kobieta męskiej. Źródłem wstydu u mężczyzny jest mocniejsze przeżywanie 
swojej własnej zmysłowości. Wartości seksualne są dla niego bardziej zwią-
zane z ciałem i płcią jako możliwym przedmiotem użycia. Sposób, w jaki 
przeżywa te wartości, stanowią dla niego powód do wstydu. Wstydzi się więc 
przede wszystkim swego sposobu przeżywania wartości seksualnej wobec 
osób drugiej płci. Wstydzi się również wartości seksualnych związanych 
z własnym ciałem. Istnieje tu pewna konsekwencja wstydu: człowiek wstydzi 
się ciała, ponieważ wstydzi się przeżywania wartości ciała, z jakim spotyka się 
wewnątrz siebie. Oczywiście, że niezależnie od tego wstydzi się swego ciała 
oraz związanych z nim wartości seksualnych w sposób immanentny. Wstyd 
nie tylko jest odpowiedzią na czyjąś reakcję zmysłowo-seksualną skierowaną 
do ciała jako przedmiotu użycia, ale reakcją na reakcję. Jest również, i nawet 
przede wszystkim, wewnętrzną potrzebą unikania takich reakcji na ciało, które 
pozostają w kolizji z wartością osoby. Stąd właśnie kształtuje się wstydliwość, 
czyli stała gotowość do unikania tego, co bezwstydne87.

Wojtyła zwraca uwagę na głęboki związek pomiędzy zjawiskiem wstydu 
a naturą osoby. Można powiedzieć, że osoba jest panią samej siebie (łac. sui 
iuris). Nikt inny prócz Boga Stwórcy nie ma i nie może mieć w stosunku 
do niej żadnego prawa własności. Jest własnością siebie samej. Ma władzę 
samostanowienia i nikt nie może naruszać jej samoistności. Nikt też nie może 

86 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 158; A. Marcol, Etyka 
życia seksualnego, dz. cyt., s. 75.

87 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 159; F. Blachnicki, Pe-
dagogika wstydliwości w świetle wartości osoby ludzkiej, dz. cyt., s. 183–186; J. Klusak, 
Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 39–58.
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uczynić jej swoją własnością, chyba że ona sama na to pozwoli, oddając siebie 
z miłości innej osobie. Otóż ta obiektywna niedostępność (łac. alteri incom-
municabilis) oraz nietykalność osoby dochodzi do głosu właśnie w przeżyciu 
wstydu seksualnego. Przeżycie wstydu jest naturalnym oddźwiękiem tego, 
czym osoba po prostu jest. Z jednej strony przeżycie wstydu potrzebuje życia 
wewnętrznego osoby jako terenu, na którym jedynie może wystąpić; sięgając 
jeszcze głębiej, obserwuje się, że przeżycie to potrzebuje samego bytu osoby 
jako naturalnej swej podstawy. Wstydzić się może tylko osoba, bo tylko ona 
z samej swojej natury nie może być przedmiotem używania. Wstyd seksualny 
jest poniekąd objawieniem ponadużytkowego charakteru osoby i to zarówno 
wtedy, gdy osoba wstydzi się związanych z jej ciałem wartości seksualnych, 
jak i wówczas, kiedy wstydzi się swego stosunku do tych wartości u osób 
drugiej płci, swego nastawienia na samo ich użycie. W pierwszym wypadku, 
przeżywając wstyd, uświadamia sobie tym samym, że jej osoba nie powinna 
być z racji związanych z nią wartości seksualnych przedmiotem użycia, nie 
tylko w rzeczywistości, ale nawet w intencji. W drugim wypadku, przeżywając 
wstyd, uświadamia sobie, że nie powinno się osoby drugiej płci traktować 
jako przedmiotu użycia88.

Zdaniem Wojtyły wstyd seksualny gruntownie wytycza kierunek całej 
moralności seksualnej. Nie wystarcza przy tym sam opis zjawiska, choćby 
nawet tak wnikliwy jak u fenomenologów, ale potrzebna jest jego interpretacji 
metafizyczna. W ten sposób etyka seksualna może znaleźć doświadczalny 
punkt wyjścia z przeżycia wstydu. W interpretacji tego faktu uwzględnia się 
całą prawdę o osobie, tj. określa się, jakim ona jest bytem. Tylko na tej drodze 
przeżycie wstydu seksualnego wyjaśnia się do końca. Osoba jest w centrum 
tego przeżycia, a równocześnie też stanowi jego fundament. Jakkolwiek przed-
miotem bezpośrednim wstydu, bezpośrednią treścią przeżycia, wstydzenia 
się są wartości seksualne, to jednak przedmiotem pośrednim jest osoba oraz 
odniesienie do osoby, i to pochodzące również od osoby. Chodzi mianowicie 
o wykluczenie – w znaczeniu biernym u kobiety oraz czynnym u mężczy-
zny – takiego odniesienia do osoby, które nie godzi się z jej ponadużytkowym 
charakterem, nie godzi się z samą osobowością jej bytu. Istnieje niebezpie-
czeństwo takiego odniesienia właśnie z racji wartości seksualnych, które tkwią 
w osobie. Przeto wstyd seksualny przejawia się jako dążność do ich ukrycia. 
Jest to dążność naturalna i spontaniczna. Zauważa się tutaj, jak porządek 

88 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 160.
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moralny wiąże się z porządkiem bytu, z porządkiem natury. Etyka seksualna 
ma bowiem korzenie w prawie natury89.

Spontaniczny pęd do ukrycia wartości seksualnych oraz seksualnego cha-
rakteru przeżyć, z jakim można spotkać się u kobiety i mężczyzny, ma głębszy 
sens. Według Wojtyły nie chodzi tylko o to, aby niejako uciec ze wszystkim, 
co seksualne, przed reakcją osoby drugiej płci, ani o to, aby uciec wewnętrznie 
przed reakcją na osobę innej płci. W parze z tą ucieczką przed reakcją na same 
wartości seksualne idzie bowiem pragnienie wywołania miłości, czyli jakiejś 
reakcji na wartość osoby oraz pragnienie przeżycia miłości w tym samym 
znaczeniu, z tym że pierwsze jest silniejsze u kobiety, a drugie u mężczyzny. 
Kobieta chce raczej doznawać miłości, aby mogła miłować. Mężczyzna raczej 
chce miłować, aby mógł doznawać miłości. W każdym wypadku wstyd sek-
sualny nie jest ucieczką przed miłością, lecz jakimś otwieraniem sobie drogi 
do niej. Spontaniczna potrzeba ukrycia samych wartości seksualnych związa-
nych 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 również 
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. Wstyd nie ukazuje warto-
ści osoby w jakiś abstrakcyjny sposób, jako teoretycznej wielkości dostępnej 
tylko dla rozumu. Ukazuje ją natomiast w sposób żywy i konkretny, tak jak 
ona jest zespolona z wartościami płci. Stąd owo przeżycie nietykalności. Ten 
znamienny dla prawdziwie kochających się osób lęk przed zetknięciem jest 
pośrednim wyrazem afirmacji wartości samej osoby, a wiadomo, że to moment 
konstytutywny miłości we właściwym znaczeniu tego słowa90.

Zdaniem Schelera miłość seksualna nie jest jedynie ślepym popędem, ale 
jest szczególnego rodzaju jakością i formą aktywności samej miłości, która jest 
elementarnym aktem ludzkiego ducha91. Nie jest ona jakąś funkcją życia 
wśród innych funkcji, lecz samym życiem w jego najwyższej potencjalności 
i najwyższej koncentracji. Jest ona najgłębszym sensem i najwyższą wartością 
samego procesu witalnego i jednocześnie środkiem dla możliwego wzrostu 

89 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 160; T. Ślipko, Życie 
i płeć człowieka…, dz. cyt., s. 292–294. 

90 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 161.
91 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 91–92.
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życia92. W takiej koncepcji miłości wstyd jest niejako sumieniem miłości. 
Jest sprawcą jedności pomiędzy popędem płciowym i popędem rozrodczym 
a wszystkimi wyższymi i najwyższą funkcją ducha. Wypełnia on – zdaniem 
Schelera – pustkę rozciągającą się pomiędzy duchem a zmysłami. Wstyd otrzy-
muje swą wzniosłość i powagę od ducha, a od zmysłów swój wdzięk i piękno93.

Według Wojtyły obnażanie ciała jest wówczas przede wszystkim prostą 
funkcją przystosowania organizmu do tych warunków, tak że nie dostrze-
ga się w nim bezpośrednio żadnej innej intencji. Intencja taka natomiast 
może się łatwo kojarzyć z ukrywaniem tych części ciała, które stanowią o sek-
sualnej odrębności kobiety i mężczyzny. Okazuje się, że strój może służyć nie 
tylko do ich ukrycia, ale również w jakiś sposób do ich uwydatnienia. Wstyd 
seksualny nie utożsamia się zatem w sposób prosty z samym stosowaniem 
stroju, tak jak bezwstyd nie utożsamia się z  jego brakiem i całkowitą lub 
częściową nagością ciała. To jest czynnik uboczny i warunkowy. Można naj-
wyżej stwierdzić, że dążność do osłaniania ciała oraz tych jego części, które 
stanowią o odrębności płciowej kobiety i mężczyzny, idzie w parze ze wstydem 
seksualnym, ale nie stanowi jego istoty94.

Podsumowując, należy stwierdzić, że  naturalne poczucie wstydu jest 
wpisane w  ludzką naturę. Wynika to  z  doświadczania wstydu przez czło-
wieka w  różnych sytuacjach, w  jakich może się on  znaleźć. Wstyd, jaki 
występuje u  człowieka, pozwala zaobserwować symptomy biologiczne za-
równo na płaszczyźnie cielesnej, jak i duchowej. Następnie reakcją na wstyd 
jest ukrywanie tego, co  piękne, dobre, albo tego, co  brzydkie, hańbiące. 
Poczucie winy i wstydu rodzi się po czynie we wnętrzu człowieka. Jednak 
wstyd i poczucie winy różnią się od siebie. Mogą być dwoma odrębnymi 
uczuciami. Z  kolei wstyd seksualny rodzi się spontanicznie w  człowieku 
na bazie wstydu jako wrodzonej dyspozycji, wraz z rozbudzeniem własnej 
odrębności płciowej. Jest on związany z ciałem. Mężczyzna i kobieta inaczej 
przeżywają ten wstyd.

92 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 104.
93 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 92.
94 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 157–158.
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Zdolność do wstydu tkwi w naturze ludzkiej. Może ona być wzmocniona i po-
głębiona przez wychowanie. Taki pogłębiony wstyd nazwa się wstydliwością. 
Następuje wówczas przejście z płaszczyzny daru naturalnego na płaszczyznę 
cnoty. Mówi się wówczas o cnocie wstydliwości, czyli o stałej zdolności i go-
towości do wstydzenia się. Jest ona efektem świadomego nastawienia woli 
do pełnego wyrzeczenia się i unikania wszelkiej sposobności, która poniża 
godność człowieka. Stąd widać, że wychowanie do poszanowania godności 
człowieka i do życia w społeczeństwie wymaga również ochrony i pielęgno-
wania wstydu oraz zaprawy ku cnocie wstydliwości.

Nic więc dziwnego, że w kulturze, w życiu społecznym i obyczajowym 
doceniano wartość cnoty wstydliwości, choć bywały i nieco odmienne sta-
nowiska. Już w starożytności cnotą u młodzieńców była również wstydliwość, 
dlatego też uczono ich unikania ordynarnych, rażących ruchów czy gestów 
oraz chodzenia w milczeniu, siedzenia i stania w odpowiedniej pozycji oraz 
skromnego ubioru. Dzieciom szczególnie wpajano szacunek do rodziców 
i osób starszych. Nie zezwalano również na stykanie się młodzieży z pospól-
stwem i nakazywano unikania zatłoczonych ulic, gdzie panowały sytuacje 
mogące narazić chłopców na sceny obrażające ich wstydliwość.

1. Istota cnoty wstydliwości

Cnota wstydliwości opiera się na wstydzie, który jest uczuciem wrodzo-
nym naturze ludzkiej. Uczucie wstydu może być tylko miarą impulsywności 
człowieka. Nie świadczy więc o jego wartości. Dopiero wytworzona na tym 
podłożu cnota ma wartość etyczną. Naturalna skłonność do ukrywania przed 
ciekawością ludzi obcych tego, co przynależy do intymności osoby lub rodziny, 
w celu obrony tego przed nieodpowiednimi ingerencjami, które pozbawiłyby 
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ją istotnej wartości. Tam, gdzie istnieje intymność, tam występuje wstydliwość, 
gdyż intymność sama z siebie jest ostrożna, nieufna, ukrywa się w swojej 
własnej tajemnicy, która gdyby stała się rzeczą publiczną, rozwiałaby się, być 
może w sposób nieodwracalny1.

Cnota wstydliwości chroni i strzeże intymność osoby2. Wstydliwość – jako 
naturalna obrona przed jakimkolwiek naruszeniem intymności – jest szczegól-
nie ważna jako obrona przed agresywnością natury płciowej, na którą osoba 
może być łatwo narażona z powodu braku zastosowania pewnych nieodzow-
nych środków ostrożności3. Według Antonio Orozco wstydliwość to szcze-
gólna powściągliwość w sprawach intymnych4. Istnieje wstydliwość zarówno 
uczuć, jak i ciała5. Sprzeciwia się ona, na przykład, służącemu niezdrowej cie-
kawości przedstawianiu ciała ludzkiego w pewnych reklamach lub dążeniom 
niektórych środków przekazu posuwających się za daleko w przedstawianiu 
intymności człowieka6.

Cnota wstydliwości różni się od wstydu tym, że podlega rozumowi i jej 
istotę stanowi akt woli. Człowieka zawstydza, że sam nie panuje nad sobą bądź 
staje się ofiarą takiego zachowania, które charakteryzuje się tym, że ów godny 
człowieka ład wewnętrzny został zachwiany. Faktem jest, że siły zmysłowe 
i popędy, które przez zdyscyplinowanie i umiar należy uporządkować, mogą 
się zdegenerować. To znaczy, że mogą się wymknąć spod kierowniczej władzy 
rozumu i próbować żyć tylko dla siebie, co pobudza je do szukania jedynie 
własnej zmysłowej przyjemności. Poczucie wstydu świadczy o istnieniu pew-
nego nieładu w człowieku. Ład nie uczyni się sam przez się oraz nie można 
i nie wolno pozostawić rzeczy tych biegowi. Wynika on z cnoty wstydliwości. 
Przykładem są spontaniczne pożądania zmysłowe, które nie zawsze są w so-
bie uporządkowane. Wynika stąd potrzeba temperowania instynktów, jak 
i potrzeba wstydzenia się, czyli zakrycia w sobie i w drugim poniżania swojej 
i cudzej godności. Spontaniczny impuls kieruje się w stronę tego, co sprawia 
przyjemność i co smakuje, ale nie wszystko, co jest przyjemne i co smaku-
je, jest pożyteczne i godne. Czy każda przyjemność jest dobra? Czasem jest 
szkodliwa pod względem moralnym albo wręcz unicestwia właściwe dobro 

1 Por. A. Orozco, Wstydliwość, dz. cyt., s. 4–6. 
2 Por. KKK 2521; 2533.
3 Por. A. Orozco, Wstydliwość, dz. cyt., s. 4–6. 
4 Por. A. Orozco, Wstydliwość, dz. cyt., s. 4–6.
5 Por. KKK 2523.
6 Por. KKK 2523.
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odnoszące się do tego, kim człowiek jest. Nie wszystko, co przyjemne, jest 
dobre. Możliwość utrzymania przez rozum i wolę wewnętrznego ładu sygna-
lizuje, że człowiek może być panem samego siebie7. Kierownictwo rozumem 
może pochodzić od wewnątrz, jak i z zewnątrz. Przez kierownictwo rozu-
mem od wewnątrz rozumie się samowychowanie, samokształtowanie, a od 
zewnątrz wychowanie, kształtowanie. Jednak nim człowiek dojdzie do zdol-
ności, gotowości samokierowania wstydliwością, wcześniej pomagają mu inni8.

Wola wiąże się z podejmowaniem działań przez człowieka. Dla Arysto-
telesa działanie jest zależne lub niezależne od woli człowieka. Niezależne 
działania są wynikiem zrządzenia losu lub innych konieczności. To, co czyni 
się z konieczności, czyni się pod wpływem przymusu albo natury. Zależne 
działanie stanowi przyczynę w osobie czyniącego. Przyczyna znajduje swoje 
uzasadnienie albo w przyzwyczajeniu, albo w popędliwości. Z kolei jedne 
czyny zrodzone z popędliwości są dokonane z udziałem rozumu, inne bez 
jego udziału. Podsumowaniem tego jest poniższy schemat9.

7 Por. M. Mróz, De verecundia, czyli o kwestii wstydu widzianej oczyma św. To-
masza z Akwinu, dz. cyt., s. 183–192.

8 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 39–58.
9 Por. Arystoteles, Retoryka, dz. cyt., s. 113, 385. Arystoteles pisze w Etyce wielkiej, 

że człowiek jest zdolny do działania, gdy postępuje według pewnych zasad. Przyczyną 
postępowania szlachetnego i złego człowieka jest postanowienie i chcenie oraz wszystko, 
co ma związek z rozumem. Później dodaje, że to, co dobrowolne, jest czynnikiem decy-
dującym o cnocie. Robić coś dobrowolnie znaczy czynić coś bez przymusu. Pragnienie 
jest tym, dzięki czemu człowiek działa. Są trzy postaci pragnienia: pożądanie, gniew, 
chcenie, czyli życzenie. Za definicję przymusu Arystoteles przyjmuje: „ludzie znajdują 
się pod przymusem wówczas, kiedy przyczyna zmuszająca do działania znajduje się 
na zewnątrz”. Z kolei konieczność „nie zachodzi w każdym przypadku, tylko pod wpły-
wem okoliczności zewnętrznych”. Por. Arystoteles, Etyka wielka, dz. cyt., s. 323–327.

działanie człowieka

zależne od woli niezależne od woli

przyzwyczajenie popęd

uświadomiony
nieuświadomiony

los konieczność

przymus
natura
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Wolność woli jest możliwa tylko na podstawie prawdy ujętej w poznaniu. 
Z tym ściśle wiąże się powinność. Człowiek powinien wybierać dobro praw-
dziwe. Właśnie powinność najpełniej ujawnia wolność woli ludzkiej. Wola 
powinna iść za dobrem prawdziwym, ale owo powinna iść tłumaczy się tym, 
że może za nim również nie iść. Wolność woli ludzkiej najpełniej uwydatnia 
się w moralności przez powinność. Powinność zaś wyrasta zawsze w zetknię-
ciu woli z jakąś normą10. Stąd w cnocie wstydliwości wola szanuje godność 
ludzką oraz unika tego, co ją poniża, ponieważ wybiera dobro prawdziwe11.

Cnota wstydliwości obejmuje czyny ludzkie, których człowiek się wstydzi. 
Wojtyła jako czyn określa świadome działanie człowieka (łac. actus humanus) 
jako podmiotu wraz z jego potencjalnościami, a także zakłada, iż czyn jest 
źródłem poznania osoby. Podstawą czynu i dynamicznego działania świa-
domego jest wolna wola, co zawiera wyrażenie actus voluntarius. Następnie 
czyn jest szczególnym momentem danym w oglądzie osoby, czyli w jej do-
świadczeniu. Doświadczenie człowieka to: stykanie się człowieka z samym 
sobą, czyli nawiązanie kontaktu poznawczego z samym sobą, jak również 
zespół wrażeń, wzruszeń i faktów, które umysł porządkuje, oraz każdy akt 
poznawczy, w którym przedmiot dany jest sam nie tylko od zewnątrz, ale 
też od wewnątrz. To doświadczenie trwa tak długo, jak długo zachodzi bez-
pośredni kontakt poznawczy, którego ja  jest z  jednej strony podmiotem, 
a z drugiej strony przedmiotem poznania, przy czym inni ludzie mogą być 
przedmiotem, ale już w inny sposób. Zatem przedmiotem doświadczenia 
nie jest tylko chwilowe zjawisko zmysłowe, ale sam człowiek, który wyłania 
się ze wszystkich doświadczeń, a równocześnie tkwi w każdym z nich. Dalej 
doświadczenie oraz intelektualny ogląd osoby (tzn. empirycznego poznania 
osoby) w czynach i poprzez czyny pochodzi stąd, iż czynom owym przysłu-
guje wartość moralna, tj. czyn jest dobry lub zły moralnie. Wartość moralna 
stanowi nie tylko wewnętrzną właściwość ludzkich czynów, ale osoba poprzez 
owe czyny sama staje się dobra lub zła. Dlatego doświadczenie moralności 
w jej aspekcie dynamicznym, czyli egzystencjalnym, jest integralną częścią 
doświadczenia człowieka12.

10 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 109.
11 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, 

s. 73–78.
12 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, dz. cyt., s. 59–61.
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Wstyd jest umiarem w stosunku do bezwstydu i skrajnej nieśmiałości. 
Dotyczy on czynów i słów13. Nie jest cnotą, lecz reakcją, namiętnością, do-
świadczeniem osoby. Wstydliwość nie jest również cnotą, gdyż brakuje jej 
czynnika woli i rozumu, ale jest usposobieniem, skłonnością, stałą zdolnością, 
gotowością do wstydzenia się14. Staje się cnotą, gdy jest kierowana rozumem 
i podejmowana aktem woli15. Poprzez umiar ochrania ona władze rozumu 
i woli przed opanowaniem ich przez zmysły. Dzięki rozumowi otwiera sze-
rokie horyzonty na perspektywę dojścia do poznania dobra samego w sobie, 
niedostępnego dla poznania zmysłowego. Dlatego człowiek może panować 
nad budzącymi się pożądaniami i podporządkowywać je innym względom 
niż tym przynależnym zadowoleniu zmysłowemu16. Następnie wstydliwość 
przestaje być tylko wrodzoną strukturą psychiczną, przekształca się w świa-
domą swych moralnych zadań postawę i sprawność moralną. Innymi słowy 
nabiera cech cnoty moralnej17.

Wyraźnie trzeba odróżnić wstydliwość od wstydu. Różnicę widać już 
w języku greckim. Grecki wyraz αἰσχύνη18 znaczy: wstyd, hańbę, zhańbienie 
i poczucie wstydu, zaś αἰδημούνη tłumaczy się jako skromność, wstydli-
wość19. Arystoteles używa słowo αἰδῶς20 dla określenia zarówno wstydu, jak 

13 Por. Arystoteles, Etyka wielka, dz. cyt., s. 336–337.
14 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 156–162.
15 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 39–58.
16 Por. M. Mróz, De verecundia, czyli o kwestii wstydu widzianej oczyma św. To-

masza z Akwinu, dz. cyt., s. 183–192.
17 Por. T. Ślipko, Życie i płeć człowieka…, dz. cyt., s. 300.
18 „aivscu,nh` (compare aivscro,j); 1. subjectively, the confusion of one who is asha-

med of anything, sense of  shame: metV aivscu,nhj suffused with shame, Luke 14,9; ta, 
krupta, th/j aivscu,nhj those things which shame conceals, opposed to fane,rwsij th/j 
avlhqei,aj, 2 Cor. 4, 2 (evil arts of which one ought to be ashamed). 2. objectively, 
ignominy: visited on one by the wicked, Heb. 12, 2; which ought to arise from guilt, 
Phil. 3, 19 (opposed to do,xa). 3. a thing to be ashamed of: h` aivscu,nh th/j gumno,thto,j 
(genitive of apposition) nakedness to be ashamed of, Rev. 3, 18, compare Rev. 16, 15; 
plural ai` aivscu,nai basenesses, disgraces, shameful deeds, Jude 1, 13”. Por. J. H. Thayer, 
Thayler’s Greek-English Lexicon of the New Testament, Peabody 2009, s. 17.

19 Por. Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, t. 1, Warszawa 1958, 
s. 48. 

20 Szerokie znaczenie wstydu można już zaobserwować w języku greckim, który 
używa słowa αἰδῶς (czyt. aidos) mającego następujące znaczenie: wstyd, hańba, wsty-
dliwość, skromność, pokora, uszanowanie, miłosierdzie oraz ambicja. Oznacza ono 
również szacunek, cześć, lęk, respekt dla cudzej opinii, własnego sumienia; poczucie 
humoru; wzgląd na innych, współczucie, litość, przebaczenie, to, co wywołuje wstyd, 
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i wstydliwości21. Pojęcie wstydu αἰδῶς jest rozpatrywane u Arystotelesa w ka-
tegorii afektu – nie czyni on rozróżnienia między αἰδῶς w sensie moralnego 
poczucia wstydu (łac. verecundia) i αἰσχύνη (czyt. aischyne), tj. wstydem 
jako uczuciem pohańbienia (łac. pudor)22. Zaś św. Tomasz z Akwinu posłu-
guje się wyrazami verecundia, a także pudicitia, które można tłumaczyć jako 
wstydliwość lub niewinność, oraz pudor23, który trudno określić, gdyż brakuje 

hańbę, zgorszenie, poczucie honoru, godność, majestat. Por. Z. Weclewski, Słownik 
grecko-polski, Lwów 1929, s. 14; por. Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, 
t. 1, dz. cyt., s. 48. Słownik grecko-polski, red. O. Jurewicz, t. 1, Warszawa 2000, s. 14. 
Oprócz rzeczownika αἰδῶς jest jeszcze czasownik αἴδομαι. J. Ruhnau, Scham, Scheu, 
w: Hischtorisches vörterbuch der Philosophie, Hg. J. Ritter, K. Gründer, t. 8, Basel 1992, 
s. 1208. W A Greek-English Lexicon autorstwa H. G. Liddella i R. Scotta αἰδῶς ozna-
cza: „a) as a moral feeling – reverence, awe, respect for the feeling or opinion of others 
or for one’s own conscience and so shame, self-respect, sense of honour; b) that which 
causes shame or respect and so shame, scandal; dignity, majesty. Por. H. G. Liddell, 
R. Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford 1958, s. 36. Aivdw,j from Homer down; 
a sense of  shame, modesty: 1 Tim 2, 9; reverence, Heb 12, 28 (latreu,ein, Qew/| meta, 
aivdou/j kai, euvlabei,aj, but Lachmann’s Greek text, Tischendorf ’s Greek text, Tregelles’s 
Greek text, Westcott and Hort’s Greek text euvlabei,aj kai, de,ouj). Synonyms: aivdw,j, 
aivscu,nh: Ammonius distinguishes the words as follows: aivdw,j kai, aivscu,nh diafe,rei, 
o[ti h` me,n aivdw,j evstin evntroph, pro,j e[kaston, w`j sebome,nwj ti,j e;cei. aivscu,nh dV evfV 
oi-j e[kastoj a`martw,n siacu,netai, w`j mh, de,on ti, pra,xaj. kai, avidei/tai me,n ti,j to,n 
pate,ra. aivscu,netai de, o[j mequ,sketai, etc., etc.; accordingly, aivdw,j is prominently 
objective in its reference, having regard to others; while aivscu,nh is subjective, making 
reference to oneself and one’s actions. It is often said that aivdw,j precedes and prevents 
the shameful act, aivscu,nh reflects upon its consequences in the shame it brings with 
it. Aivdw,j is the nobler word, aivscu,nh the stronger; while aivdw,j would always restrain 
a good man from an unworthy act, aivscu,nh would sometimes restrain a bad one”. 
Por. J. H. Thayer, Thayler’s Greek-English Lexicon of the New Testament, dz. cyt., s. 14.

21 Arystoteles, Etyka eudemejska, dz. cyt., 453; Arystoteles, Etyka nikomachejska, 
dz. cyt., s. 167; Arystoteles, Etyka wielka, dz. cyt., s. 336–337; Arystoteles, Fizjognomika, 
w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, dz. cyt., s. 329; Arystoteles, Retoryka, dz. cyt., 
s. 376–380; Arystoteles, Zagadnienia przyrodnicze, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, 
dz. cyt., s. 580–585.

22 Por. Arystoteles, Retoryka, dz. cyt., s. 376–380. 
23 Αἰδῶς odpowiada w języku łacińskim pudor, verecundia, veneratio, reneratia, 

erubescentia, inguen. Por. Z. Weclewski, Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 14. Pudor 
oznacza wstyd, bojaźń, nieśmiałość. Por. Słownik łacińsko-polski, polsko-łaciński, red. 
E. Kubicka, M. Suwała, Toruń 2005, s. 124. Może on również znaczyć powściągliwość; 
szacunek wobec kogoś, wzgląd na kogoś; obowiązkowość, sumienność, wstydliwość, 
skromność, obyczajowość, a także cześć, honor, dobre imię oraz hańbę, rumieniec wsty-
du i wstydliwe części ciała, srom. Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. 4, Warszawa 
1974, s. 378. Może dotyczyć także świadomości tego, co właściwe, poczucia stosowności, 
przyzwoitości i mieć na względzie to, co przystoi w zakresie spraw płci, stroju, języka, 
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konkretnego i jednoznacznego polskiego odpowiednika. Pudicitia jest uwa-
żana za cnotę, zaś pudor może oznacza odruch człowieka wobec przedmiotu 
moralnie brzydkiego i tym samym jest identyczny ze wstydem24. Wstydliwość 
wydaje się tym samym co wstyd. Wstyd dotyczy czynu brzydkiego, a więc 
każdego czynu występnego. Wobec tego wstydliwość należy do wszystkich 
cnót25. Podkreśla się więc, że wstyd w pierwszym spontanicznym odruchu 
dotyczy wstydliwości (łac. pudicitia), ale trzeba pamiętać o tym, że odnosi 
się on także do wszystkich rodzajów umiarkowania, czyli do wstrzemięźli-
wości (łac. abstinentia) i trzeźwości (łac. sobrietas) oraz do poczucia godności 

zachowania. Por. Słownik łacińsko-polski, t. 2, red. J. Korpanty, Warszawa 2003, s. 572. 
Verecundia – znaczy uczucie szacunku, respekt, skromność, wstydliwość, powściągliwość, 
nieśmiałość oraz zachowanie budzące szacunek, godność, autorytet, a także wstyd i hań-
bę. Por. Słownik łacińsko-polski, t. 5, red. M. Plezia, Warszawa 1979, s. 567. Może też 
określać poważanie, umiar, wzdryganie się przed czymś, powstrzymywanie się od czegoś 
oraz brak śmiałości, skrępowanie, niepewność, brak wiary w siebie. Słownik łacińsko-

-polski, red. J. Korpanty, dz. cyt., s. 942. Następnie αἰδῶς w języku angielskim odpo-
wiada: shame, disgrace tłumaczone jako hańba, a wstydliwość awe, bashfulness, shyness, 
timidity, shamefacedness modesty. Por. Słownik polsko-angielski, red. J. Fisiak, Warszawa 
2002, s. 429; J. Stanisławski, Wielki słownik polsko-angielski, Warszawa 1969, s. 1303. 
W języku francuskim odpowiada pudeur, honte, modestie, respect. Por. D. Vasse, Pudeur, 
w: Dictionnaire de spiritualié, t. 12, Paris 1986, s. 2607–2610; J. Ruhnau, Scham, Scheu, 
dz. cyt., s. 1208. W języku niemieckim αἰδῶς jest tłumaczone jako wstyd Scham, Scheu, 
Shande, a wstydliwość jako Schamhaftigkeit, Verschämtheit, Züchtigkeit, Keuschheit. Por. 
J. Ruhnau, Scham, Scheu, dz. cyt., s. 1208; J. Ruhnau, M. Langer, Scham, Schamhaflig-
keit, w: Lexikon für Theologie und Kirche, Hg. W. Kasper, t. 9, Freibung–Basel–Wien 
2006, s. 105–106; K. E. Logstrup, Scham, w: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 
Hg. K. Galling, t. 5, Tübingen 1961, s. 1383–1386; A. Laun, Scham, w: Praktisches 
Lexikon der Spiritualität, Hg. C. Schütz, Freiburg–Basel–Wien 1988, s. 1088–1089; 
Słownik polsko-niemiecki, t. 2, red. G. Koziełek, Warszawa 1974, s. 936–937.W języ-
ku włoskim αἰδῶς oznacza pudore, vengona. Por. G. Campanini, A. Autiero, Pudore, 
w: Nuovo dizionario di teologia morale, a cura di F. Compagnoni, G. Piana, S. Privitera, 
Torino 1990, s. 1076; G. Chimirri, Pudore, w: Enciclopedia di bioetica a  sessuologia, 
a cura di G. Russo, Messina 2004, s. 1466–1470; P. C. Damen, Pudore, pudicizia, 
w: Dizionario di teologia morale, a cura di P. Palazzini, Roma 1961, s. 1236–1237.

24 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie. Objaśnienia tłu-
macza, t. 22, dz. cyt., s. 367; P. Scavini, Theologia moralis universa, t. 2, Milano 1882, 
s. 568–589. Pudicitia pochodzi od słowa pudicus, które znaczy tyle, co „obyczajny, 
przyzwoity, skromny”. Stąd też pudicitia może oznaczać obyczajowość, skromność 
obyczajów, wierność małżeńską. Por. Słownik łacińsko-polski, t. 4, red. M. Plezia, dz. cyt., 
s. 377–378. M. Kowalewski w Małym słowniku teologicznym posługuje się łacińskim 
słowem pudicitia na określenie wstydliwości. Por. M. Kowalewski, Mały słownik teolo-
giczny, Poznań–Warszawa–Lublin 1959, s. 413. 

25 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 63.
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(łac. honestas), które umacniają ludzką wolę w dziedzinie emocji i zachowań 
wobec innych26.

Wstydliwość jest uczuciem naturalnym, mądrze włączonym przez Stwórcę 
w ludzką naturę. Rodzi się ona wraz z dojrzewaniem sumienia osoby27. Na-
turalne poczucie wstydu jest tylko uzdolnieniem psychicznym, podobnie jak 
sumienie, a w pewnym znaczeniu jego częścią. Aby mogło się stać cnotliwym 
stróżem czystości w dziedzinie zmysłów, to należy wpierw rozwinąć w cnotę 
wstydliwości dzięki pielęgnowaniu głębokiej czci i skromności oraz wiernego 
posłuszeństwa28. Polega ona na odmowie odsłaniania tego, co powinno pozo-
stać zakryte29. Wpływa na wybór ubioru30. Co więcej, wstydliwość inspiruje 
styl życia, który pozwala na przeciwstawienie się wymaganiom mody i presji 
panujących ideologii31.

Opanowanie wstydu przez rozum ma iść nie w kierunku jego zlikwi-
dowania, bo to kończy się zepsuciem moralnym, ale wykorzystania jego sił 
i oddania w służbę wyższych wartości. Jeśli ktoś próbuje się pozbyć wstydu, 
to występuje wtedy bezwstyd, czyli zniszczenie naturalnej ochrony danej 
przez Boga, by ostrzegała o tym, co godne, a co niegodne człowieka. Wstyd 
jest więc zabezpieczeniem danym przez Boga jako pomoc dla rozumu i woli, 
gdyż reaguje samorzutnie na każdą podnietę zagrażającą godności ludzkiej. 
Opanowanie naturalnego poczucia wstydu przez wytworzenie cnoty jest 
zadaniem wychowania, a potem samowychowania32.

Praca człowieka może iść w kierunku pielęgnowania wstydu, tak by prze-
stał być ślepym impulsem, a zaczął służyć poruszeniom rozumu. Człowiek 
bez racji nie pozwala na żadne czynności czy słowa obrażające naturalne 
poczucie wstydliwości, a dla dostatecznej racji zapanuje nad bólem, podda 
wstyd rozumowi, ma prawdziwą chrześcijańską cnotę wstydliwości33.

Wstydliwość przemienia się w cnotę, to znaczy w moc, siłę, która doskonali, 
chroni i wyzwala to, co w duszy ludzkiej jest szlachetne. Nie ogranicza się 

26 Por. M. Mróz, De verecundia, czyli o kwestii wstydu widzianej oczyma św. To-
masza z Akwinu, dz. cyt., s. 183–192.

27 Por. KKK 2524.
28 Por. B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. 3, dz. cyt., s. 245.
29 Por. KKK 2521.
30 Por. KKK 2522.
31 Por. KKK 2523.
32 Por. S. Proszak, Nowoczesna kultura nagości i jej stosunek do wstydliwości chrze-

ścijańskiej, „Ateneum Kapłańskie” (1936) t. 37, s. 143–144.
33 Por. S. Proszak, Nowoczesna kultura nagości…, dz. cyt., s. 143–144.
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to jedynie do rzeczy, które odnoszą się do płciowości34. Przede wszystkim w tym 
kontekście wstydliwość jest naturalnym dążeniem do panowania nad tym, 
co w człowieku jest najbardziej jego – chodzi nie o rzeczy, które ma, lecz siebie 
samego. Tej wartości, która istnieje tylko dla niego i być może, dla tych osób, 
które są mu tak bliskie, że można by powiedzieć, że są jakby przedłużeniem 
jego ja. Po części jest cechą wrodzoną, a po części owocem świadomej edukacji, 
która objaśnia przyczyny wstydliwości i uczy wybierać, co w jaki sposób po-
winno się ukrywać i oraz w jakich okolicznościach można to przekazywać tak, 
aby osoba nie cierpiała jakiejkolwiek szkody35. Ponadto ma swoje zastosowanie 
wszędzie tam, gdzie zagrożona zostaje godność, a człowiek ujawnia taką moc 
wewnętrzną, że panuje nad sobą i może wykazać się zdolnością wzniesienia 
się ponad to, co jedynie przyjemne36. Cnota wstydliwości jest panowaniem.

Mówiąc o wstydliwości w ściślejszym znaczeniu, ma się na myśli wstydli-
wość płciową37. Etyka uważa wstydliwość płciową zawsze za cnotę i głęboko 
uzasadnioną konieczność życiową. We wstydliwości płciowej ukrywają się nie 
tylko rzeczy brzydkie i poniżające, ale ukrywa się też uroda ciała i serdeczna 
miłość oraz jej objawy we współżyciu seksualnym. Ukrywa się to wszystko, 
gdyż należy do najosobliwszej sfery życia, którą strzeże się przed ciekawością 
innych ludzi. Ukrywa się także dlatego, że to, co jest na wskroś osobiste, dla 
innych często jest niezrozumiałe i może wywołać negatywne wrażenie. Dla 
kochających się czułe pieszczoty są naturalnym wyrazem miłości, dla obcych 
zaś świadków mogą być śmieszne, a nawet wstrętne. Dlatego wstydliwie 
ukrywa się to, co samo w sobie jest bez zarzutu i ma wartość38. Wstydliwość 
strzeże tajemnicy osób i ich miłości39. Zachęca do cierpliwości i umiarkowa-
nia w związku miłości. Domaga się ona, by zostały spełnione warunki daru 
i pełnego wzajemnego oddania się mężczyzny i kobiety40.

Wstydliwość płciowa odnosi się z  istoty swej do funkcji seksualnych, 
mianowicie do uczynków, słów, pożądliwości i wyobrażeń seksualnych oraz 
do narządów płciowych i w dalszym ciągu do tych części ciała, które rów-
nież wpływają na podniecenie seksualne, tzw. strefy erogenetyczne. Chociaż 

34 Por. A. Orozco, Wstydliwość, dz. cyt., s. 4–6. 
35 Por. A. Orozco, Wstydliwość, dz. cyt., s. 4–6.
36 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 11–17. 
37 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 18–19.
38 Por F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 22–29. 
39 Por. KKK 2522.
40 Por. KKK 2522.



—  60  —

Problem kryzysu cnoty wstydliwości…

funkcje seksualne same w sobie są czymś naturalnym i dobrym, to jednak 
wstydliwość płciowa jest konieczną ochroną tej sfery życia. Objawia się ona 
jako wstydliwość w ogóle przez to, że możliwie unika się tego, względnie 
ukrywa się to, co zawstydza41.

Wyrażenie bowiem poczucie wstydu obejmuje kilka odmiennych postaw 
człowieka w stosunku do przedmiotu wstydu. Przedmiot wstydu można za-
kwalifikować przynajmniej do trzech grup. Pierwsza z nich to części fizyczne 
ciała, które są ukryte, żywe i cenne. Druga grupa to zachowanie normatyw-
ne, czyli struktura właściwa przestrzeni intymności życia. Trzecia to ruchy 
i znaki, do których zalicza się słowa (obsceniczne, wulgarne, dwuznaczne, 
święte itp.), przedmioty, odzież, wyrażenia twarzy (rumieniec) oraz oglądanie 
lub nieoglądanie, dotykanie lub niedotykanie ciała42. Stąd też kształtują się 
różne postawy. Jedna z nich polega na tym, że człowiek wstydzi się swoich 
cech fizycznych, nie chce ich jednak przyjąć, czyli zaakceptować w pełni siebie 
takim jakim jest. Jest to wstydliwość, która pochodzi od wstydu seksualnego. 
W sposób szczególny wstydliwością otoczony jest akt płciowy. Obejmuje 
ona również wszystko to, co dotyczy płciowości, a zwłaszcza zewnętrznych 
objawów płciowych, takich jak: spojrzeń, pocałunków i dotknięć43. Druga 
zaś postawa obejmuje wstydzenie się, gdy nie są przestrzegane zasady, które 
nakazuje rozum. Jest to wstydliwość moralna polegająca – jak pisze Tomasz 
z Akwinu – na unikaniu tego, co naganne. Wstyd jest tu rozumiany jako 
rodzaj przykrości i niepokoju w związku z obecnymi, byłymi lub zamierzo-
nymi występkami, które prowadzą do zniesławienia. Kolejne postawy różnią 
się od nich tym, że człowiek nie zna przedmiotu wstydliwości. Przedmiotem 
zaś wstydliwości jest to, czego człowiek najbardziej się wstydzi44.

Człowiek wstydzi się przede wszystkim wszelkiego rodzaju czynów, które 
wyrastają z wad. Czyny wynikające z tchórzostwa to porzucenie lub ucieczka, 
a z nieuczciwości – zwrot powierzonego w depozycie mienia lub skrzywdzenie 

41 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 18–19.
42 „Il pudore oggettivo è classifiable in almeno tre gruppi: a) parti fisiche del 

corpo, parti che vengono diversamente nascoste, vissute, trattate, apprezzate; b) com-
portamenti normativi: strutturazione del proprio spazio d’intimità vitale, star da soli 
per fare certe cose, rapporti di vicinanza/lontananza; c) movimenti e  segni: parole 
(oscene, volgari, ambigue, sacre, ecc.), oggetti, abbigliamento, espressioni del volto 
(rossore), guardare/non guardare, toccare/non toccare ecc”. Por. G. Chimirri, Pudore, 
dz. cyt., s. 1468. 

43 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 44.
44 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 44.
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kogoś. Z kolei konsekwencją rozwiązłości jest stosunek seksualny z osobą, 
z którą nie wolno, w miejscu, w którym nie wolno, wtedy gdy nie wolno oraz 
czerpanie zysków z rzeczy haniebnych lub lichych, lub z ludzi bezbronnych. 
Jest to więc wyraz brutalnej chęci zysku i chciwości45. Oznaką nieszlachet-
nego postępowania jest nieudzielenie pomocy pieniężnej, chociaż stać na jej 
udzielenie, lub udzielenie zbyt małej, a także zwracanie się o pomoc do osób 
biedniejszych od siebie. Wyrazem pochlebstwa jest nadmiernie wychwalanie 
czyichś zalet, tuszowanie czyichś wad, a także przesadne współczucie cierpią-
cemu w jego obecności46.

Większy jeszcze wstyd przynoszą człowiekowi czyny dokonane jawnie 
i na oczach wszystkich. Tu można uwzględnić unikanie wysiłków, by stawać 
się dobrym człowiekiem, jak i unikanie uczestnictwa w rzeczach moralnie 
zaszczytnych, w których uczestniczą wszyscy, a przynajmniej wszyscy lu-
dzie danego stanu lub ich większość47. Doznawanie od kogoś wielokrotnie 
dobrodziejstwa i niedocenianie tego można uznać za wyraz małoduszności 
i nikczemności. Z chełpliwości wynika mówienie tylko o sobie, przechwalanie 
się wszystkim i przypisywanie sobie cudzych zasług. Wszelkie inne czyny, ich 
przejawy i im podobne rzeczy będące wynikiem każdej innej wady etycznej 
są haniebne i wstydliwe48.

Człowiek wstydzi się nie tylko samego aktu płciowego, ale też wszystkich 
zachowań zewnętrznych, które do niego prowadzą. Przykładem zewnętrznych 
objawów płciowych są bezwstydne spojrzenia, pocałunki, dotyki, a wewnętrz-
nych objawów bezwstydne myśli, wyobrażenia. Chodzi tutaj przede wszystkim 
o pożądania zmysłowe, które szukają zadowolenia w dotyku, w materialnym 
zetknięciu z przedmiotem mającym to pragnienie zaspokoić. Z pięciu zmy-
słów zewnętrznych najbardziej narażone na takie ich użycie są dotyk i smak, 
pozostałe – powonienie, słuch i wzrok – biorą udział tylko pośrednio, gdyż 
mają one swoje własne zadowolenia niełączące się z tamtymi i od nich nieza-
leżne. Każdy ze zmysłów może dać przyjemność człowiekowi, ponieważ dany 

45 Por. Arystoteles, Retoryka, dz. cyt., s. 376–380.
46 Por. Arystoteles, Retoryka, dz. cyt., s. 376–380.
47 Arystoteles pisze, iż  jako „ludzi naszego stanu rozumie tych, którzy należą 

do tego samego szczepu, współobywateli, rówieśników, krewnych i w ogóle tych, którzy 
są nam równi, pod jakimkolwiek innym względem. Wstydem byłoby więc np. niepo-
siadanie takiego samego wykształcenia, jak inni ludzie naszego stanu”. Por. Arystoteles, 
Retoryka, dz. cyt., s. 376–380.

48 Por. Arystoteles, Retoryka, dz. cyt., s. 376–380.
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przedmiot podoba się danemu zmysłowi49. Porządek wymagany w dziedzinie 
przyjemności dotyku jest szczególnie godny pochwały, gdyż trudniej jest nad 
nim panować i go powściągać. Przynależy on do najbardziej naturalnych 
czynności ludzkich. Jednakże przedmiot pożądania, a więc przyjemność 
dotyku, wzbudza często tak silne żądze i namiętności, że człowiek potrzebu-
je sprawności cnoty, a także zabezpieczenia i obrony50. Cnota wstydliwości 
płciowej kieruje spojrzeniami i gestami, które odpowiadają godności osób 
i godności ich zjednoczenia51.

W cnocie wstydliwości ważną rolę odgrywa podwójne znaczenie wstydze-
nia się. Po pierwsze jako odruch wstydu i po drugie w zwrocie „powinieneś się 
wstydzić” oraz w zwrocie „wstydzić się przed kimś”. Wstydzić się przed kimś 
może oznaczać przeżywanie odruchu wstydu przed kimś, ponieważ ten ktoś 
np. patrząc, orientuje się na indywidualność. Co więcej, ma znaczenie w ro-
zumieniu niewłaściwego postępowania dopiero dzięki naganie i rozumieniu 
odczuwania po fakcie współsprawstwa, a później żałowaniu go, jak np. w sy-
tuacji gdy trzeba przyznać się do kłamstwa, tak samo wskazuje na wstyd jak 
słowa „hańba”, „zniesławienie” oraz na istnienie takich struktur pośrednich52.

Najpierw jest wstydzenie się z powodu samego siebie, a potem z powo-
du własnego postępowania lub jakiejś cechy. Jest tym samym specyficznym 
sumieniem seksualnym, a przez to żywym sędzią, ale różnym od sumienia 
moralnego. Wstyd będący poniekąd wyrokującym sumieniem życia płciowego 
stanowi istotne źródło powstania sumienia w ogólności53. Przeto wstyd może 
być najgłębszą mądrością i jedynie symbolicznie ujmować prawdę o źródle 
moralności, gdyż wstyd jest zawsze odruchem na zło, a to wiąże się także 
z poznaniem dobra (por. Rdz 3, 5–7).

Wyraźnie widać w tej cnocie dwie tendencje: defensywną i zachowaw-
czą. Tendencja defensywna występuje wówczas, gdy człowiek wstydliwy 
kładzie wokół wartości moralnych różne strefy obronne i broni tych wartości 

49 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 37–
40; M. Mróz, De verecundia, czyli o kwestii wstydu widzianej oczyma św. Tomasza 
z Akwinu, dz. cyt., s. 183–192.

50 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 37–
40; M. Mróz, De verecundia, czyli o kwestii wstydu widzianej oczyma św. Tomasza 
z Akwinu, dz. cyt., s. 183–192.

51 Por. KKK 2521.
52 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 42.
53 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 123–124.
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ze zdecydowaniem już na liniach najbardziej zewnętrznych. Tak więc człowiek 
wstydliwy czuwa, by obronić się nie tylko przed samym grzechem, ale również 
przed jego możliwością i niebezpieczeństwem, nawet gdy jest ono odległe. 
Zaś tendencja zachowawcza polega na fakcie, że człowiek osłania tajemnice 
własnej osoby i osoby bliźniego. Osoba ludzka z natury chroni swoją sferę 
intymną i odkrywa ją drugiej osobie tylko wtedy, gdy darzy ją szczególnym 
zaufaniem, również gdy chodzi o życie religijne. Płeć jest częścią całości czło-
wieka i osoba wstydliwa troszczy się o obronę tej tajemnicy, stąd też zawsze 
troszczyć się będzie o to, by nie naruszać tej sfery u innej osoby. Zatem cnota 
wstydliwości obejmuje zarówno pewien zewnętrzny wstręt do zła i do tego 
wszystkiego, co człowieka może obniżyć i zanieczyścić, jak i pewną obawę 
przed zniesławieniem, jakie w oczach ludzkich zło za sobą pociąga54.

Wstydliwość ma swe zastosowanie w życiu ludzkim wszędzie tam, gdzie 
zagrożona jest godność człowieka jako istoty rozumnej. Jest ona dążeniem 
do tego, aby przez swoje cielesne jawienie się nie budzić nieodpowiedzialnych 
i uwłaczających godności ludzkiej skojarzeń55. Moralny charakter wstydliwo-
ści powoduje to, że staje się ona zadaniem moralnym. Wyrazem tego zadania 
są oceny i imperatywy moralne, które nakazują człowiekowi wypracowanie 
w sobie odpowiednich postaw i zachowań moralnych, aby obowiązująca 
człowieka moralność również od strony wstydliwości znalazła należyte za-
bezpieczenie56.

Podsumowując, wstydliwość jest zdolnością do wstydzenia się, która tkwi 
w naturze ludzkiej. Ta zdolność jest darem Boga. Staje się cnotą, gdy jest 
podporządkowana rozumowi i woli. W szerokim znaczeniu mówi się o cnocie 
wstydliwości moralnej, a w węższym o cnocie wstydliwości płciowej. Różny 
jest więc zakres przedmiotu wstydu, jak i wstydliwości oraz różne są przyczyny 
wstydzenia się. Wstydliwość jest częścią umiarkowania, stąd też ma wpływ 
na inne cnoty, które są przyporządkowane cnocie umiarkowania.

54 Por. M. J. Kempys, Rola cnót moralnych w dążeniu ku pełni człowieczeństwa 
w świetle pism o. Jacka Woronieckiego, Kraków 2005, s. 235–236.

55 Por. A. Marcol, Etyka życia seksualnego, dz. cyt., s. 74.
56 Por. T. Ślipko, Życie i płeć człowieka…, dz. cyt., s. 300. 
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2. Rozumienie cnoty wstydliwości w kulturze i obyczajach

Przez dobre obyczaje z punktu widzenia moralnego rozumie się najpierw 
dobre moralnie postępowanie jakiejś osoby przejawiające się w poszczegól-
nych czynach i cnotliwych nawykach, które będąc w pewien sposób wro-
dzone, mogą być udoskonalone przez stały wysiłek i nie tylko mechaniczne 
powtarzanie dobrych czynów. Gdy wyjdzie się poza krąg pojedynczych osób, 
dostrzega się zwyczaje o charakterze ogólnym, od których nikt nie może się 
uchylić bez narażenia się na naganę ze strony opinii publicznej. Skoro takie 
zwyczaje dotyczą postępowania moralnego w społeczeństwie i mają charakter 
obowiązku pochodzącego od Boga lub od ludzi za pośrednictwem zdrowych 
praw i instytucji, opatrzonego wewnętrzną sankcją sumienia i sankcjami ze-
wnętrznymi ze strony władzy czuwającej nad dobrem społecznym – wówczas 
mówi się o dobrych obyczajach we właściwym tego słowa znaczeniu57.

Nie można żądać, by pojęcie dobrych obyczajów miało charakter mono-
litu, gdyż zbierają się tu różnorodne czynniki – zasad i praktyki, ideologii 
i środowiska, tradycji i wiedzy, człowieczeństwa i techniki, postępu i zaniku, 
poglądów i zachowań58. W kontekście tych czynników dobrego obyczaju 
poniżej zostanie omówiona cnota wstydliwości w kulturach.

Pierwotną podstawę dla zasad dobrego zachowania się na co dzień, które 
umożliwia porozumiewanie się i dobre współżycie z otoczeniem, daje przy-
roda – hamulce naturalne, co w praktyce oznacza nauczenie się konkretnych 
sposobów postępowania59. Hamulce dane są ludziom przez przyrodę razem 
z gwałtownością, z którą ich ograniczają. Gdyby nie hamulce, to osobniki 
jednego gatunku mogłyby się wzajemnie pouśmiercać i gatunek wymarłby, 
czego przyroda sobie nie życzy. Naturalnymi hamulcami u człowieka są: 
wstyd, wstręt i sumienie60. Wstyd i wstręt uznano za główne bariery, które 
powstrzymują realizację popędu płciowego61. Komponent oporu i obrony jest 
wspólny dla wstydu i wstrętu. Gdy wstręt występuje w postaci silnego bycia 
odtrąconym przez rzecz budzącą obrzydzenie i połączony jest z przeczuciem 

57 Por. F. Lambruschini, Rola współczesnego widowiska w życiu moralnym chrze-
ścijanina, w: F. Adamski, Kościół a kultura masowa, Kraków 1984, s. 47.

58 Por. F. Lambruschini, Rola współczesnego widowiska w życiu moralnym chrze-
ścijanina, dz. cyt., s. 47.

59 Por. J. Kamyczek, Savoir-vivre dla nastolatków, Warszawa 1974, s. 7.
60 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 29. 
61 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 43.
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szkodliwości owej rzeczy i lekkimi mdłościami, to przeciwdziałanie wstydowi 
ma stały silny impuls przyciągania przez tę rzecz, której się wstyd opiera62. 
Z kolei sumienie jest sądem rozumu i obecne we wnętrzu osoby nakazuje jej 
w odpowiedniej chwili pełnić dobro, a unikać zła. Osądza ono konkretne 
wybory, aprobując te, które są dobre, i potępiając te, które złe (por. Rz 1, 32). 
Człowiek we wszystkim, co mówi i czyni, ma wiernie iść za tym, o czym wie, 
że jest słuszne i prawe63. Sumienie obejmuje przestrzeganie zasad moralnych, 
ich zastosowanie w danych okolicznościach przez praktyczne rozeznanie racji 
i dóbr64. Strzegą one człowieka, a zwłaszcza kobietę, przed zbyt wczesnym 
oddaniem się praktykom seksualnym65.

Wstyd, wstręt i sumienie to hamulce będące źródłem dobrych manier. Po-
wstają niekiedy w ten sposób, że gest pierwotnie agresywny zamienia się w gest 
tylko imitujący agresję, a ten z kolei nabiera z czasem sensu wręcz odwrotnego, 
staje się znakiem przyjaźni. Przykładem może być branie się w ramiona. Kto 
wie, czy nie było ono kiedyś braniem się za bary w walce, potem braniem się 
za bary tylko dla zamarkowania, wreszcie stało się gestem przyjaźni. Można 
powiedzieć, że ten gest się zrytualizował i wszedł do repertuaru przyjaznych 
symboli, na pożytek osób i całych grup społecznych66. Gest jest wyrazem 
myśli i uczuć. Towarzyszą one mowie, ożywiają ją, częściowo mogą ją zastąpić. 
Są niezależne od różnorodności języków poszczególnych narodów67.

Inaczej powstaje mechanizm gestu grzeczności. Człowiek pierwotny np. 
godził maczugą w głowę przeciwnika, który miał na sobie odsłoniętą czaszkę 
zwierzęcia – nie chodziło o zabicie przeciwnika, tylko o niedopuszczenie go do 
swojej jaskini, o obronę terytorium przed intruzami. Przyroda w zasadzie 
czuwa, by osobniki tego samego gatunku nie uśmiercały się. Wówczas na wi-
dok podniesionej maczugi intruz już mógł z góry uznać się za zwyciężonego 
i dawał znać o tym, obnażając głowę. Z czasem przeszło to w zdejmowanie 
kapelusza, czapki przed osobą szacowną. Zdejmowanie hełmu, nakrycia 
głowy było gestem pojednawczym, uznaniem wyższości adwersarza. Gest ten 
zrytualizował się jako symboliczne uznawanie swej zależności. Zaniechanie 

62 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 44.
63 Por. GS 16; KKK 1776–1778; 1796.
64 Por. KKK 1780.
65 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 43.
66 Por. J. Kamyczek, Savoir-vivre dla nastolatków, dz. cyt., s. 6.
67 Por. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, przekł. i oprac. W. Zakrzew-

ska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990, s. 17.
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gestu grzeczności będącego w repertuarze jakiejś grupy osób, wspólnoty jest 
traktowane przez nią jako obraźliwe, a nie tylko jako obojętny fakt68. Przykła-
dem są Japończycy, którzy pochylają głowę, gdy spotykają kogoś znajomego 
na ulicy. Japończyk, który by tego nie uczynił, okazałby się niegrzeczny. 
Amerykanie takiego gestu nie wykonują69. Pojawia się tu wstyd, który jest 
tym specyficznym wyrazem właściwym szlachetnej istocie70. Szlachetność 
istoty poznaje się po dobrych manierach, na które poniekąd mają wpływ 
wstyd, wstręt i sumienie. Ten zawsze się dobrze zachowa, kto zachowa się 
życzliwie i z prostotą, czego wyrazem jest odpowiedni gest, gdyż wymaga 
większego wysiłku niż konkurencyjny. Zatem dobre maniery utożsamiane 
są z zachowaniem etycznym, przypisuje się im bezwzględną wartość moralną.

Jednak nie można i nie powinno się zapominać o granicach obiektyw-
nych, absolutnie nieprzekraczalnych, które są wymogiem i nakazem prawa 
moralnego, naturalnego i chrześcijańskiego71. Prawo moralne zakłada między 
stworzeniami rozumny porządek, który ustanowił Stwórca swoją mocą, mą-
drością i dobrocią dla ich dobra i ze względu na ich cel. Prawo jest ogłaszane 
i ustanawiane przez rozum jako uczestnictwo w opatrzności Boga żywego, 
Stwórcy i Odkupiciela wszystkich. To rozporządzenie rozumu nazywane jest 
właśnie prawem. Każde prawo znajduje w prawie wiecznym swoją pierwszą 
i ostateczną prawdę72. Prawo naturalne, będące doskonałym dziełem Stwórcy, 
dostarcza solidnych podstaw, na których człowiek może wznosić budowlę za-
sad moralnych, kierujących jego wyborami. Ustanawia ono również niezbędną 
podstawę moralną do budowania wspólnoty ludzkiej. Wreszcie dostarcza ko-
niecznej podstawy dla prawa cywilnego, które jest z nim związane, albo przez 
refleksję, która wyprowadza wnioski z jego zasad, albo przez uzupełnienia 
o charakterze pozytywnym i prawnym73. Człowiek uczestniczy w mądrości 
i dobroci Stwórcy, który przyznaje mu panowanie nad jego czynami i zdol-
ność kierowania sobą ze względu na prawdę i dobro. Prawo naturalne wyraża 
pierwotny zmysł moralny, który pozwala człowiekowi rozpoznać rozumem, 

68 Por. J. Kamyczek, Savoir-vivre dla nastolatków, dz. cyt., s. 7.
69 Por. Ph. G. Zimbardo, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 246.
70 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 70 i s. 77.
71 Por. GS 14–16; K. Wojtyła, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vatica-

num II, Kraków 1972, s. 242–243; F. Lambruschini, Rola współczesnego widowiska 
w życiu moralnym chrześcijanina, dz. cyt., s. 48.

72 Por. KKK 1951.
73 Por. KKK 1959.
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czym jest dobro i zło, prawda i kłamstwo74. Następnie prawo naturalne, obec-
ne w sercu każdego człowieka i ustanowione przez rozum, jest uniwersalne 
w swoich przepisach i jego władza rozciąga się na wszystkich ludzi. Dotyczy 
godności osoby i określa podstawę jej fundamentalnych praw i obowiązków75. 
Prawo naturalne jest niezmienne i trwałe pośród zmian historycznych. Istnieje 
wśród zmieniających się poglądów i obyczajów oraz wspiera ich postęp76.

Wobec wszystkich tych sił naturalnych, które same z siebie dążą do tego, 
by człowiek mniej lub bardziej zatracił się w świecie i zaniechał wszelkiego 
wglądu i wszelkiej troski o swoje intymne ja, wstyd broni jestestwa i prawa 
do owego intymnego ja oraz do jego nietykalności przez osąd publiczny77. 
W kulturze może się ukształtować różna ideologia wstydliwości, która jest 
zakorzeniona w różnych środowiskach społecznych. Ideologia ta może się 
wiązać z nowoczesnymi lub fałszywymi interpretacjami wstydu.

Według nowoczesnych interpretacji uczucie wstydu zostaje oderwane 
od swojego sensu. Według niektórych wstyd jest jedynie skłonnością do ukry-
wania tego, co szpetne we własnym ciele, lub wyrazem samopogardy i stra-
chu przed szyderstwem, ukrywających się pod postacią wartości moralnej78. 
Chodzi w tym wypadku o wmówienie sobie odczuwania wstydu, tak że sądzi 
się, iż się go odczuwa, a w rzeczywistości się go nie doświadcza. Stąd można 
zauważyć pewien sposób usprawiedliwienia własnego bezwstydu, doświad-
czanego w skrytości jako coś negatywnego. Dlatego też poczucie wstydu 
w ogólności jest tylko moralną wykładnią pewnego rodzaju instynktownej 
próżności i strachu przed wyjawieniem swoich własnych słabości79.

Zdaniem Schelera istnieje interpretacja, która traktuje wstyd jako uczu-
ciową formę zabezpieczającą, szczególnie kobiety, przed przedwczesnym 
i przedmałżeńskim obcowaniem płciowym, prowadzącym do spłodzenia 
obciążających społeczeństwo nieślubnych dzieci. Ta interpretacja może być 
zaszczepioną człowiekowi przez społeczeństwo zasadą ogólnej korzyści. Byłoby 
lepiej, gdyby wstyd był tylko społecznie pożytecznym uczuciem, zwłasz-
cza że może być także społecznie bardzo szkodliwy, gdy np. powstrzymuje 

74 Por. KKK 1954.
75 Por. KKK 1956; K. Wojtyła, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vatica-

num II, dz. cyt., s. 243.
76 Por. GS 10; KKK 1958.
77 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 43.
78 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 60–61.
79 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 65–66.
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dziewczęta przed przyjęciem dobrego zabezpieczenia ze strony niekochanego 
mężczyzny lub gdy dodatkowo hamuje przyrost demograficzny w czasach 
spadającej płodności. W każdym wypadku może być on zastąpiony przez 
bezpośredni namysł uwzględniający ten pożytek. Jeszcze inna interpretacja 
mówi o ograniczeniu i stłumieniu libido, które stale od nowa powstaje u osoby 
już w okresie dojrzewania płciowego80. Te ostatnie interpretacje prawie nie 
liczą się z miłością, którą uważają wyłącznie za subtelniejszą formę popędu 
płciowego zamiast za funkcję, która widzi i trafnie wybiera według wartości: 
nie następstwo jakiegoś ograniczonego przez wstyd popędu płciowego (czy 
to działającego na rzecz społecznego pożytku, czy na korzyść indywidualnego 
rozwoju), lecz warunek i fundament wstydu seksualnego, który jedynie broni 
miłości wobec ślepoty czystego popędu płciowego81.

W opinii Schelera związany z tymi interpretacjami jest pogląd angielsko-
-amerykański na temat tzw. flirtu. U młodszych i z natury bardziej namiętnych 
osób wstyd prowadzi do negatywnych zjawisk zastępujących w miłości brak 
niezależnie doświadczanego zaspokojenia płciowego. Nazywa się to flirtem 
lub amitie amoureuse. Zjawiska te zaledwie podtrzymują zewnętrzny moralny 
standard życia. Ochraniają one tzw. małżeństwa z rozsądku, które zawarto np. 
ze względów finansowych lub innych przyczyn racjonalnych, lecz jednocześnie 
sprawiają, że niemożliwe staje się jakiekolwiek prawdziwe duchowe wyzwanie 
w życiu towarzyskim i przyjaźni, przyoblekając je w obrzydliwe opary jakiejś 
tłumionej, nieudolnej erotyki. To zaspokojenie seksualne w cichych, pozornie 
niezamierzonych, przypadkowych kontaktach mężczyzny i kobiety jawi się 
jako konsekwencja owego purytańskiego kodeksu moralnego, który wyjaśnia 
tak wiele ze staro- i nowoangielskiego ducha, i który jednocześnie przypisuje 
poczuciu wstydu ową jedynie negatywną rolę tłumienia. U starszych osób, 
u których popęd płciowy znajduje się w stanie obumierania, ten kodeks mo-
ralny prowadzi do osobliwego zjawiska, a mianowicie poszukiwania okazji 
do zawstydzenia i następującego od razu po nim moralnego oburzenia, a to 
dlatego, że sama ta reakcja odbierana jest jako ostatnia z form zaspokojenia 
płciowego82. Zatem te interpretacje mogą być konsekwencją takiego modelu 
wychowania, w którym pewni teoretycy czynią odpowiedzialnym za po-
wstanie wstydu nie prawdziwy i szczery wstyd, lecz właśnie wstyd fałszywy. 

80 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 60–61.
81 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 60–61.
82 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 64–65.
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Te błędne koncepcje poczucia wstydu bardziej lub mniej skutecznie prowadzą 
do największego stłumienia go83.

Współcześnie istnieją takie teorie wychowawcze, których pełne zastoso-
wanie może prowadzić do zaprzeczenia dobrego obyczaju. Trzeba widzieć 
u ludzkości niemal niewyczerpane wewnętrzne zasoby równowagi i samo-
rzutnej zdrowej reakcji w zakresie wartości moralnych, podobnie jak w za-
kresie wartości fizjologicznych i psychicznych84. Interesującego przeglądu 
teorii wyjaśniających powstanie tabu i wstydliwości płciowej w kulturze 
zachodniej dokonał Marian Filar85. Teorie te mogą być tworem kulturowym, 
powstającym na drodze uczenia się i treningu społecznego. Ponadto nie tylko 
samo to uczucie jest tworem nabytym w procesie wychowania w określo-
nym środowisku społecznym, ale środowisko to kształtuje też formy wstydu 
i wyznacza sytuacje, w których człowiek reaguje uczuciem wstydu86. Istnieją 
teorie tłumaczące powstanie tabu, które są związane z jego łamaniem. Teorie 
wstydu można podzielić na bezwzględne i względne. Teorie bezwzględne wsty-
du seksualnego przyjmują, że tabu seksualne i uczucie wstydu są wrodzone 
i powstają u człowieka na podłożu zachodzących w organizmie procesów 
fizjologicznych. Do tego rodzaju bezwzględnych teorii należy m.in. teoria 
metafizyczna obrony przed niebezpieczeństwem, teoria anatomiczna stanu 
prostorgastycznego i teoria samoobrony organizmu87. Teoria metafizyczna 
mówi, iż uczucie wstydu seksualnego jest wrodzone i samoistne oraz nie jest 
pochodną innych cech lub zachowań. Wstyd jest wrodzoną cechą moralności 
osoby. Teoria ta przyjmowana jest przez doktrynę katolicką, a jej teoretyczną 
podstawą jest dogmat o wszczepieniu człowiekowi przez Boga łaski uświę-
cającej i cnót moralnych. Obejmuje ona kierowanie sferą seksualną zgodnie 
z nakazami rozumu (łac. caritas) i ocenianie wartości wstydu jako regulatora 
czynności m.in. seksualnych (łac. pudicitia). Twierdzi się także, że wstyd jest 
samodzielnym i integralnym składnikiem seksualności oraz można go uważać 
za cechę wrodzoną, podobnie jak inteligencję, zmysłowość itp.88.

83 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 62.
84 Por. F. Lambruschini, Rola współczesnego widowiska w życiu moralnym chrze-

ścijanina, dz. cyt., s. 47.
85 Por. M. Filar, Pornografia, Toruń 1977. 
86 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 60–62.
87 Por. K. Imieliński, Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, Warszawa 1985, s. 409–

411.
88 Por. K. Imieliński, Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, dz. cyt., s. 411. 
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Teoria obrony przed niebezpieczeństwem przyjmuje, że wstyd jest po-
chodną wrodzonego popędu samozachowawczego. Ponieważ przednia część 
ciała jest bardziej narażona na urazy niż tylna, występuje tendencja do jej 
zakrywania w celach ochronnych. Podkreśla się w niej, że zgodnie z obser-
wacjami etnologicznymi ukrywanie się z aktem kopulacji wynika ze strachu 
przed napaścią w momencie bezbronności zwierzęcia, a przyjmowanie np. 
przez małpy charakterystycznej postawy przy siedzeniu jest warunkowane 
ochroną narządów płciowych przed uszkodzeniem. Odmianą teorii obrony 
jest koncepcja feministyczna wstydu. Zgodnie z nią przyczyną wstydu jest 
dążenie samicy do obrony przed atakiem samca i spółkowaniem w nieodpo-
wiedniej sytuacji. Niektórzy badacze dopatrywali się powstania wstydu w ma-
gicznym i mistycznym traktowaniu procesów fizjologicznych zachodzących 
w narządach płciowych kobiety (menstruacja, ciąża). Teoria ochrony przed 
niebezpieczeństwem człowieka prawie nie dotyczy, gdyż zagrożenie z zewnątrz 
w rozumieniu tej teorii nie istnieje w aktualnych warunkach życia89.

Zgodnie z teorią anatomiczną wstyd seksualny wynika z anatomicznego 
sąsiedztwa narządów płciowych i narządów wydalniczych. Wstyd związany 
z czynnościami wydalniczymi rozciąga się także na narządy płciowe. W tym 
ujęciu kwalifikuje się raczej do teorii tłumaczącej wstyd jako cechę nabytą, 
gdyż wstyd rozciągający się na czynności higieniczne związane z wydalaniem 
jest nabyty w procesie wychowania na drodze uczenia się. Ponadto piersi 
kobiety również w wielu kulturach objęte są tabu seksualnym, mimo że nie 
znajdują się w bezpośredniej bliskości narządów wydalniczych90.

Kazimierz Imieliński wymienia także teorię stanu prostorgastycznego 
oraz teorię samoobrony organizmu. Teoria stanu prostorgastycznego roz-
wijała się na podstawie faktu, że po wytrysku nasienia nie tylko ustępują 
erekcja i napięcie seksualne, lecz zwykle dochodzi do znużenia, senności, 
apatii i wyraźnej przejściowej niechęci do kontaktów seksualnych, a nawet 
do powstania uczucia niesmaku. Wielokrotne powtarzanie się tego rodzaju 
uczuć, zwłaszcza przy przekraczaniu zapotrzebowania organizmu na kontakty 
seksualne, może transponować awersję z czynności seksualnych na narządy 
płciowe i w ogóle na sferę seksualności. Wstyd i niesmak powstają wów-
czas, na zasadzie utrwalenia się odruchów warunkowych, w każdej sytuacji 

89 Por. K. Imieliński, Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, dz. cyt., s. 224.
90 Por. K. Imieliński, Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, dz. cyt., s. 409–411. 
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nawiązującej do seksualności. W tym ujęciu wstyd seksualny powstaje na dro-
dze wrodzonej i nabytej91.

Teoria samoobrony organizmu głosi, że aktywność seksualna prowadzi 
w organizmie do pewnych ubytków energetycznych, podobnie jak każda inna 
forma aktywności (fizyczna, intelektualna). Organizm człowieka broni się 
przed naruszeniem równowagi energetycznej, osłabieniem reakcji na pewne 
podniety oraz odczuwaniem niesmaku. Do mechanizmów obronnych orga-
nizmu przeciwdziałających znaczniejszym naruszeniom równowagi energe-
tycznej należą wstyd, niesmak, zmęczenie lub stan apatii. Teoria ta jest o tyle 
abiologiczna, że nie docenia biologicznego rytmu seksualnego powodującego, 
po krótszym lub dłuższym okresie regeneracji, potrzebę powtórnego zaspo-
kajania napięć seksualnych92.

Z kolei teorie względne wstydu seksualnego przyjmują, że tabu seksu-
alne i uczucie wstydu są nabyte w procesie wychowania i uspołecznienia 
człowieka, a więc są elementem pochodnym kultury. Do teorii względnych 
można zaliczyć teorie konfliktu, ekshibicji psychologicznej, doświadcze-
nia historycznego, naruszenia prawa własności i osamotnienia93. Teoria 
konfliktu dotyczy konfliktu istniejącego między pragnieniami seksualnymi 
powstającymi na podłożu biologicznym a ograniczającymi je wymogami 
społecznymi. Wynikiem tego są stany frustracji, będące mieszaniną wstydu, 
strachu, niepewności i zakłopotania. Frustracja ta powstaje też we wszystkich 
innych sytuacjach związanych z naruszeniem społecznych norm obyczajowych, 
czego efektem jest reakcja człowieka będąca połączeniem strachu i wstydu sek-
sualnego. Człowiek obawia się negatywnej oceny własnego zachowania przez 
innych ludzi, Boga lub własne superego. Wstyd jest elementem pochodnym 
tej obawy, dlatego obejmuje czynności, których osąd leży poza człowiekiem94.

Teoria ekshibicji psychologicznej mówi o istnieniu konieczności domi-
nacji duszy nad ciałem, czyli jest pochodną dualistycznej koncepcji człowieka, 
chociaż w aspekcie seksualności jest to trudne. Każda taka czynność jest dla 
człowieka wyrazem niezapanowania ducha nad ciałem lub niemocy i upadku 
moralnego odsłaniającego jego słabe strony. Jako poniżenie jest przez niego 

91 Por. K. Imieliński, Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, dz. cyt., s. 282.
92 Por. K. Imieliński, Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, dz. cyt., s. 409–411; 

K. Imieliński, Kulturowe aspekty seksuologii, w: Seksuologia kulturowa, red. K. Imieliński, 
Warszawa 1980, s. 74–79.

93 Por. K. Imieliński, Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, dz. cyt., s. 409–411.
94 Por. K. Imieliński, Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, dz. cyt., s. 158.
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odczuwana ta niemoc, która rodzi tendencje do ukrycia się i osłonięcia przed 
sądem innych. Następnie wstyd, jaki się tu pojawia, jest pokrewny strachowi. 
Podobne odczucie miewa osoba przy zetknięciu się z drugim człowiekiem, 
który uległ swym potrzebom cielesnym, gdzie odczucia te występują na za-
sadzie utożsamiania się z nim jako przedstawicielem tego samego rodzaju 
ludzkiego95.

Teoria doświadczenia historycznego przyjmuje historyczne doświad-
czenia ludzkości, które wskazują na to, że seksualność była m.in. źródłem 
wielu cierpień, nieszczęść i występków. Dlatego może wzbudzać nieufność, 
przeradzającą się czasem w przesadny wobec niej wstyd lub fobie96.

Teoria naruszenia prawa własności traktuje wstyd seksualny jako po-
chodną prawa własności. Mężczyzna, czując się właścicielem i panem kobiety, 
dąży do ochronienia jej przed zdobyciem przez innych mężczyzn, dlatego 
zakrywa przed nimi jej narządy płciowe, których odsłonięcie ma wywoływać 
wstyd wynikający z naruszenia prawa własności (nawet oglądanie tych na-
rządów jest zastrzeżone dla właściciela kobiety). Ukrywanie to nie ogranicza 
się tylko do narządów płciowych, gdyż w kulturze, w której dominuje islam, 
obejmuje również twarz kobiety. Zwolennikiem tej teorii był m.in. Zygmunt 
Freud97.

Teoria osamotnienia mówi, że człowiek uświadamia sobie swą indywi-
dualność, odrębność i samotność. Efektem osamotnienia jest niepokój, lęk, 
wstyd i poczucie winy. Maleją one lub znikają pod wpływem miłości, która 
stwarza poczucie łączności z przyrodą i innymi ludźmi. Wstyd jest pochodną 
niezdolności do miłości lub wynikiem osamotnienia wskutek niemożności 
stworzenia głębokiej więzi z ludźmi i otaczającym światem98.

Fałszywe interpretacje poczucia wstydu seksualnego, które zawdzięcza 
się w pewien sposób wychowaniu, mogą mieć też szkodliwe następstwa 
(np. oziębłość seksualną) ze względu na cele życiowe. Występują tutaj często 
pobłądzenia, gdy jest z jednej strony – fałszywie demonstrowana godność, 
szyderstwo i tanie, puste obeznanie, z drugiej strony niedorzeczna pruderia99. 
Dalej fałszywe poglądy na temat wstydu mogą prowadzić do sztucznie wy-

95 Por. K. Imieliński, Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, dz. cyt., s. 158; K. Imie-
liński, Kulturowe aspekty seksuologii, dz. cyt., s. 78.

96 Por. K. Imieliński, Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, dz. cyt., s. 61.
97 Por. K. Imieliński, Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, dz. cyt., s. 286.
98 Por. K. Imieliński, Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, dz. cyt., s. 241, 409–411.
99 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 62.
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tworzonego bezwstydu. Należy tu pamiętać, że wstyd seksualny jest zasilany 
przez popęd płciowy, który nie może nigdy tłumić jego i  jego odruchów, 
ale winien powściągać, zwracać na niego uwagę i dawać mu wyraz. To tłu-
mienie kieruje bądź do nieumiarkowanego przerostu wrażliwości seksualnej 
względem wszystkich dowolnych, ledwie związanych z płciowością bodźców, 
bądź do skierowania tych poruszeń oderwanych od ich pozytywnego celu, 
którym jest dobór seksualny, na mniej lub bardziej perwersyjne albo idealne 
i wyimaginowane obiekty, bądź do zmysłowości mózgu, która staje się równie 
szkodliwa dla realizacji wartości zarówno duchowych, jak i biologicznych100.

Z kolei metafizyczna interpretacja seksualnego poczucia wstydu podnosi 
przesadnie jego znaczenie. Powodem tego jest brak zasadniczego oddzielenia 
miłości seksualnej od popędu płciowego. Ta błędna interpretacja rów-
nież jest związana z fałszywą formą chrześcijańsko-kościelnej idei czystości. 
Chociaż tutaj wstyd hamuje pobudzenie oraz objawy popędu seksualnego, 
to intensywność całkowicie zależy od jego wielkości i gwałtowności. Wstyd 
jest naturalnym pomocnikiem miłości, gdzie może powoli dojrzewać101. Za-
tem błędne interpretacje uczucia wstydu dławią jego subtelne, intencjonalne 
poruszenia za pomocą fałszywych idei i praktycznych maksym. Mogą być 
źródłem powstania ideologii, która poprzez swobodę seksualną usuwa wstyd 
z życia społecznego.

Swoboda seksualna, rozluźnienie obyczajów, swoista apatia i beznadziej-
ność życia, jakie ogarniają szerokie kręgi społeczeństwa, popychają ludzi 
w wir uciech zmysłowych. Przykładem jest historia cesarstwa rzymskiego, 
gdzie zapanowały obyczaje, które niszczyły nienaruszalne wartości, normy 
i prawa. Natomiast wzrastały zwątpienie, brak zapału i wiary w siły wyższe 
i ojczyznę. Współcześnie zauważa się, iż tam, gdzie pogłębia się swoboda 
seksualna, coraz wyraźnie występuje oddzielenie współżycia seksualnego 
od odpowiedzialnego rodzicielstwa i od wszelkich zobowiązań w stosunku 
do drugiej osoby. Współżycie seksualne traktuje się jak przyjemność. Zaś 
erotyzm jest pojmowany konsumpcyjnie, służy raczej egoizmowi, a nie praw-
dziwej miłości. Zatem swoboda seksualna jest symptomem rozkładu, a nie 
rozwoju kultury czy zdrowego moralnie społeczeństwa102.

100 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 63–64.
101 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 61.
102 Por. N. Karszynia, Czystość przedmałżeńska, „Rodzina Katolicka” 3–6 (1986) 

nr 64–67, s. 43–44. 
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Wstydliwość jest zjawiskiem ogólnoludzkim w tradycji i wiedzy. Istnieje 
od początków dziejów ludzkości. Etnologia potwierdza, że nie ma ludów 
zupełnie pozbawionych wstydliwości, jak też nie ma ludów bez religii i pojęć 
moralnych. Możliwy jest wprawdzie zanik wstydliwości w kulturze, życiu 
społecznym, ale nigdy nie znika zupełnie, dopóki człowiek nie załamie się 
chorobą umysłową. Nic więc dziwnego, że w kulturze, w życiu społecznym 
i obyczajowym doceniano wartość cnoty wstydliwości, choć bywały i nieco 
odmienne stanowiska. Różne i zmienne są tylko stopnie i sposoby wyrażania 
wstydliwości. Szerokie zakresy wpływów, przyczyn wstydu powodują zróżni-
cowanie siły i stopnia przeżywania go. Siła przeżycia, jego intensywność wyra-
żania zależy tak od uwarunkowań wewnętrznych człowieka, jak i czynników 
wpływających na osobę z zewnątrz. Do nich należą m.in. wiek, płeć, kultura 
i obyczaj, środowisko, wrażliwość, dyspozycje wewnętrzne, pobudliwość 
zmysłowa, a nawet klimat103.

Wstyd ciała strzeże dziewictwa u człowieka; ten fakt nie budzi żadnych 
wątpliwości. Odwraca uwagę od odczuć i impulsów popędowych oraz jed-
nocześnie hamuje ich przejawy. Wstydząc się swoich zmysłowych odruchów, 
człowiek je ukrywa104. Mówi się, że u wielu ludów Bliskiego Wschodu dzie-
wictwo było i jest warunkiem zawarcia małżeństwa. Bez niego nie byłoby waż-
ności. Mówi się o przypadkach, kiedy kobieta traci dziewictwo i jest karana 
śmiercią. Pierwszym przypadkiem jest dziewica zaślubiona mężowi, gdy śpi 
z innym mężczyzną. Dziewica zaręczona przed zaślubinami uchodziła za żonę 
(por. Pwt 22, 23–24). Stąd jej współżycie z innym oceniano jako dobrowolne 
cudzołóstwo. Tak samo mężczyzna, gdy zadał gwałt i spał z zaślubioną kobietą, 
ma umrzeć (por. Pwt 22, 25). Drugim przypadkiem jest, kiedy mężczyzna 
po zaślubinach nie znajduje u kobiety oznak dziewictwa, zarzucając jej złe 
czyny (por. Pwt 22, 13–21). Rodzice przechowywali dowody dziewictwa córki 
w chwili zaślubin. Takim dowodem było rozłożenie tkaniny, na której spała, 
przed starszymi miasta (por. Pwt 22, 17). Innym zaś przypadkiem jest znale-
zienie dziewicy niezaślubionej przez mężczyznę, który ją pochwyci i śpi z nią. 
Mężczyzna ma oddać ojcu młodej kobiety 50 syklów105 srebra, a ona zostanie 
jego żoną, której nie może porzucić przez całe życie (por. Pwt 22, 28–29).

103 Por. T. Ślipko, Życie i płeć człowieka…, dz. cyt., s. 102–104.
104 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 70 i s. 77; Tomasz 

z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 65.
105 Sykl (hebr. szekel) – zasadnicza jednostka wagowa ok. 1,4 g  lub jednostka 

monetarna. 
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Przedstawianie osób różnej płci może być kategorycznie zakazane w nie-
których szczepach, a mimo to wzajemne relacje seksualne są dość swobodne. 
Inne zaś nie mają tego podziału, a mimo to cenią wstydliwość i czystość przed-
ślubną. Z kolei inna jest świadomość moralna ludów pierwotnych odnośnie 
do seksualnego pożycia przedmałżeńskiego. Jeżeli jako zasadnicze kryteria 
przyjmie się nieuznawanie lub uznawanie jego dopuszczalności, w świado-
mości moralnej społeczeństw pierwotnych występuje wyraźna linia podziału 
na dwie moralności: surowszą i tolerancyjną. Można bowiem wymienić cały 
szereg ludów pierwotnych, najczęściej wyznających wiarę w istnienie bóstw 
transcendentnych, które pojmują pożycie seksualne przedmałżeńskie jako 
zło moralne, gdyż obraża bóstwo. Co więcej, właśnie w związku z tą normą 
zaznacza się duża rola wspomnianego już mitu o pierwszym grzechu ciele-
snym, który wprowadził nieład moralny w życie seksualne106.

Rozumienie wstydu i  wstydliwości tłumaczy także sposób zawierania 
małżeństw. W Piśmie Świętym poślubienie kobiety mogło nastąpić przez 

„rozciągnięcie brzegu płaszcza” nad nią (por. Rt  3, 9), zaś „odkrycie” tego 
płaszcza jest zamachem na  wyłączne prawo męża (Pwt 27, 20). U  suma-
trzańskich Kubu młodzieniec przeprowadza się do obozowiska ukochanej, 
buduje tam swój szałas i sam fakt wprowadzenia się do niego dziewczyny 
wystarczy do uznania ich za małżeństwo107. Zaś u Pigmejów z Afryki Środ-
kowej narzeczony ofiarowuje przyszłym teściom podarki, gdy chce pojąć 
kobietę za  żonę. Podarki są objawem życzliwości dla rodziców żony oraz 
dowodem, że stać go na utrzymanie rodziny. U wielu innych ludów zawarcie 
małżeństwa ma już charakter handlowy, przypomina kupno kobiety przez 
mężczyznę108. Z kolei u niektórych ludów australijskich ceremonie inicjacyjne 
obejmują młodzież żeńską i mają przygotować dziewczęta do przyszłej roli 
żony i matki oraz nauczyć je higieny seksualnej itp. – temu celowi służą np. 
specjalne tańce109. U ludów Nowej Zelandii spotyka się malunki na twarzy 
lub całym ciele jako symbol pozostawania w stanie narzeczeńskim czy in-
nych powiązań społecznych110. Nie wszędzie młodzi decydują o swoim losie. 
Rodzice planują małżeństwo swoich dzieci, czasem nawet jeszcze przed ich 

106 Por. T. Ślipko, Życie i płeć człowieka…, dz. cyt., s. 102–104.
107 Por. J. Kamocki, Etnologia ludów pozaeuropejskich, Kraków 2003, s. 48.
108 Por. J. Kamocki, Etnologia ludów pozaeuropejskich, dz. cyt., s. 48–49.
109 Por. J. Kamocki, Etnologia ludów pozaeuropejskich, dz. cyt., s. 57.
110 Por. J. Kamocki, Etnologia ludów pozaeuropejskich, dz. cyt., s. 48.
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narodzinami. Podczas ceremonii młodzi widzą się pierwszy raz – tak jest 
do dziś np. w Indiach111.

W okresie starobabilońskim istniał zwyczaj, w myśl którego każda kobieta 
jeden raz w życiu mogła sprzedawać swoje wdzięki w świątyni jakiemuś obce-
mu człowiekowi w zamian za sztukę srebra. Ten rodzaj prostytucji uważano 
za świętą ofiarę, bowiem srebro wędrowało do skarbca świątyni. Aby spełnić 
ten nakaz, niektóre niezbyt urodziwe kobiety latami wyczekiwały w świątyni. 
Mężowie nie mieli żadnego powodu do zazdrości, gdyż odwiedzający świąty-
nię obcy mężczyźni, z którymi żony odbywały stosunek, przejmowali w ten 
sposób miejsce czczonego boga112.

Wstydliwość płciowa ma wpływ na kształtowanie się sztuki kochania (łac. 
ars amandi) między mężczyzną i kobietą. W kręgach kulturowych Zachodu 
wszelkie publikacje na temat sztuki kochania wydawane w starożytności, śre-
dniowieczu oraz w epoce nowożytnej są oparte na doświadczeniu osobistym 
autora, jego fantazji oraz dążności do jak największego uatrakcyjnienia życia 
erotycznego i samych stosunków płciowych. Nie opierały się one na znajo-
mości fizjologicznych: biologicznych i psychicznych oraz społecznych potrzeb 
człowieka. Ponadto nie bazowały na znajomości prawidłowości rządzących ży-
ciem uczuciowym i erotycznym. Opisywane w nich rady i wskazówki skłaniają 
czasem do działań technicznych wręcz zabawnych i nieprawdopodobnych. 
Urozmaicenie było celem samym w sobie. W istocie miało ono służyć ludziom 
tylko do osiągania jak największego natężenia rozkoszy erotycznej i ogólnie 
emocjonalnej113. Natomiast w kręgach kulturowych Wschodu podejście 
do seksualności było inne. Sztukę kochania pojmowano znacznie szerzej. 
Obejmowała ona po pierwsze wskazówki dotyczące wzbudzenia namiętności 
u drugiego człowieka i skierowywania jej na siebie oraz pozyskiwania wzajem-
ności uczucia. Po drugie wskazówki dotyczące techniki pieszczot i gier poprze-
dzających stosunek, aby wzmóc natężenie rozkoszy. Po trzecie szczegółowe 

111 Por. J. Kamocki, Etnologia ludów pozaeuropejskich, dz. cyt., s. 100.
112 Por. K. Imieliński, Erotyzm, Warszawa 1970, s. 23. Jednym z najstarszych 

kodeksów prawnych regulujących zagadnienia erotyzmu był kodeks Hammurabiego, 
wydany około 3500 lat temu w starożytnej Babilonii. Kodeks ten uznawał jedynie 
najprostsze praktyki seksualne prowadzące do zapłodnienia. Przewidywał natomiast 
kary nie tylko za wszelkie inne sposoby zaspokajania potrzeb erotycznych, ale nawet 
za wszelkie odmiany pożycia erotycznego, które dodatkowo zwiększały rozkosz ero-
tyczną towarzyszącą aktom zapłodnienia. Uważano wówczas, że takie właśnie praktyki 
są wyrazem „zboczenia”. K. Imieliński, Erotyzm, dz. cyt., s. 22.

113 Por. K. Imieliński, Erotyzm, dz. cyt., s. 32. 
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opisy rozmaitych sposobów spółkowania i jego namiastek. Po czwarte sztukę 
podtrzymywania własnej atrakcyjności erotycznej przez długi okres, aby jak 
najdłużej oddziaływać pociągająco na osobę drugiej płci114.

Cnota wstydliwości ma wpływ na komunikację między mężczyzną i ko-
bietą. Szczególnie widać to przy wyrażaniu się i byciu razem mężczyzny 
i kobiety. Właśnie przy pomocy ciała i przez ciało jest przeżywany wszelki 
kontakt osobowy, gdzie występuje wstyd. Człowiek jest cielesny, tym niemniej 
nie jest on dla ciała. Ciało dla kontaktu, dla miłości, a nie kontakt dla reakcji 
cielesnej. Odwrócenie powoduje zachwianie równowagi. Trwanie przy sobie 
może być pozbawione gestów, może być bez słów. Bez gestów może być tylko 
to, co jest potrzebne kobiecie. Jest to, że mężczyzna patrzy na nią i jest jej 
dobrze z tym spojrzeniem, pod warunkiem że nie będzie to spojrzenie pożą-
dliwe. Wreszcie trwanie w sobie, w kontemplacji wartości drugiego człowieka, 
czyli jego piękna. Piękno wzajemnie przeżyte może mieć głębsze korzenie, 
aż do świadomości dzieła Bożego115.

 Cnota wstydliwości obejmuje spojrzenia, pocałunki, dotyki i pieszczoty, 
które mogą być poza stosunkami płciowymi. Spojrzenie odgrywa szczególną 
rolę przy zakochaniu się i we współżyciu kochających się osób. Duchowa 
istota bliźniego ukazuje i objawia się w jego spojrzeniu do tego stopnia, jak 
mówi Pismo Święte, że „mąż bywa poznany z wejrzenia” (Syr 19, 29). Czło-
wiek nie ogranicza się do patrzenia, lecz przygląda się i rozmyśla nad tym, 
co się w nim dzieje, i nad tym, co zachodzi w jego życiu. To, co spostrzega, 
spoglądając w oczy jakiejś osoby, jest duszą i splotem uczuć, postaw i pra-
gnień116. W sferze intymnej między mężczyzną i kobietą mogą być spojrzenia 
wymowne, sugestywne, zalotne i pożądliwe117. Wzrok ludzki, który jako 
światło ciała (por. Mt 6, 22) może do wnętrza człowieka wprowadzić zamęt. 
Wszelkie bowiem obrazy pozostają w ludzkiej pamięci, wzbudzając fantazje, 
wspomnienia i pożądliwość.

Pocałunek może być koleżeński, przyjacielski, konwencjonalny, rodzin-
ny i erotyczny. Wieloma cechami różni się pocałunek erotyczny od innych 
pocałunków. Przy pocałunku erotycznym całuje się przeważnie strefy ero-
geniczne osoby drugiej płci, natomiast przy rodzicielskim najczęściej czoło, 

114 Por. K. Imieliński, Erotyzm, dz. cyt., s. 33. 
115 Por. W. Półtawska, Problem dojrzewania człowieka, „Rodzina Katolicka” 3–6 

(1986) nr 64–67, s. 84. 
116 Por. A. Orozco, Wstydliwość, dz. cyt., s. 6–9. 
117 Por. K. Imieliński, Erotyzm, dz. cyt., s. 218. 
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przyjacielskim, koleżeńskim – policzki lub usta (w Rosji), konwencjonal-
nym – rękę kobiety w Polsce118. Technika pocałunku jest bogata i różnorodna. 
W znacznym stopniu uzależniona jest od miejsca całowanego i obyczajów 
panujących w różnych krajach i wśród różnych ludów, np. pocałunek mu-
rzyński polegający na pocieraniu się wzajemnie nosami119.

Nie we wszystkich kulturach praktykowany jest pocałunek w usta jako 
oznaka inicjacji i czułości erotycznej. Nie stosują go np. Chińczycy, gdyż 
uważają, że całowanie się w usta jest niehigienicznym przyzwyczajeniem. 
Pogląd Chińczyków przejęli niektórzy badacze w Europie Zachodniej, Skan-
dynawii i w Stanach Zjednoczonych. Stwierdzają oni, że pocałunki, zwłaszcza 
erotyczne, prowadzą do przenoszenia się zakażenia specyficznymi wirusami, 
które wywołują tzw. chorobę pocałunkową. Ma się ona objawiać zapaleniem 
gardła, gorączką i bólami głowy występującymi jednak dopiero w kilka ty-
godni po zakażeniu120.

Dotykiem kierują ścisłe reguły, określające, kto może być dotykany, w ja-
kich okolicach ciała, w jaki sposób i w przy jakich okazjach. Francuzi całują 
się jeden raz w każdy policzek, Holendrzy i Polacy – trzy razy, Brytyjczycy 
i Niemcy tolerują tylko uścisk, a w ostateczności zbliżenie policzków. Dla 
Chińczyków całowanie jest czynnością zbyt intymną, by mogła być publiczną. 
Eskimosi nie znają pocałunku, lecz witając, gryzą się w policzki, szyję bądź 
ramiona. Dotykanie jest na ogół przypisane osobom pozostających w bliskich 
relacjach – małżonkom, narzeczonym, bliskiej rodzinie i krewnym, natomiast 
bywa niedozwolone np. w pracy, między sąsiadami, w relacjach zawodowych. 
Jest jednak wiele sytuacji, w których cielesny kontakt jest akceptowany: 
w sporcie, podczas tańca, zabaw, w tłumie, podczas badania lekarskiego lub 
w innych kontaktach profesjonalnych, w grupach spotkaniowych, w czasie 
składania życzeń i na przyjęciach. W sytuacjach tych obowiązują jednak 
określone reguły: stosowany jest specyficzny rodzaj dotyku, bez konsekwencji 
w postaci zwiększonej intymności121.

Wstydliwość ma wpływ na kształtowanie się człowieczeństwa. Wstyd 
jako płciowe uczucie samoobronne zbiega się po części z poczuciem własnej 

118 Por. K. Imieliński, Erotyzm, dz. cyt., s. 221.
119 Por. M. Wisłocka, Sztuka kochania, Warszawa 1984, s. 90; Z. Lew-Starowicz, 

Miłość i seks. Słownik encyklopedyczny, dz. cyt., s. 131–132, 146, 267–268.
120 Por. K. Imieliński, Erotyzm, dz. cyt., s. 223.
121 Por. B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. 3, dz. cyt., s. 245.
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godności122. Wstyd może stać się skutecznym środkiem budującym godność 
przez wyrobienie odpowiedniej wewnętrznej wrażliwości na to, co jest nie-
czyste i hańbiące. Te same racje, które uzasadniają potrzebę obecności wstydu 
w konkretnym przypadku zagrożenia czci, prowadzą również do stwierdzenia, 
iż żaden rozwój człowieka ku doskonałości nie może pominąć ugruntowa-
nia uczucia wstydu w całościowej koncepcji. Człowiek, wchodząc w obszar 
rozumienia tego, czym jest jego godność, przybliża się do Tego, który go tą 
godnością obdarzył. Stąd wstyd służy właściwemu poznaniu Boga i Jego łaski. 
Przed uczuciem wstydu stoi zadanie kształtowania prawdziwego, dobrego 
i pięknego człowieka. Wstyd ujawnia od strony zabezpieczeń bogactwo ludz-
kiego ideału, czyli pewną jasno zdefiniowaną doskonałość, która staje się dla 
człowieka podstawą własnego doskonalenia123.

Piękno i dobro są zwykle utożsamiane. Ten, kto miłuje piękno, odznacza 
się wstydem. Wstyd, zanim ujawni odrazę wobec „brzydkich rzeczy”, także 
w sferze płciowej, daje wyraz umiłowaniu piękna w całej sferze moralnej. 
Piękne (pulchrum) jest według św. Tomasza z Akwinu „to, co wskutek samego 
poznania budzi w nas upodobanie”124. Konieczne jest, aby człowiek, wzno-
sząc się ponad to, co przyjemne, postępując w imię tego, co samo w sobie 
jest dobre, wyrył w swojej duszy także przekonanie, że jest duchowo piękny. 
Piękno jest obiektywną własnością rzeczy duchowych i cielesnych, przede 
wszystkim człowieka. Święty Tomasz dowodzi, że człowiek, stanowiąc obraz 
Boga, już przez sam ten fakt odzwierciedla nieskończone piękno Boże125. 
Bóg jest piękny, gdyż jest przyczyną harmonii i dobra wszelkiego stworzenia. 
Człowiek jest piękny ze względu na proporcjonalny układ ciała, stanowiący 
o jego pięknie zewnętrznym. Wewnętrznie zaś jest piękny, gdy jego czyny 
pokrywają się z cnotą, a wszystkim, co ludzkie, rządzi według rozumu. Dla-
tego dobro godziwe jest tym samym, co piękno duchowe126.

Z jednej strony napotyka się odczucia ludzi, które są często stępione 
niedbałością o własną godność, z drugiej zaś współcześnie ze względu na pod-
niesioną poprzeczkę indywidualnej wolności często ma się do czynienia 
z przeczuleniem na tle własnej wybujałej ambicji i własnej wartości. Piękno, 

122 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 43.
123 Por. M. Mróz, De verecundia, czyli o kwestii wstydu widzianej oczyma św. To-

masza z Akwinu, dz. cyt., s. 216–217.
124 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Uczucia, t. 10, Londyn 1967, s. 35.
125 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 27–28.
126 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 27–28.
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a szczególnie dobrze wyznaczone jego kryteria, mogą być pomocne w bu-
dowaniu właściwych proporcji własnej godności, Kryteria te mogą służyć 
uczuciu wstydu, kiedy stanie się on treścią i materią w przestrzeni budowanej 
cnoty127. Piękno ma następujące, właściwe sobie elementy konstytutywne 
i własne kryteria oceny: całkowitość i doskonałość rzeczy (łac. integritas sive 
perfectio), co ułomne i ma braki, uchodzi za brzydkie, zachowanie należytej 
proporcji, czyli harmonijny układ rzeczy (łac. debita proportio sive consonantia) 
i bijący w oczy blask czy jasność (łac. claritas)128. Odczuwany wstyd zazwyczaj 
funkcjonuje także według tych kryteriów, a to znaczy, że zabezpiecza inte-
gralność, próbuje utrzymać wewnętrzną harmonię, chroni piękno tego, kim 
człowiek jest, dbając o jego cześć.

Dobry obyczaj zaś idzie po linii dobra wspólnego, którego stanowi głów-
ną część i które nie jest wynikiem ani sumą poszczególnych dóbr członków 
jakiejś społeczności, ale raczej trwałą realizacją warunków niezbędnych dla 
obywateli, celem rozwoju ich przymiotów i ich funkcji w ramach ulepsze-
nia życia materialnego i duchowego. Jest to dobro, do którego członkowie 
społeczności winni dążyć i wspólnie je urzeczywistniać, a jego ślady odbijają 
się w każdym. Podobnie dobry obyczaj narodowy i międzynarodowy, party-
kularny i powszechny nie jest sumą dobrego postępowania poszczególnych 
osób ani nawet uogólnioną praktyką cnoty, ale całością warunków zdolnych 
wszystkim i każdemu z osobna umożliwić harmonijny rozwój osobowości 
moralnej. Nie jest mu obca rzeczywistość zła, a nawet mieści się w nim 
sama nieobyczajność niektórych nieodpowiedzialnych osób, podobnie jak 
brak wystarczających środków u obywateli strajkujących nie przekreśla do-
bra wspólnego129. Natomiast dobro wspólne odnosi się do życia wszystkich. 
Od każdego domaga się roztropności, a szczególnie od tych, którym zostało 
powierzone sprawowanie władzy130. Dobro wspólne opiera się na trzech 
istotnych elementach: poszanowaniu i popieraniu podstawowych praw osoby; 
dobrobycie, czyli rozwoju dóbr duchowych i ziemskich społeczności; pokoju 

127 Por. M. Mróz, De verecundia, czyli o kwestii wstydu widzianej oczyma św. To-
masza z Akwinu, dz. cyt., s. 216–217.

128 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. O Trójcy Przenajświętszej, t. 3, Londyn 
1978, s. 103. 

129 Por. F. Lambruschini, Rola współczesnego widowiska w życiu moralnym chrze-
ścijanina, dz. cyt., s. 47.

130 Por. KKK 1906.
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i bezpieczeństwie społeczności i jej członków131. Dobro wspólne jest zawsze 
ukierunkowane na rozwój osób. Sobór Watykański II naucza, że „od porządku 
(osób) winien być uzależniony porządek rzeczy, a nie na odwrót”132. Porzą-
dek ten opiera się na prawdzie, jest budowany w sprawiedliwości i ożywiany 
miłością133. Godność osoby ludzkiej zakłada poszukiwanie dobra wspólnego. 
Każdy człowiek ma troszczyć się o budowanie i wspieranie instytucji, które 
poprawiają warunki życia ludzkiego134.

W szczególności dobro wspólne polega na korzystaniu ze swobód na-
turalnych niezbędnych do rozwoju powołania ludzkiego. Są nimi: „prawo 
do postępowania według słusznej normy własnego sumienia, do ochrony 
życia prywatnego oraz do sprawiedliwej wolności, także w dziedzinie religij-
nej”135. Rozwój jest syntezą wszystkich obowiązków społecznych. Zadaniem 
władz jest zapewnienie tego, czego potrzebuje człowiek do prowadzenia życia 
prawdziwie ludzkiego: wyżywienia, odzieży, opieki zdrowotnej, pracy, wy-
chowania i kultury, odpowiedniej informacji, prawa do założenia rodziny136. 
Tak więc dobro wspólne wymaga, by władza przy użyciu godziwych środków 
zapewniała bezpieczeństwo społeczności i jej członkom. Stanowi podstawę 
prawa do słusznej obrony osobistej i zbiorowej137.

Bywa, że człowiek nie bierze pod uwagę moralnych aspektów korzystania 
z dotychczasowych osiągnięć technicznych, gdy korzysta z nich w sposób 
nieodpowiedzialny, tj. bez przewidywania skutków. Stąd człowiek nie potrafi 
rozsądnie pokierować swoimi zachowaniami, reakcjami na zło. Niejedno-
krotnie zatraca zdolność do wstydzenia się i panowania nad sobą. To powo-
duje brak przeciwstawiania się destrukcyjnym wpływom stworzonej przez 
siebie techniki. Pod wpływem tych czynników moralność zostaje zagłuszona, 
gdyż zatraca się wrażliwość sumienia. Poważnym zagrożenie są tutaj chaos 
lub utrata hierarchii wartości, co wypływa z ogólnego kryzysu kultury. Zaś 
moralne zagubienie wiąże się z degeneracją wartości, gdzie zostały one zastą-
pione przemocą. Współcześnie obserwuje się następujące przejawy godzenia 
w godność człowieka: znieważanie, zniesławienie, poniżenie, pozbawienie 

131 Por. KKK 1907–1909, 1925.
132 Por. GS 26.
133 Por. KKK 1912; 1881.
134 Por. KKK 1926.
135 Por. GS 26.
136 Por. GS 26.
137 Por. KKK 1909.
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słusznych praw oraz przemoc: fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, emo-
cjonalną138. Innym zagrożeniem techniki dla cnoty wstydliwości jest owoc 
pozytywizmu poznawczego, którym jest agnostycyzm na gruncie teorii, a uty-
litaryzm w dziedzinie działania i moralności. Święty Jan Paweł II nauczał, 
że utylitaryzm to cywilizacja skutku, użycia – cywilizacja rzeczy, a nie osób, 
w której osoby stają się przedmiotem użycia, podobnie jak rzeczy139. Może 
nosić znamiona cywilizacji czy kultury śmierci140.

Rewolucja technologiczna oraz pobudzane przez nią opętanie konsump-
cyjne docierają także do sfery życia seksualnego. Rodzą się na tym tle tendencje 
do wzbogacenia technologicznego tego życia, zarówno w sensie dosłownym 
(stosowanie wibratorów oraz innych sztucznych środków wywołania orga-
zmu), jak i przenośnym (urozmaicenie technik, czyli wariantów zachowania 
seksualnego). Nie może to pozostawać bez wyraźnego i widocznego wpływu 
na zmianę praktyk seksualnych, a w ślad za tym na przeobrażenie systemu 
poglądów na współżycie seksualne w ogóle141.

To, co kultura sama wytwarza, o ile jest kulturą prawdziwą, a nie niby-kul-
turą, i ma prawo wytwarzać, nigdy nie jest umniejszaniem poczucia wstydu, 
lecz samym tylko powolnym przejściem obyczajowych i zwyczajowych spo-
sobów wyrażania wstydu od form przymusowych do bardziej spontanicznych 
oraz od bardziej cielesnych objawów wstydu do bardziej duchowych142.

Postęp lub zanik cnoty wstydliwości w kulturach wiąże się z nagością 
ciała ludzkiego, które jest przyodziane szatą jako zewnętrznym wyrazem tego, 
kim człowiek we wnętrzu jest. Niezależnie od różnic kulturowych istotnymi 
czynnikami warunkującymi przemiany w modzie są: chęć podobania się, 
potrzeba odmiany odnosząca się do wszystkich aspektów życia człowieka, 
zmiany w zapatrywaniach na ideał piękna, uwarunkowane głównie kulturo-
wo. Wzorce kulturowe sprawiają, że w jednych kulturach modne jest ciało 
zakryte – w innych odkryte. Kobiety wielu szczepów w południowych Indiach 

138 Por. R. Adrjanek, Wychowanie moralne w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 
2003, s. 50–53.

139 LR 13.
140 Por. Jan Paweł  II, „Nie” śmierci, egoizmowi i wojnie! „Tak” życiu i pokojowi. 

Do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 24 (2003) nr 3 (251), s. 21–24.

141 Por. L. Lernell, Liberalizm i  rygoryzm seksualny. Zagadnienia współczesne, 
w: Seksuologia kulturowa, dz. cyt., s. 299–300.

142 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 110.
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do dzisiejszego dnia chodzą z zupełnie odsłoniętymi piersiami. W wielu 
kulturach prymitywnych, w których ludzie chodzili nago (co spowodowane 
było m.in. warunkami klimatycznymi) lub przepasani niewielkimi opaskami, 
zakrycie ciała suknią lub jakąkolwiek inną ozdobą sprawiało, że wzbudzało 
ono większe zainteresowanie erotyczne143.

Zakrywanie narządów płciowych u  ludów prymitywnych jest nie for-
mą ubioru, lecz środkiem ochronnym oraz wyrazem ozdoby i upiększania 
ciała. Nagość pierwotnie nie wiedzie do nadmiernego pobudzania popędu 
seksualnego. Gdyby celem oddziaływania miało być osłabienie popędu sek-
sualnego, należałoby raczej zabronić ubiorów niż nagości144. Dawniejsze 
szaty, np. chiton Greka i Greczynki, tunika Rzymianki i toga Rzymianina 
miały na celu zakrycie ciała, lecz niewiele odróżniały mężczyznę od kobiety. 
Dopiero stylizacja postaci człowieka poprzez odzież, zmierzająca do ukaza-
nia odmiennych kształtów ciała mężczyzny i kobiety, zapoczątkowała modę. 
Jednym z zasadniczych elementów mody było podkreślenie przeciwieństwa 
między mężczyzną i kobietą, które wzmagało siłę przyciągania i wzajemne 
zainteresowanie. W modzie przejawia się dynamika życia erotycznego, po-
legająca na zmienności wabienia i umykania poprzez odsłanianie pewnych 
części ciała lub ich zakrywanie. Działanie erotyzujące ma nie tylko odzież, 
która podkreśla to, co powinna zasłaniać, lecz także odzież, która – zgod-
nie z wymogami ascetycznymi – ukrywa powaby ciała, odwołując się m.in. 
do nieforemnych rodzajów stroju. Zatajenie kształtu podnieca wyobraźnię, 
a więc też nęci i wabi. Tak np. w różnych kulturach i epokach zmieniał się 
dekolt, celem wygaszania lub ożywiania pożądania u mężczyzny. Szaty męskie, 
chociaż w mniejszym stopniu, również podlegały tym prawidłowościom: 
podkreślały szerokość ramion poprzez odpowiednie kaftany. Moda hiszpańska 
wprowadziła nawet obcisłe rajstopy z braguette – woreczkiem przeznaczo-
nym na narządy płciowe męskie, który czasem był specjalnie uwypuklony, 
aby sugerować ich znaczną wielkość145. Z kolei w Indiach za nieprzyzwoity 
uchodzi dekolt, ale nawet najbardziej godne szacunku Hinduski nie widzą 
niczego niestosownego w odsłanianiu pępka i brzucha. Natomiast w Chi-
nach najbardziej intymną częścią ciała kobiecego pozostawały stopy, których 

143 Por. K. Imieliński, Kulturowe aspekty seksuologii, dz. cyt., s. 73.
144 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 30–31; K. Wojtyła, 

Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 157; K. Imieliński, Kulturowe aspekty seksuologii, 
dz. cyt., s. 73.

145 Por. K. Imieliński, Kulturowe aspekty seksuologii, dz. cyt., s. 73.
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nie pokazywano nawet wówczas, gdy Mao cały naród przebrał w mundury 
ze spodniami, które zacierały różnice płci146.

W państwach islamskich być wstydliwym oznacza przestrzegać szeregu 
reguł – zależnych od wieku, płci i sytuacji. Mężczyzna powinien ukrywać swe 
ciało – od pępka po kolana, ale w niektórych rejonach także nie powinien 
chodzić z odkrytym torsem ani z gołą głową, gdyż są to również fragmenty 
ciała uznawane za wstydliwe. Nagość kobiety jest różnicowana: najwięcej 
może ona okazać jej mężowi, mniej może pokazać bliskim, z którymi wyklu-
czone jest małżeństwo, obcym. Ale pełnej nagości nie powinno się pokazywać 
nawet w zaciszu pustego domu, gdyż wówczas – jak się wierzy – można 
spowodować ucieczkę dobrych duchów czuwających nad każdym wiernym. 
Nagość bowiem obraża Boga. I z tej reguły nie zwalnia nawet śmierć: zwłoki 
kobiety może umyć tylko inna kobieta lub jej małżonek, a mężczyzny męż-
czyźni lub żona. Intymności wymagają czynności fizjologiczne, czyli wspólne 
człowiekowi i zwierzęciu, jak jedzenie, wypróżnianie czy kopulacja. Wstyd, 
nieznany zwierzęciu, cechuje człowieka po to, by przezwyciężał w sobie stan 
zwierzęcości147.

W Stanach Zjednoczonych w niektórych kodeksach prawa stanowego 
rozróżnia się nagość seksualną i funkcjonalną, zezwalając np. na opalanie się 
topless. Albo podczas wizyty u lekarza pacjent wkłada kimono ze sztucznego 
tworzywa lub papieru, a lekarz odsłania jedynie to miejsce, które zamierza 
zbadać. Prawo stanowi też, że w każdej sytuacji życiowej kobiecie niezbęd-
ny jest biustonosz, a karmienie piersią w miejscach publicznych – chociaż 
dozwolone, rzadko bywa swobodnie praktykowane (kobiety zakrywają pierś 
chusteczką). Nawet w programach informacyjnych o raku piersi narażone 
na chorobę części ciała ukazywane są jedynie niewyraźnie. Bardziej gorszący 

146 Por. A. Zwoliński, Seksualność w relacjach społecznych, Kraków 2006, s. 188. 
147 Por. A. Zwoliński, Seksualność w relacjach społecznych, dz. cyt., s. 188. „Ubrania 

jednak nie zawsze przysłaniają nagość kobiety. Abu Hurajrah, jeden z przyjaciół Ma-
hometa ostrzegał przed kobietami, które są nagie pomimo tego, że są ubrane i zbaczają 
z właściwej drogi sprowadzając innych na bezdroża. Z tego wywodzą się hidżaby oraz 
nikaby (chusty i zasłony na twarz), których potrzeby stosowania Mahomet nie widział. 
Wprowadzenie hidżabu przypisuje się kalifowi Omarowi, który po śmierci Mahometa 
pod wpływem «boskiego natchnienia» wynalazł właśnie tę zasłonę na twarz. I tu widać 
rozbieżność w świecie muzułmańskim. O ile kobiety w Teheranie prześcigają się wręcz 
w designerskim wzornictwie i pilnie śledzą trendy w modzie dotyczące Hidżazu, o tyle 
kobiety w Jemenie nie widzą potrzeby przykrywania twarzy”. Por. Myślą, mową i uczyn-
kiem, http://zawisza.neon24.pl/post/108527,mysla-mowa-i-uczynkiem (12.03.2015).
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od obnażonej brodawki jest w Stanach Zjednoczonych tylko widok męskich 
genitaliów (nawet podczas striptizu muszą być w wielu stanach zakrywane). 
Przedmiotem wstydu jest owłosienie: kobiety golą sobie nogi i pachy, a do 
pracy noszą pończochy i ubrania przynajmniej z krótkim rękawem. Mężczyźni 
do garnituru ubierają długie skarpety, by podczas zakładania nogi za nogę 
nie wysunął się fragment owłosionej nogi148.

W Japonii zaś w ogóle nie obraża wstydu, jeśli w hotelu wszyscy miesz-
kańcy, mężczyźni, kobiety, dzieci kąpią się bez żadnego stroju kąpielowego, 
natomiast nadzwyczaj obraźliwy dla wstydu jest taniec mężczyzny z kobietą, 
jak również każdy rodzaj półzasłonięcia, jakim jest w zachodniej kulturze 
dekolt149. W inny sposób nagość widzi islam w związku z pobytem na pu-
blicznych plażach czy basenach. O ile od kobiet wymaga „stosownego ubioru” 
nawet w czasie kąpieli morskich, co można zaobserwować w czasie urlopów 
w krajach arabskich, o tyle nagość mężczyzn przykryta jest wyłączenie ką-
pielówkami150.

W kulturach nie ma jasno sprecyzowanych poglądów na temat cnoty 
wstydliwości, ale obserwuje się różne ujęcia wstydu, które są reakcją na różne 
zachowania. Wstyd, obok współczucia i szacunku dla starszych, zaliczany jest 
do uczuć powszechnie znanych. Wstyd zajmuje najważniejsze miejsce wśród 
nich. Te trzy uczucia są pierwotnymi danymi moralnymi, początkowymi 
właściwościami, w których przejawia się dobro natury151. Antropolodzy uży-
wają terminu „kultura wstydu” (ang. shame culture), by odnieść się do społe-
czeństw, w którym źródło sankcji moralnych i autorytetu można zauważyć, 
że spoczywa w rękach innych ludzi, jak też ich wyśmiewanie, krytykowanie, 
pogardzanie. Konsensusem wśród antropologów jest fakt, iż główną moralną 
sankcją w każdej praktycznie prymitywnej kulturze (oraz w znacznym stopniu 
u Azjatów) nie jest wina, ale wstyd. Faktycznie, przyswojone poczucie winy 
albo grzechu wydaje się zamknięte w dużej mierze w judeochrześcijańskiej 
tradycji. Jednak osoby żyjące w zróżnicowanej kulturze wstydu lub winy 
(ang. shame-and-guilt culture), takiej jak Stany Zjednoczone, mogą rów-
nież być bardzo wrażliwe na wstyd. Ekstremalne kultury wstydu przypisują 
pozytywną wartość agresywności wobec innych (np. wojna, morderstwo, 

148 Por. A. Zwoliński, Seksualność w relacjach społecznych, dz. cyt., s. 188. 
149 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 54–55. 
150 Por. Myślą, mową i uczynkiem, dz. cyt.
151 Por. J. Pryszmot, Zagadnienia wstydu w etyce W. Sołowiowa, „Studia Theologica 

Varsaviensa” 6 (1968) nr 1, s. 246.
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tortury, kradzież) oraz negatywną wartość na agresję skierowaną w kierunku 
własnego ja152.

Z jednej strony wstyd uważa się za reakcję na krytykę ze strony społeczeń-
stwa, innych ludzi. Ernest R. Hilgard wstyd traktuje jako sankcję stosowaną 
w ramach środków kontroli społecznej, która wymaga pewnej widowni lub 
przynajmniej wyobrażenia sobie jej. Wobec tej widowni człowiek wstydzi 
się wyśmiewania z niego, odrzucenia lub wyobraża sobie własne ośmieszenie 
przed innymi153. Zaś z drugiej strony John Dollard i Neal E. Miller zaliczają 
wstyd do popędów społecznie wyuczonych. Obok wstydu popędami tymi 
są m.in. poczucie winy, duma, potrzeba konformizmu, pragnienie pieniędzy, 
władzy czy pozycji społecznej. Głównym składnikiem tych popędów społecz-
nych, a zatem i wstydu, jest strach154. Ponadto Alfred Adler widzi wstyd jako 
konieczny afekt społeczności ludzkiej, który jako wytwór poczucia wspólnoty 
nie da się wyłączyć z życia duchowego człowieka. Wstyd w równej mierze jest 
uczuciem dzielącym, jak i łączącym. Występuje, gdy zaistnieje ingerencja, wtar-
gnięcie w życie psychiczne człowieka, grozi utratą poczucia godności ludzkiej155.

Podstawowym mechanizmem kontroli społecznej jest wstyd, który stwarza 
kontrolę nad zachowaniami antyspołecznymi. To pozwala zrozumieć niski 
poziom przestępczości wśród ludzi Wschodu żyjących w Azji i Ameryce156. 
W społeczeństwie japońskim unika się wstydu ze względu na jego niszczy-
cielskie skutki, ponieważ źródłem wstydu jest każde działanie, które łamie 
ich oczekiwania. W Japonii ludzie żyją w grupach: w rodzinie, sąsiedztwie, 
szkole, zespole czy grupie pracowników. Lojalność wobec tych grup jest tak 
silna jak poczucie zobowiązania do utrzymania i podnoszenia jej prestiżu. 
Każda porażka, ośmieszenie czy zakłopotanie są przyczyną wstydu. Kiedy 
się doświadczy wstydu, można to naprawić albo przez nowe czyny, które 
zrekompensują zło grupie, albo przez usunięcie z grupy swojej niewygodnej 
osoby za pomocą samobójstwa157.

152 Por. J. Gilligon, Psychoanalytic reflections on  shame, guilt, and love, dz. cyt., 
s. 146. 

153 Por. E. R. Hilgard, Wprowadzenie do psychologii, tłum. J. Radziecki, Warszawa 
1968, s. 763.

154 Por. J. Dollard, N. E. Miller, Osobowość i psychoterapia, tłum. A. Firkowska, 
Warszawa 1967, s. 88.

155 Por. A. Adler, Znajomość człowieka, tłum. J. Buchholtzowej, Łódź 1948, s. 260.
156 Por. Ph. G. Zimbardo, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 251.
157 Por. Ph. G. Zimbardo, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 250–251.
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Analizując różnicę podejść do moralności przez wyznawców poszczegól-
nych religii, warto zwrócić uwagę na kulturę, w której dana religia funkcjonuje. 
Islam i judaizm są religiami pasterzy, w mniejszym stopniu rolników. Pasterz 
na wiele dni opuszcza rodzinę, by troszczyć się o swoje stado. Niezbędna jest 
kontrola społeczna kobiet pozostających w domu, stąd mechanizmy mające 
zapewnić bezpieczeństwo rodziny pasterza: pełne zakrywanie ciała, izolacja 
mężczyzn i kobiet, wreszcie najwyższy wymiar kary za zdradę małżeńską. 
Chrześcijaństwo rozwija się w kulturach rolniczych. Tu rolnik znacznie częściej 
przebywa w domu, mając kontrolę nad tym, co się dzieje. Nie jest potrzebna 
tak silna kontrola społeczna, stąd dopuszczalny jest pewien luz w obyczajach158.

W kulturze chińskiej wydaje się, że wstydliwość pojmowana jako nieśmia-
łość jest zminimalizowana lub całkiem wykluczona, gdyż każdy ma swoje 
miejsce w porządku społecznym i odpowiada za osiągnięcie celów grupowych 
poprzez wiarę w doskonalenie dzieci i w to, że edukacja może każdego od-
mienić. Winą za niepowodzenia obarcza się nie samą osobę, ale złe wpływy 
społeczne i warunki zewnętrzne159. Natomiast u Żydów kultywowana jest 
hucpa, którą definiuje się jako szczególny rodzaj dumy, pewności siebie. Jest 
to motywem do działania niezależnie od ryzyka, że ktoś odkryje nieprzygo-
towanie, brak talentu czy mądrości u danej osoby. Dla Izraelczyków oznacza 
ono odwagę i gotowość do walki z przeciwnościami losu. Ważna jest ta hucpa, 
ponieważ pozwala człowiekowi mówić i robić rzeczy bez obsesji, że zrobi coś 
złego lub niestosownego160.

Rozdarcie uczuć pomiędzy poszanowaniem a lękiem jest analogiczne 
do rozdarcia pomiędzy przyciąganiem a odpychaniem, które leży u podstaw 
wstydu. Ścisły splot wstydu i czci zachodzi w bojaźni. Z jednej strony wstyd 
właśnie w tych połączeniach odgrywa bardzo istotną rolę jako motyw w kon-
strukcji światopoglądu i religijności, a z drugiej strony jego brak u pewnych 
narodów lub też tylko umiarkowany jego rozwój pozwala zrozumieć wiele 
z poglądu na świat i postawy tych narodów. W światopoglądzie zwłaszcza Hin-
dusów i Germanów każda myśl o świecie i boskich sprawach zanurza się w czci 
i bojaźni przed głębią i tajemnicą spraw, podczas gdy światopoglądowi i religii 
Żydów, a w mniejszym stopniu narodów romańskich, brakuje prawie całko-
wicie zmysłu tajemnicy. Dla Żydów świat i Bóg są z góry dalece zrozumiałe 

158 Por. Myślą, mową i uczynkiem, dz. cyt.
159 Por. Ph. G. Zimbardo, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 252–253.
160 Por. Ph. G. Zimbardo, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 253–254.
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i dlatego ich religii brakuje nawet bardziej niż tajemnicy – misterium. Romanie 
uznają wprawdzie tajemnicę, ale mają skłonność do ograniczania jej za pomocą 
stałych pojęć i definicji, a przez to czynią ją z kolei ogniwem systemu oraz ra-
czej się z nią godzą niż stale ją czują, postrzegają, przeżywają161. Równocześnie 
materia mitów i świat postaci religijnych stają się dopiero tam plastyczne dla 
artysty rzeźbiarza, malarza, tragediopisarza, gdzie religia poprzez rosnące udu-
chowienie swojej tematyki odziera starsze poglądowe idee boskości z osłony, 
jaką stwarzają im owe fenomeny nienaruszalności i tajemnicy162.

W kulturze zachodniej wstyd związany jest również z lękiem i poczuciem 
winy. Jest to objaw charakterystyczny dla kultury, która przez długi czas odno-
siła się wrogo do seksualności, a jej przejawy oceniała w kategoriach grzechu, 
winy i hańby. Już pierwsze przejawy seksualności w wieku dojrzewania, pod 
postacią masturbacji, doprowadziły do kojarzenia się ze wstydem, stanami 
lękowymi i poczuciem winy. Jedynie u ludzi z wyraźnymi skłonnościami 
masochistycznymi cierpienia duchowe towarzyszące masturbacji (wstyd, lęk, 
poniżenie, wstręt do siebie, poczucie winy) mogą zwiększać poziom uzyska-
nych napięć emocji seksualnych. U znacznej większości ludzi wiedzie to jed-
nak do obniżenia napięć seksualnych oraz zahamowania odczucia rozkoszy 
seksualnej. Reakcje te nasilone są tym bardziej, im bardziej sfera seksualna 
obłożona zostaje piętnem grzechu, wstydu, winy i potępienia163.

W historii osłabienie się uczucia wstydu jest wyraźną duchową oznaką 
degeneracji rasy. W Niemczech dostrzec można typ dolnoniemiecki, wyro-
śnięty, jasnowłosy, niebieskooki, o pociągłej twarzy – ma on najdelikatniejsze 
i najszybciej reagujące poczucie wstydu, odrzuciwszy wszystko, co w angiel-
skiej naturze przypada w udziale pruderii i obłudzie. Wciąż jeszcze pozostanie 
faktem, że ludy angielski, irlandzki, szkocki i walijski z jednej strony mają 
najłatwiejsze do wzbudzenia poczucie wstydu, z drugiej zaś strony wykazują 
jeszcze najwięcej pozostałości typu panów164.

Podsumowując, kultura wstydu i wstydliwości staje się ostatecznie kulturą 
zmysłowej strony życia seksualnego i utrzymania uwarunkowanych przez 
nią działań heteroseksualnych w granicach obyczaju właściwego wyłącznie 
człowiekowi.

161 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 50–51. 
162 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 50–51.
163 Por. K. Imieliński, Kulturowe aspekty seksuologii, dz. cyt., s. 80.
164 M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 110.
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3. Cnota wstydliwości w pedagogice

W historii kultury na przestrzeni wieków można zaobserwować wyraźną ten-
dencję do wychowania dzieci i młodzieży do cnoty wstydliwości. Każda epoka 
miała swój cel wychowawczy. Pierwszymi wychowawcami zawsze są rodzice, 
a w szkole nauczyciel, który zastępuje rodzica. Wychowanie jako pierwszy 
i najpiękniejszy dar przypada mężczyźnie. Już w Piśmie Świętym można znaleźć 
wymagania stawiane rodzicom, a zwłaszcza ojcu, który jest głównym wycho-
wawcą dzieci. Dobre wychowanie syna zapewnia nie tylko korzyść dla rodziców, 
ale jest powodem dumy. Wielką hańbą dla ojca jest brak wychowania syna 
(por. Syr 22, 3). Niebezpieczeństwem jest zbytnie rozpieszczanie syna przez 
spełnianie wszystkich jego potrzeb, bo to prowadzi do zuchwałości, która 
przejawia się wywyższaniu wobec Boga, wyniosłych spojrzeniach oraz braku 
pokory, grzeszeniu bez skrupułów (por. Syr 13, 20). Z kolei źle wychowana 
córka przynosi wstyd ojcu (por. Syr 22, 3), dlatego ojciec czuwa, aby córka 
przed zamążpójściem była dziewicą i odznaczała się dobrymi przymiotami, 
które uczynią ją w przyszłości gotową do roli żony i matki. Tymi dobrymi 
przymiotami są: dobroć, rozumność, milczenie, miłosierdzie, wstydliwość, 
wstrzemięźliwość, skromność, pobożność. Wymienia się również wady takie 
jak: pychę, bezbożność, niewierność, przewrotność, złość, krzykliwość, bez-
wstydność, hardość i nadużywanie alkoholu165. Dlatego rodzice mogą żądać 
od dzieci chętnego i ufnego posłuszeństwa, które mogą osiągnąć przez zachę-
canie, ostrzeganie, ganienie oraz przedstawiając złe skutki niekarności.

Człowiek przychodzi na świat z gotowym charakterem i skłonnościami. 
Wrodzone zadatki wstydu mogą się rozwijać lub zanikać pod wpływem oddzia-
ływań zewnętrznych. Troska o wychowanie dziecka zaczyna się od najwcze-
śniejszego momentu życia i jest niezbędna w każdym okresie. W starożytnym 
Rzymie wychowanie początkowe dzieci spoczywa w ręku matki. W 7 roku 
życia chłopiec przechodzi pod opiekę ojca, a dziewczęta są przygotowywane 
do roli przyszłej gospodyni pod kierunkiem matki. W dzieciństwie nie należy 
stawiać zbyt wysokich wymagań ani ostro traktować dzieci. Rodzice mają się 
odznaczać dobrymi obyczajami i poprawnie władać językiem, aby troszczyć 
się o staranne wychowanie syna. Mają być oni jak najlepiej wykształceni166. 

165 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 101.
166 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 95; Historia wycho-

wania, red. Ł. Kurdybach, t. 1, dz. cyt., s. 111–113; 
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Zdaniem Cycerona wychowanie ma udoskonalić cechy i zdolności wrodzone 
od najwcześniejszych lat życia, by wykorzystać naturalne skłonności dziecka 
do spostrzegania i samodzielnego zdobywania wiedzy. Rodzicom Cyceron 
stawia wysokie wymagania. Mają chronić młodzież przed żądzami zmysło-
wymi, zepsuciem moralnym i kształtować w niej wytrwałość psychiczną 
i fizyczną. Młodzież ma cechować: skromność, miłość do rodziców oraz 
życzliwość wobec najbliższych. Za obowiązek uważa się szanowanie ludzi 
starszych167. Z kolei Seneka poucza o szkodliwości ulegania afektom, a za-
chęca do wewnętrznego doskonalenia się. Zaleca dążenie do cnoty168. Zatem 
w wychowaniu domowym zwraca się uwagę na wychowanie moralne, czyli 
kształcenie szacunku dla bogów, osób starszych. U dzieci kształtowano takie 
cechy, jak: męstwo i dotrzymywanie wiary, prawdomówność, miłość ojczyzny, 
skromność i umiarkowanie, pracowitość, sprawiedliwość i wspaniałomyślność, 
a u dziewcząt cnotę czystości169.

Ateńczycy dbają o harmonijny rozwój osobowości ludzkiej, przy czym 
duże znaczenie mają piękno, siła i zręczność ciała, choć ceni się też rozwój 
intelektu. Wzorowy okaz męża helleńskiego określa się jako: wyborne ciało 
opanowane przez myśl i stanowczą wolę, w których wyrażają się w pełni 
zharmonizowane cztery zasadnicze cnoty, tj. męstwo, mądrość, etyczny umiar, 
sprawiedliwość oraz opanowanie, rozsądek w życiu osobistym i publicznym. 
U dziewcząt pielęgnuje się szczególnie cnoty takie, jak: wstydliwość, obyczaj-
ność, piękność i wdzięk170. Zdaniem Pitagorasa należy uwolnić człowieka 
od jarzma pożądań i zmysłowości, aby mógł się zbliżyć do boga. Wszystko, 
co dobre, płynie od bogów, dlatego młodzież należy wychowywać do bo-
gobojności, a uformuje się dobrego człowieka. Zaś zmysłowa lubieżność 
i niepowściągliwość jest jedyną przyczyną istnienia złych ludzi na świecie171.

167 Por. M. T. Cicero, Księgi akademickie. O najwyższym dobru i złu. Paradoksy 
stoików, w: Cicero, Pisma filozoficzne, przekł. W. Kornatowski, J. Śmigaj, Z. Cierniako-
wa, t. 3, Warszawa 1961, s. 54, 79; S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., 
s. 91; Historia wychowania, red. Ł. Kurdybach, t. 1, dz. cyt., s. 126.

168 Por. Seneka, Listy moralne do Licyliusza, http://www.biblioteka.kijowski.
pl/…/06%20seneka%20lucjusz%20anneusz%20listy%20moralne%20do%20lucyliusza.
pdf (29.03.2015); S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 91.

169 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 77.
170 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, s. 26–35; Historia wychowania, 

red. Ł. Kurdybach, t. 1, dz. cyt., s. 62–64.
171 Por. Historia wychowania, red. Ł. Kurdybach, t. 1, dz. cyt., s. 62–64.
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Wychowanie ma się opierać na naturze, przyzwyczajeniu i rozumie. Waż-
nym czynnikiem wychowania moralnego dla Arystotelesa jest wrodzone naśla-
downictwo, które jest zależne od środowiska dziecka. Dlatego należy chronić 
dzieci przed zepsuciem moralnym, które może być wynikiem nieprzyzwoitych 
treści, złego przykładu, mowy o haniebnych czynach, nieprzyzwoitych ob-
razów czy przedstawień teatralnych. Cnotę polegającą na działaniu zgodnie 
z rozumem zdobywa się przez stałe jej praktykowanie i ćwiczenie. Każdy 
może się nauczyć panowania nad swoimi namiętnościami. Ważne jest również 
zajęcie się zdrowiem dziecka przez dobór stosownego odżywiania do wieku, 
hartowanie go przez właściwe ubieranie i ćwiczenia ruchowe na powietrzu172.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa na plan pierwszy wysuwa się wy-
chowanie rodzinne. O życiu rodzinnym i wychowaniu spotyka się wzmian-
ki w pismach ojców Kościoła. Wychowanie zmierza do wtajemniczenia 
w prawdy wiary oraz moralnego kształtowania osobowości dziecka. Rodzina 
chrześcijańska jest naturalnym środowiskiem, gdzie kształtuje się dziecko. 
Wychowanie polega przede wszystkim na dawaniu dobrego przykładu i kie-
rowaniu się wskazaniami pedagogiki religijnej. Unika się wielu gorszących 
obyczajów pogańskich, takich jak krwawe okrucieństwo na arenach, hedo-
nizm, pederastia, rozwiązłość, pycha, próżność, szukanie szczęścia wyłącznie 
w doczesności, zabobony, gorszące mitologie dotyczące bogów itp., gdyż 
są sprzeczne z moralnością chrześcijańską173.

Według Jana Chryzostoma rodzice mają doprowadzić swoje dzieci do Boga 
przez udoskonalenie natury i zbawienie duszy. Mają oni od najwcześniej-
szych lat wychowywać je do życia niebiańskiego. Wychowanie udaje się tylko 
na gruncie dobrze zorganizowanej i zharmonizowanej rodziny. Sprzyjają temu 
stały kontakt z dzieckiem i atmosfera zaufania oparta na wrodzonej miłości 
rodziców do dzieci. Wymagane są też czujność i nadzór nad wychowaniem 
tak religijnym, jak i moralnym. Dziecko jest skłonne do złego, rodzice mają 
więc obowiązek nakazać mu właściwe postępowanie, nawet wbrew jego woli. 
Dlatego rodzice mają być odpowiedzialni za wychowanie dzieci. Środkiem 
wychowawczym jest dobry przykład rodziców i słowna perswazja. Zwłaszcza 
ojciec ma prowadzić czyste życie, dbać o skromny strój i hartować ciało oraz 

172 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, dz.  cyt., s.  81–97 i  s. 311–312; 
S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 108–109; Historia wychowania, 
red. Ł. Kurdybach, t. 1, dz. cyt., 88–108.

173 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, dz. cyt., s. 59–60.
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czynić znak krzyża przed każdym słowem i czynem174. Jan Chryzostom zwraca 
uwagę na cnotę czystości, dlatego należy unikać osób moralnie zepsutych 
i teatrów. Nie można czytać dzieciom mitologii, by nie rozbudzać podziwu 
dla bohaterów pogańskich, nieraz gwałtownych, zmysłowych, nieumiejących 
panować nad swymi namiętnościami. Raczej zaleca się uczenie na pamięć 
pewnych opowiadań biblijnych i praktykę religijną175. Stąd rodzic, jak król, 
który buduje zamek, tak ma kształtować dziecko – jak pisze Jan Chryzostom, 

„miastem jest dusza dziecka, murem ciało, bramami, przez które wciskają się 
wrażenia, są zmysły: mowy, słuchu, wzroku, dotyku i powonienia, mieszka-
niami – trzy władze duszy: uczucie, pożądanie, rozum, a obywatelami – uszla-
chetniające cnoty: męstwo, wstrzemięźliwość i mądrość”176. Jan Chryzostom 
gani postępowanie ojca, który nie przejmuje się wychowaniem przez swą 
obojętność i milczące przyzwolenie na grzech synów. Młodzi ludzie pozba-
wieni powściągliwości stają się coraz bardziej bezbożni, okrywają się wstydem 
i hańbą przez rozwiązłe życie. Można tych zagrożeń uniknąć, gdy młodzież 
odpowiednio wcześniej zostanie poddana sztuce kształcenia177.

Zdaniem Hieronima dziecko należy chronić przed zgubnymi wpływa-
mi kłamstwa i nieskromnymi słowami, nałogami oraz nawykami, których 
w  późniejszych latach może się wstydzić178. Matka nie może pozwolić 

174 Por. Jan Chryzostom, O wychowaniu dzieci, http://www.pedkat.pl//index.
php/184-o-wqychowaniu-dzieci (21.03.2015); A. Uciecha, Rodzina miejscem wycho-
wania w traktacie pedagogicznym „O wychowaniu dzieci” św. Jana Chryzostoma, „Śląskie 
Studia Historyczno-Teologiczne” (1986–87) nr 19/20, s. 70.

175 Por. Jan Chryzostom, O wychowaniu dzieci, tłum. W. Kania, Kraków 2002, 
s. 79; Jan Chryzostom, O wychowaniu dzieci, dz. cyt.; J. Duda, Paideia w rodzinie chrze-
ścijańskiej w nauczaniu Jana Chryzostoma, „Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej” 
(2012) t. 4 (59), s. 221–234; T. Wołosik, Wychowanie dzieci według św. Jana Chryzosto-
ma, http://www.przegladprawoslawny.pl/articles.php?id_n=1276&id=8 (21.03.2015); 
A. Uciecha, Rodzina miejscem wychowania w traktacie pedagogicznym „O wychowaniu 
dzieci” św. Jana Chryzostoma, dz. cyt., s. 65–92.

176 Por. Jan Chryzostom, O wychowaniu dzieci, dz. cyt., s. 79; T. Wołosik, Wy-
chowanie dzieci według św. Jana Chryzostoma, dz. cyt.; A. Uciecha, Rodzina miejscem 
wychowania w traktacie pedagogicznym „O wychowaniu dzieci” św. Jana Chryzostoma, 
dz. cyt., s. 65–92.

177 Por. Jan Chryzostom, O wychowaniu dzieci, dz. cyt.; J. Duda, Paideia w ro-
dzinie chrześcijańskiej w nauczaniu Jana Chryzostoma, dz. cyt., s. 232.

178 Por. Benedykt XVI, Św. Hironim. Audiencja generalna (14.11.2007), „L’Osserva-
tore Romano” (wyd. pol.) (2008) nr 1 (299), s. 50; T. Wołosik, Wychowanie według 
bł. Hieronima, http://www.przegladprawoslawny.pl/articels.php?id_n=1477&id=8 
(21.03.2015).
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córce na przebywanie z pannami, które są wyuczone złych rzeczy. Dziew-
czyna nie może przekłuwać uszu, malować ust ani używać innych ozdób. 
By  chronić córkę przed upadkiem moralnym szerzonym wówczas przez 
teatr, łaźnie, muzykę, tańce i życie towarzyskie, zaleca się rodzicom oddanie 
jej do klasztoru. Wychowanie dziewczyny ma zapewnić formację moralno-

-ascetyczną179. Hieronim zachęca rodziców, by stworzyli dzieciom pogodne 
i optymistyczne środowisko. Wskazuje na potrzebę miłości, pogody ducha, 
ciepła, czułości i  pieszczot ze  strony rodziny. Rodziców mają cechować 
dobroć, łagodność i  wzajemna miłość. Mają prowadzić wzorowe życie 
według słów starożytnych: „słowa uczą, przykłady pociągają”180. Rodzice 
mają zachęcać dzieci do nauki i pracy przez pochwały i kreowanie współ-
zawodnictwa. To oni dodają dziecku odwagi do przezwyciężania trudności 
i sprzyjają kształtowaniu dobrych zachowań, a strzegą przed wyrabianiem  
złych nawyków181.

Klemens Aleksandryjski akcentuje wychowawczą funkcję prawa Bożego, 
które pobudza człowieka do ćwiczenia się w cnocie opanowania, powściągli-
wości (gr. evγκράτειαν), będącej bazą wszystkich cnót. Przy czym cnota jest 
rozumiana jako doskonała harmonia w sprawach przynależnych do kręgu 
intelektualnego, moralnego i egzystencjalnego182. Należy się powstrzymy-
wać od słuchania i opowiadania tego, co nieprzyzwoite, jak i przyglądania 
się temu, co nieskromne, np. wstydliwym częściom ciała. Skromny syn nie 
pozwoli sobie na przypatrywanie się nagości speszonego ojca, gdyż zakazuje 
mu tego wstyd. Następnie Klemens Aleksandryjski mówi, by unikać słów 
nieprzyzwoitych, a ludzi, którzy ich używają, zmuszać do milczenia surowym 
spojrzeniem, grymasem na twarzy i tym, co można nazwać drwiną oraz szorst-
kim słowem. Słowa nieprzyzwoite źle świadczą o kulturze i przyzwoitości oraz 
wskazują, że jest to niskie, pogańskie, prostackie i niewłaściwe. To unikanie 

179 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 114–115.
180 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 114–115.
181 Por. Hieronim, List do Lety o wychowaniu córki, w: Hieronim, Listy, t. 2, przekł. 

J. Czuj, Warszawa 1953, s. 400–412; Hieronim, List do Gaudencjusza o wychowaniu mło-
dziutkiej Paktuli, w: Hieronim, Listy, t. 3, przekł. J. Czuj, Warszawa 1954, s. 286–293; 
Benedykt XVI, Św. Hieronim. Audiencja generalna (14.11.2007) „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) (2008) nr 1 (299), s. 50.

182 Por. B. Zgraja, Chrystus Boski Logos – wzór i mistrz cnoty według Klemensa 
Aleksandryjskiego, „Studia Warmińskie” (2010) nr 47, s. 50, 62–63. 
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jest potrzebne, by nie urazić uszu od słów wulgarnych, gdyż są one bezuży-
teczne. Natomiast wzrok należy chronić kontemplowaniem piękna183.

Bazyli Wielki wielokrotnie zajmuje się kwestią wychowania w rodzinie. 
Są to czasy, kiedy niektóre sekty zwalczają rodzinę (m.in. gnostycy, manichej-
czycy i montaniści). Np. Eustachy z Sebasty pod pretekstem ascezy zachęca 
do porzucania rodzin, żon i dzieci; inni, gardząc kobietami, zachęcają do dzie-
wictwa i życia samotnego, głosząc, że małżeństwo hańbi człowieka. Bazyli 
Wielki przypomina rodzicom o obowiązku chrześcijańskiego wychowania 
dzieci w dyscyplinie z łagodnością i delikatnością. Matkę nazywa królową 
miłości ogniska domowego. Rodzice mają kształtować w dziecku cnoty, które 
ułatwiają powrót do nieskażonej natury i trwałej łączności z Bogiem. Można 
to osiągać przez umartwienia, wyrzeczenia, panowanie nad sobą. Najwcześniej 
należy podać podstawowe prawdy wiary i zasady moralne. Źródłem nauki 
mają być przede wszystkim Pismo Święte i dzieła klasyków, z których trzeba 
korzystać, odrzucając to, co zachęca do zła i rozwiązłości184.

Pedagogika Augustyna z Hippony ma nastawienie mistyczne. Polega 
ono na odwróceniu się od rzeczy doczesnych, wejściu w siebie i zwróceniu 
się ku Bogu. Życie moralne jest środkiem do osiągnięcia tego celu. Postęp 
idzie wraz ze wzrostem w cnocie. Nabywanie cnót dokonuje się najpierw 
w życiu rodzinnym. A w życiu codziennym wszelkie usiłowanie moralne 
wypływa z miłości Boga. Młodzieniec ma przede wszystkim uwolnić się 
od nałogu pożądliwości cielesnej, nieczystości, ospałości, lenistwa, niedołę-
stwa, zniewieściałości i dogadzania podniebieniu, pychy i żądzy posiadania 
dóbr doczesnych185.

183 Por. Klemens Aleksandryjski, O słowach nieprzyzwoitych, tłum. M. Szarmach, 
„Terminus” 12 (2010) z. 1 (22), s. 221–224.

184 Por. Bazyli Wielki, Do młodzieńców o  tym, jaki pożytek mogą odnieść z czy-
tania pisarzy pogańskich, przekł. T. Sinko, w: Bazyli Wielki, Wybór homilii i kazań, 
przekł. T. Sinko, Kraków 1947, s. 213–230; Bazyli Wielki, Słowo do młodzieży o czy-
taniu z korzyścią autorów pogańskich, przekł. M. Wroński, „Miesięcznik Katechetyczny 
i Wychowawczy” (1918) nr 8, s. 84–93 i s. 130–136; Bazyli Wielki, Do młodzieńców 
o studiowaniu autorów pogańskich, przekł. P. M. Szewczyk, http://www.patres.pl/wp-
content/uploads/…/Bazyli-Wielki-Do-młodzieńców.pdf (1.04.2015); S. I. Możdżeń, 
Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 116–117.

185 Por. Augustyn, O porządku, przekł. J. Modrzejewski, w: Augustyn, Dialogi 
filozoficzne, przekł. J. Modrzejewski, A. Trombala, t. 1, Warszawa 1953, s. 146–226; 
S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 118–119; Historia wychowania, 
red. Ł. Kurdybach, t. 1, dz. cyt., s. 156.
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W średniowieczu rodzina i  jej funkcje wychowawcze ulegają pewnym 
przemianom. Dzieci wychowuje się przez wprowadzenie w obowiązki danego 
stanu rycerstwa, mieszczaństwa, chłopstwa i duchowieństwa. Wychowanie 
odbywa się poza domem rodzinnym. Każdy z tych stanów ma sobie właściwe 
cnoty i ideały186. Zdaniem Tomasza z Akwinu pierwszorzędnym środowiskiem 
wychowawczym dziecka jest dom rodzinny, gdzie główną wychowawczynią 
jest matka, której pedagogikę serca uzupełnia dyscyplina szkoły ojcowskiej. 
Od wychowawcy wymaga się cnoty, szczególnej miłości do Boga i bliźniego, 
gdyż miłość jest duszą innych cnót oraz roztropności wychowawczej, która 
usprawnia w wynajdywaniu i stosowaniu najlepszych środków do osiągania 
właściwego celu życia187.

Chłopiec w 7 roku życia jest przeznaczony do stanu rycerskiego na dwo-
rach feudalnych, pod okiem ochmistrza bądź towarzysząc rycerzom, wprawia 
się w rzemiosło rycerskie, osiągając kolejno szczeble: pazia, ok. 12–14 roku 
życia giermka, w 21 roku życia rycerza. Najpierw chłopiec świadczy różne 
usługi swemu panu i jego małżonce, towarzyszy mu w polowaniach, ucztach, 
podróżach, odwiedzinach, turniejach itp., zapoznając się z obyczajem dwor-
skim, tj. z grzecznością, z nauką chodzenia i siedzenia i z dyscypliną. Pozo-
stając na dworze jako giermek, wyrabia w sobie zręczność i siłę ćwiczeniami 
gimnastycznymi. Uczestniczy w łowach i wyprawach wojennych, hartuje 
ciało. Nabywa siedem cnót rycerskich, takich jak jazda konna, pływanie, rzut 
oszczepem, szermierka, myślistwo, gra w warcaby, śpiewanie z układaniem 
pieśni ku czci swego pana albo damy swego serca. Tym cnotom przeciwsta-
wia się postawy negatywne, które są obce rycerzowi, takie jak żarłoczność, 
pijaństwo, rozpusta, gwałtowność, kłamstwo, skąpstwo. Jako rycerz składa 
przysięgę następującej treści: „Przysięgam Bogu, Zbawicielowi, Pannie Naj-
świętszej, że pragnę mówić zawsze prawdę, stawać po stronie słuszności, bronić 
religii i  jej sług, podawać rękę słabym i uciśnionym, wdowom i sierotom, 
bić się za niewinność i cześć dam szlachetnych, wytępiać wrogów chrześci-
jaństwa”188. Ma żyć według zasad honorowego kodeksu rycerskiego, który 
głosi: „Bogu duszę, me życie królowi, me serce damom, sławę dla siebie”189. 
Rycerz średniowieczny nie tylko jest urodny, silnie zbudowany i zahartowany, 

186 Por. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001, 
s. 66–75.

187 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 188–189.
188 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 162–163.
189 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 162–163.
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ale ma szlachetny charakter. Jest obrońcą słabych, ubogich i niewiast. Stoi 
na straży honoru króla i własnego. Wierzy w Boga, jest posłuszny Kościo-
łowi. Szukając indywidualnej sławy, rycerz szuka przygód wojennych w po-
jedynkach i w turniejach. Cechują go odwaga, wierność i prawdomówność, 
szczodrość, ale nie rozrzutność, wrażliwość na ludzką niedolę190.

 Mieszkających w mieście chłopców oddaje się na naukę do majstrów 
cechowych, gdzie żyjąc z  ich rodzinami, osiągają kolejne szczeble wtajem-
niczenia zawodowego: ucznia (terminatora), czeladnika (towarzysza), maj-
stra (mistrza)191. Od terminatorów wymaga się posłuszeństwa, skromności, 
wytrwałości, pilności, strzeżenia tajemnicy służbowej. Zabrania się im gier 
hazardowych, piwa, gorzałki, wychodzenia z domu bez zezwolenia i dba się, 
by przestrzegali praktyk religijnych. Za wszystkie wykroczenia spotykają 
uczniów kary ze strony mistrza i władz cechowych, z wypędzeniem z nauki 
rzemiosła włącznie192. Terminowanie kończy się wyzwoleniem na czeladnika 
(towarzysza) z udziałem władz cechowych (po uiszczeniu taksy). Po wyzwo-
leniu czeladnik korzysta z przywileju noszenia miecza jako oznaki wolnego 
człowieka i znaku swego rzemiosła. Pozostaje jeszcze u majstra przez rok 
w charakterze towarzysza, ale za opłatą. Następnie obowiązany jest udać się 
na wędrówkę po innych warsztatach w kraju i za granicą, by zapoznać się z po-
stępem technicznym w rzemiośle. Przejście wymaganego okresu nauki, eg-
zamin czeladniczy i wędrówka stanowią podstawę do ubiegania się o tytuł 
mistrza, który czeladnik zdobywa po zdaniu egzaminu mistrzowskiego, tzw. 
majstersztyku. Próba ta stwierdza samodzielność rzemieślnika, opanowanie 
wyuczonego zawodu, precyzję, a także uzdolnienia artystyczne kandydata193.

Inaczej przedstawia się wychowywanie panien szlacheckich – niektóre 
są oddawane na dłuższy czas do klasztoru. Tam na równi z nowicjuszkami 
otrzymują naukę czytania, pisania i robót kobiecych, tj. szycia, tkania i przę-
dzenia. Niektóre zdobywają wiedzę filozoficzną i  teologiczną, znajomość 
literatury klasycznej i patrystycznej, uczą się muzyki, tańca i śpiewu oraz 
dworskich manier. Dziewczęta pozostające na dworze nauczane są często przez 
kapelanów i pod względem wykształcenia umysłowego przewyższają młodzież 
męską, która uczy się pisać i czytać na ogół wtedy, gdy jest przeznaczona 

190 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 162–163.
191 Por. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 67.
192 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 165.
193 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 165.
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do stanu duchownego194. W wychowaniu dziewcząt szlacheckich zwraca się 
uwagę na kształcenie uczuć, charakteru i cnót. W celu uchronienia przed 
splamieniem cnoty czystości zachęca się do unikania zabaw tanecznych 
i  spektakli. Jako najważniejsze cnoty dziewicy wymienia się wstydliwość, 
pokorę i milczenie, rozsądek, pracowitość, prawdomówność, opiekuńczość, 
unikanie chełpliwości oraz powagę w obyczajach, ruchach i spojrzeniach. 
Naukę czytania tekstów religijnych i pracę zaleca się jako środek chroniący 
przed próżniactwem. Kładzie się nacisk na stosowny wygląd kobiet, unikanie 
zbytku w szatach, przystrajaniu włosów, malowaniu się, aby nie wzbudzać 
pożądania mężczyzn i nie wywoływać skandali. Ważną sprawą jest staranny 
dobór towarzystwa195.

Zdaniem Wincetego z Beauvais w czystości płciowej trzeba wytrwać 
do małżeństwa. Przedstawia on wzór małżonki owych czasów. Żona ma być 
pobożna, wierna, dbać o dobrą opinię w środowisku, mieć pokorę i cierpli-
wość, kochać męża, nie powinna się malować, być kłótliwa czy gadatliwa. 
Po śmierci męża powinna zostać wdową aż do swojej śmierci. Pochwala war-
tość dziewictwa i celibatu jako najlepszą formę egzystencji. Wincenty porusza 
także problem wdowieństwa. Z kolei mąż ma dążyć do cnoty, krytycznie 
oceniać siebie i innych, pamiętać o krótkości życia doczesnego, które pełne 
jest nieszczęścia. Mężczyzna ma odrzucić głupotę, infantylność myślenia bez 
przewidywania, mówienie bez uprzedniego namysłu, przedkładanie spraw 
doczesnych nad wieczne, niechlujność, niestałość, brak szacunku i wstydu, 
bezczelność, obnoszenie się ze swoimi grzechami, miłość przynoszącą chwi-
lową radość i strach196.

Zadaniem wychowania moralnego człowieka w średniowieczu jest kształ-
cenie duszy i uszlachetnianie jego natury w celu osiągnięcia godności i zasługi 
na wieczne szczęście. Kształtowanie człowieka wymaga poziomu umysłowego 

194 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 164.
195 Por. A. Fijałkowski, Wincenty z Beauvais o wychowaniu, „Rozprawy z Dziejów 

Oświaty” (1997) t. 38, s. 11–26; S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., 
s. 186.

196 Por. Vincent of Beauvais, De erudione filiorum nobilium, Cambridge MA 1938, 
s. 111–113; Vincent of Beauvais, De erudione filiorum nobilium, Menasha WI 1938, 
s. 3–220; A. Fijałkowski, Wincenty z Beauvais OP  (ok. 1194–1264) o wychowaniu, 
dz. cyt., s. 11–26; W. Brzeziński, Obraz postaw i powinności dzieci wobec rodziców 
w pełnym średniowieczu w świetle „De regimine filiorum nobillium” Wincetego z Beauvais 
i „De regimine principium” Idziego Rzymianina, „Wychowanie w Rodzinie” 1 (2013) 
t. 7, s. 33–47; S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 185–186.
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i myślenia. W sposób szczególny rozum, myślenie i wiedza mają znaczenie 
jako pomoc w odczytywaniu Pisma Świętego. Wiedza zawarta w tej na-
uce nie jest dziełem ludzkim, lecz odkrywaniem tego, co Stwórca utrwalił 
w człowieku. Od Stwórcy uczeni czerpią wiedzę i nią mają o Nim świadczyć. 
Dlatego wiedza prawdziwa jest nade wszystko wyrazem czci oddawanej Bogu. 
W kształceniu charakteru istotną rolę odgrywa zdobywanie cnót kardynalnych 
roztropności, sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania, które obowiązują 
przede wszystkim ówczesnego rycerza i duchownego197.

Na zdobywaniu cnót kardynalnych opiera się średniowieczna etyka, która 
nie jest tylko wiedzą wyuczoną, ale umiejętnością życia, obejmująca umysł 
i wolę, a zwłaszcza postępowanie człowieka. Przedmiotem tej etyki są m.in. 
umysłowa przezorność, czyli znajomość tego, co godziwe i słuszne; uspo-
sobienie do odwagi oraz umiejętność zachowywania we wszystkim umiaru 
i samoopanowania. Przezorność wymaga ćwiczenia pamięci, rozsądku, zdol-
ności przewidywania i troski o innych. Znajomość tego, co godziwe i słuszne 
w oddawaniu drugiemu, wyraża się w powinności kultu religijnego, wierności 
względem Boga i najbliższych, wdzięczności, przestrzeganiu praworządności 
i prawdy, w kwestii umów, ludzkiej równości, słuszności wyroków sądowych 
i prawa. Odwaga wymaga ufania we własne siły, wielkoduszności, odporno-
ści i wytrwałości. Umiejętność zachowania umiaru wymaga panowania nad 
sobą i powściągliwości. Zatem uznając rolę rozumu w poznaniu, praktykę 
cnót, zaleca się czerpać z ksiąg świętych, w których człowiek rozpoznaje się 
jak w zwierciadle, kim jest i ku czemu ma podążać przez całe swoje życie198.

Tomasz z Akwinu wszystko rozpatruje pod kątem celu człowieka, a wy-
chowanie opiera na psychologii i etyce199. Według niego cnoty kardynalne, 
czyli obyczajowe, których przedmiotem jest to, co trudne i dobre, mogą 
mieć trzy rodzaje części (łac. partes): integralne, czyli konieczne składniki, 
subiektywne – gatunki, postacie i potencjalne – cnoty pomocnicze, cno-
ty pokrewne, które przejawiają jedynie zasadniczy styl, sposób działania cnoty 

197 Por. KKK 1804; Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Traktat o człowieku. Wstęp 
do kwestii 79, przekł. S. Swieżawski, Poznań 1956, s. 279; Tomasz z Akwinu, Suma 
teologiczna. Roztropność. Objaśnienia tłumacza, t. 17, Londyn 1964, s. 151; J. Bajda, 
Abstynencja, spojrzenie teologicznomoralne i pastoralne, „Trzeźwymi Bądźcie” 5 (1993) 
nr 9–10, s. 4; J. Nagórny, Etyka przymierza Starego Testamentu, Lublin 2009, s. 99. 

198 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 152.
199 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 188–189.
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głównej, a ze względu na to, że przedmiot ich jest drugorzędny, obejmują 
tylko część trudności tej cnoty200.

Na ziemiach polskich w wiekach średnich pedagog Conradus Bitschin 
podejmuje próby systematycznego ujęcia problemu wychowania i naucza-
nia na podstawie antropologii i psychologii oraz na podłożu teologii i etyki 
chrześcijańskiej, do której dostosowuje etykę Arystotelesa. Oboje rodzice mają 
wychowywać dziecko, chociaż wychowanie macierzyńskie jest tu pierwsze. 
Bitschin pisze o postawach wychowawczych rodziców, o ich obowiązkach 
względem swych przyszłych dzieci, o ich odżywianiu i ubieraniu; jakie zdol-
ności kształcić, jak powstrzymywać złe skłonności, unikać złego towarzystwa. 
Porusza kwestie etykiety, problem karności, posłuszeństwa, studiowania 
na uniwersytetach, czytania i słuchania wykładów, sztuki zapamiętywania. 
Omawia różne rzemiosła, ich technologie, żeglugę, polowanie, leczenie, teatr, 
gimnastykę. Sporo uwagi Bitschin poświęca rozmaitym problemom kobiet 
w różnym stanie i wieku201. Przede wszystkim dbano o formy towarzyskie, 
o czym świadczy wiele podręczników etykiety wydawanych w różnych językach.

200 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t.  22, dz.  cyt., 
s. 25–38. Do części integralnych cnoty umiarkowania zalicza się: wstyd (łac. verecun-
dia), dzięki któremu człowiek wystrzega się sprzecznych z umiarkowaniem brzydkich 
czynów, oraz poczucie godności (łac. honestas), dzięki której ludzie kochają piękno 
umiarkowania. Stąd też umiarkowanie dotyczy przyjemności dotyku, które dzielą 
się na dwa rodzaje: pierwszy obejmuje spożywanie pokarmów – wstrzemięźliwość 
(łac. abstinentia) oraz napojów – trzeźwość (łac. sobrietas). Z kolei drugi obejmuje 
organy rozmnażania – czystość (łac. castitas), która dotyczy stosunku płciowego, oraz 
wstydliwość (łac. pudor), która ma za przedmiot przyjemności poboczne, pochodzą-
ce z pocałunków, dotyków i pieszczot. Części potencjalne mają dziedziny. Pierwsza 
to dziedzina emocji ducha, do której należą powściągliwość (łac. continentia), poko-
ra (łac. humilitas), łaskawość (łac. clementia) i łagodność (łac. mansuetudo). Druga 
to dziedzina zachowania i utrzymania ładu wobec ludzi, do której należy skromność 
(łac. modestia). Trzecia dziedzina dotyczy stosunku do rzeczywistości zewnętrznej, należą 
do niej oszczędność (łac. parcitas) i prostota (łac. simplicities). Por. Tomasz z Akwinu, 
Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 235–239.

201 Por. W. Brzeziński, Relacje między rodzicami a dziećmi w piśmiennictwie dy-
daktyczno-moralizatorskim późnego średniowiecza na przykładzie „De parole et regimine 
filiorum” Kondrada Bitschina, w: Odpowiedzialność za wychowanie. Kontekst edukacyjno-

-historyczny, red. I. Błaszczyk, N. Iwanowicz Smetanski, Bydgoszcz 2010, s. 117–133; 
Omawiając rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży, Bitschin dzieli go zgodnie z tra-
dycją na trzy siedmiolecia. Początek wychowania widzi w okresie prenatalnym. Obo-
wiązek wychowania religijnego i duchowego rozciąga się na wszystkie fazy rozwojowe. 
Powinno się tworzyć dobre przyzwyczajenia i nawyki do życia moralno-religijnego. 
S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 191.
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W renesansie Pier Paolo Vergerio, podobnie jak Wincenty z Beauvais, sądzi, 
że wady chłopców, takie jak zbytnia szczodrość, skąpstwo, nieposłuszeństwo, 
lękliwość, łatwowierność, chełpliwość wynikają z natury albo z braku do-
świadczenia. Zaleca hamowanie u młodzieży zmysłowości i odzwyczajanie 
od próżniactwa. Nakazuje nade wszystko tępienie kłamstwa, do którego 
pobudzają dziecko żywość usposobienia i chełpliwość, natomiast radzi przy-
zwyczajać chłopców do małomówności, szanowania rodziców i starszych, 
powstrzymywania się od tańców i zabaw, od zadawania się z płcią żeńską, 
od prowadzenia lub słuchania rozmów nieprzyzwoitych itp., oraz od do-
gadzania sobie w potrawach i napojach. Ważne jest rozwijanie pobożności. 
Vergerio strofuje przeklinanie, ośmieszanie imion świętych i płoche przysięgi, 
a zachęca chłopców do układnego sposobu bycia. Występuje przeciw zbytniej 
pobłażliwości, jak i zbytniej surowości, która zwłaszcza melancholików dopro-
wadza do zwątpienia w siebie202. Zatem w wieku chłopięcym trzeba najpierw 
kształcić rozum, w młodzieńczym zaś wyrabiać dobre obyczaje i siłę mięśni. 
Takie podejście może sprzyjać zaniedbywaniu rozwoju umysłowego młodego 
człowieka wtedy właśnie, kiedy on jest potencjalnie zdolny do pracy i rozwoju.

Vittorino da Feltre twierdzi, że świat potrzebuje przede wszystkim lu-
dzi trzymających się odwiecznych zasad w rozróżnianiu dobra i zła, którzy 
nie upadają na duchu, lecz wciąż zacnie myślą i działają. Religijność należy 
uczynić podstawą moralnego uszlachetnienia chłopców. Wspólne modlitwy 
poranne, uczestniczenie w nabożeństwach, miesięczna spowiedź, nauka religii, 
a przede wszystkim przykład mistrza są środkami do wyrobienia religijności. 
Na tej podstawie zaszczepia Vittorino największą cnotę chrześcijańską, tj. mi-
łość Boga i bliźniego i wynikające z niej cichość oraz ducha pokoju. Karcić zaś 
należy takie wady jak złorzeczenie, przezywanie i dokuczanie. Chłopcy starsi 
przykładem swoim prowadzą młodszych. Zły przykład innych, zwłaszcza 
rodziców i nauczycieli, budzi namiętności. Vittorino sądzi, że kary cielesne 
są najmniej odpowiednie w wychowaniu domowym, a szkodliwe w szkołach. 
W jego zakładzie obowiązują porządek i posłuszeństwo. Osiąga to przez 
zachowywanie konsekwencji, a wpływ kary zależy nie od jej surowości, ale 
od nieuchronności. Najbardziej brzydzi się kłamstwem203.

202 Por. A. Jacobson Schutte, Pier Paolo Vergerio: The Making of an Italian Reformer, 
Geneva 1977, s. 247–265; S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 228.

203 Por. L. R. Secchi Tarugi, Il metodo pedagogico di Vittorino da Feltre, w: L’educa-
zione e la formazione intellettuale nell’età dell’umanesimo, a cura di L. R. Secchi Tarugi, 
Milano 1992, s. 193–204; S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 229.
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Według Maffeo Vegio dobry przykład rodziców jest pierwszym i głównym 
warunkiem dobrego wychowania. Wzywa on rodziców do poprawy życia, 
a zwłaszcza do panowania nad sobą i do religijności. Szczególnie zwraca się 
do matek, których słowa i czyny mają wpływ na córki, na ich moralność, 
obyczaje, słowa i czyny. Matki, tylko ze względu na dzieci, mają świecić 
przykładem czystości, religijności, miłosierdzia i oddalać wszystkie rozmowy 
i przedmioty, które mogą ciekawość dziecka skierować w złą stronę. Maffeo 
Vegio przestrzega, by dzieciom nie opowiadać nieprzyzwoitych bajek, opo-
wieści o strachach, które biorą za prawdę i napełniają się trwogą nieraz na lata. 
Zachęca do wcześniejszego kształtowania u dziecka czci Bożej, a odzwyczaja-
nia od złorzeczeń i od kłamstwa jako wad bardzo niebezpiecznych. Z jednej 
strony należy strzec dzieci od wszelkich mów nieprzyzwoitych i wstydliwość 
obrażających, ponieważ do nich przywykają. Nie pozwala się dzieciom pa-
trzenia na obrazy nieprzyzwoite, bo z nich tak jak z słuchania mów rodzi 
się w duszach dziecięcych coś szpetnego. Dzieci nie mają bywać na przed-
stawieniach teatralnych, które są bodźcami dla zmysłowości i zdziczenia 
serc. Natomiast prowadzić trzeba dzieci tam, gdzie obyczajność i religia czci 
doznają, gdzie prowadzi się mowy niewinne, skromne i budujące. Dlatego 
zaleca się zważanie na dobór rówieśników, by nie nabywać niewłaściwych 
nawyków. Dzieci trzeba uczyć powściągliwości, aby nie przywłaszczały sobie 
cudzych rzeczy, choćby to były drobiazgi. Zabrania się dzieciom gry w kości, 
bo to budzi złe namiętności, publicznych kąpieli, chodzenia do szynkowni, 
domów nie najlepszej sławy itp. Nie mają one brać udziału w zebraniach 
pospólstwa, bo znajdą tam jedynie wzory lekkomyślności i niestałości cha-
rakteru, rozpusty i chciwości204.

Z innej strony trzeba przyzwyczajać dzieci, aby uprzejmie się witały i od-
powiadały. Mają być grzeczne dla gości i na nikogo się nie dąsać. Do każ-
dego przyjaźnie i uprzejmie mają przemawiać, a innym chętnie ustępować, 
nigdy się przy zdaniu swoim nie upierając. Do drugich uprzejmie mówić, 
chętnie słuchać. Mało mówić i tylko wtedy, gdy tego okoliczności wymagają, 
jak i w mowy innych osób nie wtrącać się. Każdemu wedle stanu i wieku 
oddawać uszanowanie. Niższymi od siebie, biednymi nigdy nie pogardzać. 

204 Por. M. Vegio, De educatione liberorum et eorum claris moribus, http://www.
play.google.com/…/details/De_Educatione_Librorum_et_eorum_claris_moribus_lib 
(2.04.2015); A. Franzoni, L’opera pedagogica de Maffeo Vegio, Milano 1907, s. 93–195; 
S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 230.
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Względem równych niech będą dzieci skromne i miłe, względem starszych 
pełne uszanowania, niech im z drogi ustępują, głowę i kolana przed nimi 
zginają w chodzie. Na twarzy i w całym układzie ciała największą skromność 
niech okazują w ogóle wszystkie prawidła, przyzwoitości, najdokładniej mają 
zachowywać. Przyzwoitość i uprzejmość w obejściu się mają to do siebie, 
że miłość i życzliwość każdemu zapewniają. Chłopcy winni przestawać z ludź-
mi doświadczonymi i wykształconymi, co przynosi różne pożytki205.

W koncepcji wychowania człowieka John Locke rozważa zagadnienie 
wychowania fizycznego, moralnego i umysłowego, przez które rozumie kształ-
cenie zdrowego rozsądku, umiejętności myślenia i wydawania sądów oraz 
nabywanie wiedzy użytecznej w życiu dżentelmena. Wychowanie fizyczne jest 
oparte na zdrowym trybie życia, hartowaniu, zachowaniu diety odpowiedniej 
dla rozwijającego się organizmu, zapewnieniu właściwego odzienia, ruchu 
i zabawy na świeżym powietrzu. Wychowanie moralne bazuje na poczuciu 
honoru i podporządkowaniu emocji rozumowi, tak aby dziecko umiało kiero-
wać sobą i swoim postępowaniem. Wychowanie moralne uczy samodzielności, 
szacunku dla starszych, panowania nad sobą, poszanowania cudzej własności, 
prawdy oraz uprzejmości. Kształcenie duszy odbywa się według wzoru, jaki 
mieści się w etyce chrześcijańskiej, i całego postępu cywilizacji. Dziecko 
bywa w różnym stopniu skłonne do wykroczeń, i do przyswajania sobie 
zasad dobrego wychowania na całe życie. W przypadku wystąpienia u niego 
złych skłonności należy uciekać się do kar i nagród. Dla rozwoju moralnego 
dziecka znaczenie ma dobry przykład i dom rodzinny i rodzice, a nie szkoła. 
Ideałem wychowawczym jest więc człowiek znający życie i przestrzegający 
przyjętych form towarzyskich206.

Jean Jacques Rousseau wyodrębnia cztery fazy rozwoju dziecka: nie-
mowlęctwo, dzieciństwo, chłopięctwo i  lata młodzieńcze. W pierwszej fa-
zie dzieckiem zajmuje się matka. Następny okres to rozwój sił fizycznych 
i psychicznych dziecka, a także rozwój zmysłów; poznawanie swoich granic 
możliwości w sposób naturalny. Zaś zdobywanie poczucia wolności płynie 

205 Por. M. Vegio, De educatione liberorum et  eorum claris moribus, dz.  cyt.; 
A. Franzoni, L’opera pedagogica de Maffeo Vegio, dz. cyt.; S. I. Możdżeń, Historia wy-
chowania, t. 1, dz. cyt., s. 231.

206 Por. J. Locke, Myśl o wychowaniu, tłum. F. Wnorowski, Wrocław 1959, s. 6–13, 
205; W. M. Kozłowski, Stanowisko Locke’a w historii pedagogiki w świetle współczesnych 
dążeń, Warszawa 1919, s. 8–13. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, 
dz. cyt., s. 122–123; S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 360.
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z ograniczenia świata rzeczy, a nie z ludzkich norm i autorytetów. W kolejnym 
okresie odbywa się kształcenie umysłowe, które pomaga zrozumieć odkrywa-
ne zjawiska. Z kolei w okresie młodzieńczym zapoznaje się z edukacją spo-
łeczną, ideową, estetyczną i religijną. Dziecko pod okiem pedagoga wchodzi 
w świat relacji z ludźmi, zawiera przyjaźnie i dojrzewa do miłości. Wycho-
wanie moralne nie polega na wyuczeniu cnoty i prawdy, ale na zachowaniu 
serca dziecięcego przed występkami, a rozumu przed błędami. Wszelka złość 
u dzieci pochodzi z niemocy. Należy więc uczynić dziecko silnym i dobrym. 
Celem jest wychowanie człowieka świadomego swej natury, płynących z niej 
ograniczeń i tkwiących w niej możliwości. Zatem wychowanie dziecka ma być 
zgodne z naturą207. Stąd też ten pogląd daje podstawy naturalizmowi, gdzie 
naczelną zasadą jest stawianie wszechświata przed człowiekiem, materii przed 
duchem. Skutkiem takiego założenia jest przewartościowanie we wszystkich 
dziedzinach życia. Przecenianie natury powoduje pomniejszenie człowieka. 
Teoria ewolucji głosi, że prawa natury dominują nad życiem człowieka208.

Błędem Rousseau jest jednostronne potępienie kultury, opóźnienie roz-
woju intelektualnego dziecka, pominięcie wpływu rodziców na wychowanie, 
niedocenianie wychowania kobiet. Kobieta jego zdaniem ma być tylko żoną 
i matką, a jej głównymi cnotami są łagodność i posłuszeństwo. Samodziel-
ność i rozwój umysłowy nie są ani możliwe, ani potrzebne samej kobiecie. 
Następnie wychowanie ogranicza się tylko do sfer zamożnych. Biedny nie 
potrzebuje żadnego wychowania, nędza wychowuje go odpowiednio do jego 
stanu i żadne inne wychowanie nie jest dla niego możliwe209.

Poglądy Rousseau zapoczątkowują destrukcyjne naturalistyczne i indywi-
dualistyczne kierunki w pedagogice XIX i XX wieku, w których przedstawicie-
lami są m.in. Johann Heinrich Pestalozzi, Herbert Spencer (ewolucjonizm), 
Ludwig Feuerbach (materializm), Lew Tołstoj, Ellen Key, Maria Montesso-
ri, Edward Claparede, Alexander Neill, a obecnie Iwan Hlich i Benjamin 

207 Por. J. J. Rousseau, Emil, czyli o wychowaniu, przeł. W. Husarski, Wrocław 
1955, s. 6 -13, 19–26, 60–66; K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, 
dz. cyt., s. 125–126. W kwestii wychowania religijnego J. J. Rousseau jest zwolennikiem, 
tzw. religii naturalnej, którą potępił stanowczo Kościół. Według niego wychowanek 
do 15 roku życia nie powinien nic wiedzieć o Bogu i duszy. Dopiero w 18 roku życia 
dochodzi on do rozważania natury i przekonania, że jakaś wszechpotężna siła rządzi 
światem. Każda religia objawiona jest zdaniem J. J. Rousseau wynalazkiem ludzkim. 
Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 364.

208 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 365.
209 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 365.
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Spock (postmodernizm)210. Przejawy tego nurtu wychowawczego pojawiają 
się współcześnie. Mówi się o wychowaniu naturalnym lub demokratycznym, 
gdzie głównymi hasłami są m.in. zaspokajanie potrzeb dziecka zgodnie z jego 
naturą i możliwie jak najwcześniejsze zachęcanie dziecka do podejmowania 
decyzji. W praktyce wygląda to następująco: dziecko je, śpi i bawi się, kiedy 
i gdzie zechce, rodzice z konsultują dzieckiem menu, pory posiłków, kąpieli, 
snu i spaceru, dziecko decyduje, kiedy i w co się ubierze, rodzice nigdy nie 
mówią słowa „nie”. Taki styl wychowania ma destruktywne skutki. Pierwszym 
skutkiem jest pozbawienie możliwości decydowania przez rodziców, ponieważ 
wszystkie decyzje podejmuje dziecko. Rodzice stają się zakładnikami, niewol-
nikami swoich dzieci. Drugim skutkiem jest brak rozróżnienia pomiędzy rze-
czywistymi potrzebami a zachciankami dziecka. Stąd dzieci są nieodżywione, 
niewyspane, zmęczone i rozdrażnione. Trzecim skutkiem jest bałagan, chaos 
w domu – zjawisko określane jako nieprzewidywalne środowisko. Wywołuje 
to poczucie zagrożenia u wszystkich członków rodziny211.

Inne jest wychowanie bez granic we współczesnym świecie, gdzie rodzice 
nie przekazują dziecku wartości, standardów zachowań ani umiejętności 
życiowych. Efektem tego jest traumatyczne doświadczenie dziecka, a w kon-
frontacji z  innymi dziećmi wzbudza ono agresje, lęk. Po pewnym czasie 
mogą pojawić się zaburzenia. Takie wychowanie nie spełnia podstawowych 
funkcji w rodzinie, co więcej, rodzina staje się dysfunkcyjna. Mówi się też 
o syndromie skrajnie permisywnego rodzica, który chronicznie nie wysypia 
się i przepracowuje, bo dziecko śpi w łóżku wraz z rodzicami aż do wieku 
dojrzewania, je, bawi się i ogląda w nocy telewizję. Rodzice nie mają życia to-
warzyskiego, bo dziecko rzadko zgadza się, aby wychodzili bez niego. Nie mają 
czasu na życie seksualne, a ich sfera intymna pozostawia wiele do życzenia212.

Félix Antoine Dupanloup przeciwstawia pedagogikę katolicką szerzącej się 
pedagogice naturalistycznej Jeana Jacques’a Rousseau. Poddaje krytyce tezy 
naturalizmu, przypomina, że człowiek jest żywym obrazem Boga i dlatego, 

210 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 365.
211 Por. J. Szymańska, Wychowanie do wartości a współczesne koncepcje wychowa-

nia i profilaktyki, Materiały z cyklu Seminariów Zagrożenia cywilizacyjne w kontekście 
zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i nauczycieli, Kraków 2013, notatki. Materiały 
z  tego cyklu były umieszczone na  stronach internetowych: http://www.ore.edu.pl 
i http://www. kuratorium.karkow.pl (10.11.2012).

212 Por. J. Szymańska, Wychowanie do wartości a współczesne koncepcje wychowania 
i profilaktyki, dz. cyt.



—  105  —

Wstydliwość jako cnota moralna

szanując jego godność, należy wychowywać w duchu wolności. Natura ludzka 
skażona jest grzechem pierworodnym, stąd Dupanloup wymaga obecności 
w wychowaniu autorytetu i dyscypliny. Autorytet jest jednym z warunków 
wychowania, którego skutkiem jest szacunek. Kolejnym warunkiem wycho-
wania są rygor i dyscyplina, które uczą porządku i dają hart człowiekowi. 
Bez nich wychowanie jest niemożliwe. One rodzą liczne cnoty, bez których 
trudno spełniać obowiązki i działać w społeczeństwie. Rygor stałych zwycza-
jów uczy ścisłości, pilności i poczucia obowiązku. Ale zarazem i pewna doza 
wolności jest konieczna, gdyż gwałt oparty na sile fizycznej jest łatwy, nic 
jednak nie zyskuje, a wszystko traci. Trzeba być na tyle silnym, aby umieć 
być łagodnym; stanowczym, aby umieć być pobłażliwym, gdy tego potrzeba. 
Ta pedagogika zmierza do udoskonalenia zdolności duszy i ciała, aby człowiek 
mógł wypełniać wszystkie obowiązki w życiu doczesnym i przygotować się 
do życia wiecznego. Podkreśla on, zarówno w filozofii, jak i w pedagogice, 
znaczenie tradycji, która gwarantuje ciągłość myśli. Powrót do klasyków nie 
może polegać na  ich wiernym naśladowaniu i odtwarzaniu już minionej 
i przeżytej historycznej epoki, ale powinien opierać się na korzystaniu z jej 
żywotnych pierwiastków213.

W XIX i XX wieku istnieją różne ideały wychowawcze w rodzinie. Stano-
wią one wypadkową tradycji, rozwoju ekonomiczno-społecznego, wartości 
głoszonych przez Kościół, państwo i ideologie. Różność tych ideałów wynika 
z różnego statutu społecznego i zamożności, wyznania i narodowości oraz 
z historycznych wzorów, takich jak: rycerz, obywatel i żołnierz, człowiek 
kulturalny czasów hellenistycznych czy humanistycznych, asceta; jak również 
kobieta jako żona i matka. Od końca XIX wieku usamodzielnienie się kobiet 
życiowo i ekonomicznie, zwłaszcza na skutek wojen światowych w XX wieku, 
spowoduje zmianę w modelu rodziny tj. z patriarchalnej na partnerską. Na-
stępnie w XX wieku wraz ze wzrostem liczby rozwodów powiększa się liczba 
rodzin niepełnych lub o skomplikowanym kontakcie z dzieckiem214. Stąd 
też wynika kryzys cnoty wstydliwości, bo z jednej strony z powodu rozwodu 
nie ma rodziców, którzy by dawali dzieciom dobry przykład swoją postawą, 
słowem i wychowywali je według zasad dobrego obyczaju. Zaś z drugiej 

213 Por. F. A. Dupanloup, O nauce i wychowaniu w duchu chrześcijańskim, „Oświa-
ta” (1866) t. 19, z. 9, s. 477–503; F. A. Dupanloup, O edukacji, czyli o wychowaniu, 
przekł. P. Jankowski, Warszawa 1857; S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 2, San-
domierz 2006, s. 65–67.

214 Por. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 154–157. 
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strony kreuje się człowieka według neoliberalizmu, gdzie cnotą są egoizm 
i wydajność. W ramach wolności ekonomicznej w neoliberalizmie człowiek 
dysponuje wolnością sprzedania siebie samego, swego kapitału, gdyż rynek 
ma wpływ na kształtowanie jego charakteru. Człowiek jest leniwy i opieszały, 
nieprzezorny i marnotrawny i tylko okoliczności mogą go zmusić do kiero-
wania się względami ekonomicznymi i dopasowania środków do celów215. 
Można powiedzieć, że w XX wieku występuje zjawisko jak za czasów saskich, 
czego przykładem jest rewolucja seksualna lat 60.

W starożytnym Rzymie pedagogom, nauczycielom w szkole stawiano 
wymagania, aby nie podawali niewłaściwych wiadomości i nie kształtowali 
szkodliwych nawyków. W szkołach rzymskich nauczyciele spotykali się z prze-
jawami lenistwa uczniów, obojętności, rozpusty i pijaństwa. Nauczyciel nie 
mógł ich zganić ani ukarać za niewłaściwe zachowanie216. Według Kwinty-
liana uczący miał się odznaczać naturalnością, opanowaniem, wytrwałością, 
cierpliwością, dokładnością i być chętny do udzielania odpowiedzi na pytania. 
Miał obserwować dzieci, rozpoznawać ich zdolności i rozwijać ich zaintere-
sowania. Nie miał być ani zbyt surowy, ani zbyt łagodny, ponieważ jedno 
odstrasza dzieci i rodzi się nienawiść, a drugie zbyt ośmiela i rodzi pogardę. 
Dzieci miały usłyszeć od nauczyciela jak najwięcej szlachetnych słów, gdyż 
żywe słowo działa silniej niż przestrogi217. Zdaniem Seneki u nauczyciela nie 
może być rozdźwięku między głoszonymi zasadami a postępowaniem. Na-
uczyciel miał wpajać dzieciom umiejętność rozróżniania dobra i zła. Miały 
go charakteryzować: łagodne usposobienie, dobro, sprawiedliwość, rozsądek, 
panowanie nad nerwami, unikanie błędów, otaczanie wychowanków troską 
i opieką, jak i okazywanie im miłości i wyrozumiałości oraz niezrażanie się 
trudnościami. Przy wychowaniu nauczyciel winien uwzględniać temperament 
wychowanka, skutki chorób, ułomności ciała i znużenie pracą218. Cyceron 
zaś zalecał indywidualne traktowanie poszczególnych uczniów. Zarzucał 

215 Por. E. Potulicka, Edukacja przecie neoliberalnym „wartościom” i polityce oświa-
towej. Materiały z XIII Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich, Częstochowa 2012, 
s. 2–3.

216 Por. S. Lenkowski, Szkolnictwo i wychowanie w Rzymie, „Wiedza i Życie” 
(1929) nr 2, s. 105–112; S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 87.

217 Por. M. F. Kwintylian, O wykształceniu mówcy, przekł. M. Brożek, Wrocław 
1951, s. 34; A. Dynysz, Teoria pedagogiczna Kwintyliana, „Eos” (1899), s. 169–186; 
S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 96.

218 Por. Seneka, Listy moralne do Licyliusza, dz. cyt.; S.  I. Możdżeń, Historia 
wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 93.
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szkole brak właściwego programu nauczania i wychowania, psucie młodzie-
ży lekturą poetów, u których pogoń za sławą oddala uczniów od dążenia 
do doskonałości219.

Ideałem wychowawczym był mówca, czyli człowiek wszechstronnie wy-
kształcony. Kształcić mowę znaczy kształcić człowieka, bo mowa odróżnia 
go od zwierząt. Wymowa była traktowana jako korona wszystkich nauk 
i umiejętności, jedna z najważniejszych cnót. Mówca dba o myśli i popraw-
ne, jasne wysławianie się, zaś unika mowy niewłaściwej. U mówcy panuje 
harmonia między rozumem, uczuciem i wolą. W tym celu potrzebuje do-
brego smaku i poczucia przyzwoitości. Dlatego dobry mówca jest kwiatem 
społeczeństwa i koroną dobrych obyczajów, gdyż broni w życiu publicznym 
spraw, przyjaciół, niesie pomoc cierpiącym, ratuje uciśnionych220. Sztuka 
wymowy była też kultywowana w starożytnej Grecji. Wiązała się z filozofią 
i nauką, opartą na religii i kulcie bohaterów221.

Natomiast w szkole greckiej celem wychowawczym było kształtowanie 
idealnego obywatela. Praca nad kształceniem go przebiegała na dwóch płasz-
czyznach: kształcenie ciała i kształcenie duszy. Temu służyły gimnastyka i mu-
zyka. Wychowanie fizyczne miało charakter zabawy. Młodzież ćwiczyła się 
w bieganiu, mocowaniu, rzucaniu oszczepem i dyskiem, prowadzeniu rydwa-
nu i strzelaniu z łuku. Gimnastyka służyła nie tylko wyrabianiu sprawności 
fizycznej i kształtowaniu pięknego ciała, ale również formowaniu charakteru, 
który odznaczał się odwagą, męstwem, posłuszeństwem, opanowaniem, ko-
leżeńskością i godnością222. U chłopców udających się do szkoły gramatysty 
panowało milczenie, ponieważ psoty budziły publiczne zgorszenie. Popularne 
w tej szkole są zbiorki maksym i wskazówek etycznych, przypowieści moral-
nych. W szkole kitarzysty uczono rozsądku i panowania nad sobą. Chłopiec 
przyswajał sobie rytmy i harmonię, łagodniał, stawał się zdolniejszy do czy-
nów. Muzyka ułatwiała praktykowanie cnót223. Była najlepszym środkiem 
do oczyszczenia umysłu i panowania nad sobą.

219 Por. M. T. Cicero, Księgi akademickie. O najwyższym dobru i złu. Paradoksy 
stoików, dz. cyt., s. 80; S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 91.

220 Por. M. T. Cicero, Księgi akademickie. O najwyższym dobru i złu. Paradoksy 
stoików, dz. cyt., s. 90; S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 91.

221 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 25.
222 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 25.
223 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 36–37.
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Według sofistów każdy człowiek niezależnie od urodzenia jest wstanie 
zdobyć wiedzę, wykształcić cnoty i opanować wymowę. Głównymi rysami ich 
pedagogiki były postulat oparcia cnoty na wiedzy, realizacja upowszechnienia 
wiedzy i postawa humanistyczna. Sofiści wysuwali ważny dla pedagogiki 
problem, określony mianem granic, wartości224. Z kolei Protagoras mówił, 
że w szkole chłopcy otrzymują naukę dobrych obyczajów. Pracę nauczycielską 
traktowano jako działalność leczniczą, która dzięki słowom zmienia zły stan 
duszy na dobry. Za najważniejsze osiągnięcie człowieka Protagoras uważał 
państwo, w którym panują sprawiedliwość i wstyd moralny. Sprawiedliwość 
pojmowana była jako poczucie prawa, zaś wstyd moralny oznaczał szacunek 
dla własnej i cudzej indywidualności. Protagoras twierdził, że ludzi pozba-
wionych poczucia sprawiedliwości i wstydu trzeba pozabijać, gdyż zagrażają 
oni porządkowi w państwie i jego istnieniu225.

Klemens Aleksandryjski rozwinął chrześcijańską naukę moralności 
w dziele Pedagogus226. Podał w nim wskazówki pedagogiczne dla nauczyciela. 
Wskazywał na Chrystusa jako Boski Logos i prawdziwego nauczyciela (Paste-
rza). Wychowawca ludzki miał być naśladowcą Jezusa – Pedagoga. Najpierw 
jednak miał realizować hasło Sokratesa: „Poznaj samego siebie”, otoczenie 
własne i otoczenie innych ludzi. W stosunku do uczniów miał być filantro-
pem227, bezinteresownie im oddanym, łączyć autorytet z pokorą, aby móc 
wychowanków utrzymać w harmonii. Winny go cechować świeżość życia 
polegająca na unikaniu grzechów, zjednoczeniu z Chrystusem przez wiarę 
oraz miłość, łagodność, cichość, prostota, szczerość wobec uczniów i bliź-
nich. Przede wszystkim miał żyć na wzór Chrystusa. Klemens Aleksandryjski 
podawał reguły należytego wychowania moralno-towarzyskiego, zgodnie 
z nimi nauczyciel miał unikać złych mów, okazywać humor, wstrzemięźliwość 

224 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 47.
225 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 50; Historia wycho-

wania, red. Ł. Kurdybach, t. 1, dz. cyt., s. 68–71.
226 Klemens Aleksandryjski, Pedagogus, w: M. Michalski, Antologia literatury 

patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975, s. 344–353.
227 Nauczyciel jest filantropem, ponieważ na zajęciach jest cały dla uczniów. Nie 

tylko przekazuje wiedzę, ale pomaga uczniom w dojściu do celu przez towarzyszenie 
im, i  jest to pomoc bezinteresowna. Wzorem i celem było naśladowanie Chrystusa. 
Ostatecznym wynagrodzeniem za trud, wysiłek jest osiągnięcie zbawienia. A zbawie-
nia nie da się kupić za pieniądze i to ukazują teksty Ewangelii. Celem zbawienia jest 
zmartwychwstanie. Dlatego nauczyciel pomaga bezinteresownie w osiągnięciu tego celu 
uczniom i sobie, przyjmując efekt pracy ludzkiej, jakim są pieniądze – słowo pisane.
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w jedzeniu, rozrywkach, słowach, używaniu pachnideł. Zalecał kształcić się 
na pismach filozofów greckich, uznawał ćwiczenia fizyczne i dawał wskazania 
higieniczne228.

Grzegorz z  Nazjanzu doceniał wychowanie młodzieży dla Kościoła 
i społeczeństwa. Dobry wychowawca odgrywał tu główną rolę. Cechowały 
go sprawiedliwość, łagodność i stanowczość, bo wielkim złem jest pobłażanie, 
a także surowość. Grzegorz z Nazjanzu kładł nacisk na duszę, na wyrobienie 
wewnętrznych wartości człowieka, co było przeciwstawieniem się panującym 
poglądom o nadmiernym znaczeniu wychowania fizycznego. Jako pierwszy 
zwrócił uwagę na higienę i pielęgnację ciała, które ma służyć człowiekowi. 
Podkreślał, że nauka bez cnoty jest niewiele warta. W nauce bojaźń Boża 
jest na pierwszym miejscu229. Natomiast Grzegorz z Nyssy akceptował ideał 
humanizmu klasycznego, oczyszczając go w świetle słowa Bożego230.

Już w XI wieku kształtowały się i rozpowszechniały typy szkół związane 
z Kościołem, służące jego celom i od niego zależne: parafialne, katedralne, 
klasztorne, kolegiackie. W wiekach XII i XIII powstawały szkoły miejskie, 
w których kształciła się młodzież kupiecka. W średniowieczu powstawały 
uniwersytety: np. Oksford, Cambridge, Sorbona, Akademia Krakowska. Uni-
wersytety miały statuty, które regulowały życie studenckie231. Zakazywały pew-

228 Por. Klemens Aleksandryjski, Pedagogus, dz. cyt., s. 344–353; S. I. Możdżeń, 
Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 110–111.

229 Por. Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, red. S. Kazikowski, Warszawa 
1967, s. 63–133; Grzegorz z Nazjanzu występuje przeciw tym chrześcijanom, którzy 
lękali się niebezpieczeństw nauki szkolnej. Nauki pogańskie, zajmujące się poznaniem 
rzeczy, same w sobie nie są złe ani grzeszne. Tych cech nabierają dopiero przez sposób 
ich użycia. Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 117–118. 

230 Grzegorz z Nyssy, Homilie do Eklezjasty, przekł. M. Przyszychowska, Kraków 
2009, s. 19–100; do przyswojenia dorobku kultury antycznej przyczynił się bp Amfilo-
chiusz z Ikonum. Odrzucając pewne dziedziny kultury klasycznej (mity, widowiska teatral-
ne, mimiczne, czary, walki gladiatorów), doceniał poezję, lekturę historyków, rozważania 
filozofów i kunszt retorów. Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 118.

231 Por. Boecjusz, De disciplina scholarium, http://www. reader.digitale-sam-
mlungen.de/de/fs1/…/bsb11303412_00005.html (1.04.2015); F. Fabbrini, Statuti 
dell’Università medivievale di Arezzo (1255), https://www.yumpu.com/…/fabrizio-fab-
brini-statuti-delluniversita-medievale- di- (2.04.2015); L. Moulin, La vita degli studenti 
nel Medioevo, https://illuminationschool.files.wordpress.com/…/universitc3a0-nel-me-
dioevo. doc (2.04.2015); w bursie Sorbona obowiązywał ciężki post. Przed nieszporami 
i zakończeniem lekcji socius miał wystrzegać się wszelkiej strawy. Warunkiem przyjęcia 
była znajomość łaciny na poziomie trivium, wymagany wiek, bycie prawowitym po-
tomkiem, dobry charakter, dobre zdrowie, kondycja fizyczną (wykluczano kaleki) bycie 
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nych zachowań, występków, za które można być usuniętym z uniwersytetu 
lub wtrąconym do więzienia (np. włamania, gwałty). Statuty uniwersyteckie 
nakazywały noszenie określonych uniformów studenckich i nauczycielskich 
zgodnie ze średniowiecznym zwyczajem. Strój wyróżniał osobę, wskazywał 
na stan społeczny i jego przywileje. Stroje studentów, bakałarzy, licencjatów, 
doktorów, mistrzów były skromne i różne w poszczególnych uniwersytetach, 
np. w Bolonii nosili tunikę bez kaptura i płaszcz czarnej barwy. Noszenie 
przepisanego stroju było obowiązkowe pod karą więzienia albo grzywny. 
Noszenie pretensjonalnych strojów wykluczało studenta ze społeczności, np. 
w Heidelbergu zabronione było chodzenie boso232.

Według Hugo od św. Wiktora proces nauczania i uczenia się wspomaga 
kontemplacja. Przeszkody w nauczaniu widział on w uleganiu namiętnościom, 
skrajnym ubóstwie, chorobach, braku książek. Sprzyjały zaś: pokora, zapał, 
życie wolne od zbytnich trosk, nawyk częstego rozmyślania, nadprzyrodzona 
miłość do Boga i bliźnich, stosowanie różnych metod nauczania233. Dlatego 

dobrym chrześcijaninem, kierowanie się pragnieniem wiedzy i stania się użytecznym. 
W izbach mieszkało po kilku uczniów. Panował chłód. Poza mieszkaniem i wyżywie-
niem kolegium zapewniało ubogim ubranie, obuwie, pranie bielizny, opłaty szkolne. 
Nauczyciele dawali lekcje w kolegium. Zagubionym studentom w wielkim mieście 
sporządzano podręczniki wprowadzające beana w życie uniwersyteckie; np. Regimine 
et modo studendi pióra Martino da Fano, mistrza prawa w Arezzo (1255) uczyła, jak 
ma się zachować student. De disciplina scholarum (1230–1240) autorstwa pseudo-

-Boecjusza, najbardziej znany w średniowieczu tego rodzaju przewodnik, przestrzega 
przed różnymi podstępnymi okazjami, zaleca traktowanie mistrza z szacunkiem, zaś 
Podręcznik studenta doskonałego (1495), zakazuje żakowi: przebywać na dworze w nocy 
(po 20 w zimie i 21 w lecie), w niedziele i święta odbywać zabawy ze świeckimi, pływać 
w poniedziałek, wałęsać się po targu w środę, nie uczestniczyć w jutrzni, drzemać pod-
czas mszy, opuszczać nieszpory, bić dzieci, brudzić księgi, judzić, opowiadać brednie, 
łamać drzewa, przeszkadzać katowi w czasie egzekucji, grać komedie w kościołach i na 
cmentarzach. W Lowanium szkolarz, który nawiedzał mieszkania prostytutek, nie 
miał prawa zdawania egzaminu. W Oksfordzie zabronione były gry w kości i karty, 
widowiska, występy mimów, błazenady, sporty (boks i walki wręcz), łowy i polowanie 
z sokołami, piłka nożna, przejażdżki powozem, grubiańska mowa, kłótnie, odrażające 
porównywanie nacji, fakultetów, szlachcica z nieszlachcicem. W Montepellier za-
braniano tańczyć, uczestniczyć w karnawale pod karą ekskomuniki, a także zakłócać 
ciszę. Zakazywano gry w szachy. Dozwolona była gra w orła i reszkę, w piłkę, crose 
(poprzednika golfa). Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 178–179.

232 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 179.
233 Por. Hugonis de s. Victore, Didascalion de studio legendi, w: Hugonis de s.  Vic-

tore, Omnia Opera, t. 2, Paris 1880, s. 737–812; S. I. Możdżeń, Historia wychowania, 
t. 1, dz. cyt., s. 182–183. 
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od ucznia wymagano zadatków wrodzonych – uzdolnień, ćwiczeń i dyscypliny. 
Z kolei Wincenty z Beauvais uważał, że każdy człowiek nosi w sobie zdolności 
i skłonności, które mimo zakłócenia przez grzechy i obciążenia dziedziczne 
są podatne na rozwój i kształcenie, które potrzebują wsparcia i kierowania, 
czyli wychowania. Podstawą i celem wychowania było wykształcenie religij-
ne. Wychowanie chłopca miało zmierzać do wykształcenia posłuszeństwa 
wobec Boga, Kościoła, synowskiego posłuszeństwa wobec rodziny; do ufor-
mowania moralności i wyrobienia społecznego. Ważne w tym wychowaniu 
były następujące kwestie: zapobieganie złu, zwłaszcza lenistwu i swawolom, 
usuwanie złych skłonności i nawyków, przyzwyczajanie do dobra, karność, 
kary i posłuszeństwa. Przed złem można się było bronić przez zachowanie 
czystości, pancerz sprawiedliwości, dobry przykład innych, wiarę w pomoc 
Boga, nadzieję, modlitwę. Należało kształcić pokorę i ambicję. Pokorę chłop-
ca miała cechować układność w ruchach, mowie i zachowaniu. Wincenty 
zwracał uwagę na wpływ otoczenia na wychowanie chłopca. Pisał również 
o cnotach wewnętrznych, które odzwierciedlają się w zewnętrznej postawie. 
Ta postawa miała oddziaływać na duszę i być czymś budującym dla drugich. 
Zalecana była nauczycielom i ludziom nauki. Dyscyplina wewnętrzna wią-
zała się z wyglądem zewnętrznym, czyli dyscypliną zewnętrzną, a zwłaszcza 
z ubiorem. Strój miał nie odsłaniać zbytnio ciała, nie mógł być przejawem 
pychy. Wincenty podawał uwagi dotyczące zachowania się: zalecał godny 
gest i spokojny ruch; mowa nie miała być zbędna, nieuczciwa, szkodliwa, ale 
dostosowana do wieku, urzędu i stanu słuchaczy, bez zbytniej gestykulacji. 
Wincenty określał zachowanie jako umiejętność milczenia, wysłuchiwania 
innych, szacunku do nich i rozsądnego wypowiadania się w dyskusji. Pisze 
on o zachowaniu się przy stole234.

Dzięki Rabanusowi Maurusowi szkoła stała się sławna i wzrosła liczba 
młodzieży do niej uczęszczającej235. Maurus rozpatrywał takie kwestie jak 

234 Por. Vincent of Beauvais, De erudione filiorum nobilium, Cambridge MA 1938, 
dz. cyt., s. 111–113); A. Fijałkowski, Wincenty z Beauvais OP (ok. 1194–1264) o wy-
chowaniu, dz. cyt., s. 11–26; W. Brzeziński, Obraz postaw i powinności dzieci wobec 
rodziców w pełnym średniowieczu w świetle „De regimine filiorum nobillium” Wincetego 
z Beauvais i „De regimine principium” Idziego Rzymianina, dz. cyt., s. 33–47; S. I. Moż-
dżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 185.

235 Por. R. Maurus, De magicis artibus, http://www.documentacatholicaomnia.eu-
/…/z_0788-0856_Rabanus_Maurus_De_Magicis_Artibus_MTL.pdf.html (4.04.2015). 
Maurus napisał wiele dzieł teologicznych, a  także pedagogicznych, które wywarły 
duży wpływ na strukturę szkół w Niemczech i poza ich granicami. Do najbardziej 
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nabywanie i ćwiczenie cnót, co miał czynić nauczyciel w procesie nauczania, 
przystępność nauczania, najlepszy sposobie i styl mówienia. Z jego pism 
pedagogicznych wynika, że nauczyciel miał odznaczać się następującymi 
cechami: talentem pedagogicznym, który miał iść w parze z charakterem 
moralnym; a jego podstawą wykształcenia i celem miała być religia; dobre 
przygotowanie zawodowe warunkowało efekty nauczania; nie miał podawać 
gotowej wiedzy, lecz pozwolić dochodzić do niej uczniom przy stosowaniu 
metody podającej; większy nacisk kłaść na wychowanie niż nauczanie236.

Renesans jako wielki przewrót w życiu umysłowym zdeterminował cha-
rakter wychowania i kierunek rozwoju myśli pedagogicznej w XV i XVI wieku. 
Pedagogika humanistyczna nosi więc wszelkie znamiona kultury tego okresu. 
Ówcześni pedagodzy przypisywali znaczenie wykształceniu umysłowemu, 
które należało zdobywać własną aktywnością i  samodzielnością. Wzrosła 
liczba szkół miejskich przeznaczonych dla kupców, a nawet powstawały szkoły 
żeńskie. Pod koniec epoki odrodzenia dzięki reformacji nauczanie elemen-
tarne coraz częściej odbywało się w języku narodowym. Powstawały szkoły 
średnie o ośmio-dziesięcioletnim okresie nauczania, prowadzone głównie 
przez jezuitów. Pedagogika humanistyczna wskazywała na potrzebę nauczania 
zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami psychicznymi ucznia. Odrzu-
cano dotychczasową dyscyplinę opartą na karach cielesnych, zastępując ją od-
działywaniem na honor i ambicje uczniów. Środkami wychowawczymi były 
przede wszystkim pochwały i nagrody oraz współzawodnictwo. W okresie 
renesansu nastąpił zwrot w poglądach na wychowanie fizyczne. Odrodził się 
starożytny kult pięknego, zdrowego i harmonijnie rozwiniętego człowieka. 
W renesansie powstała również cenzura kościelna237.

rozpowszechnionych rozpraw Maurusa należą: Księga świata i Wyciąg z siedmiu sztuk 
wyzwolonych. W rozprawie pierwszej oparł się na pismach ojców Kościoła, dziełach 
Kasjodora i Boecjusza oraz Kwintyliana. Autor wskazał, jak wykorzystać nauki świeckie 
w pracy duszpasterskiej. W Księdze świata (22 księgi) przekazał encyklopedię wiedzy 
poprzednich wieków w oparciu o Naturalis historiae Pliniusza Starszego i św. Izydora 
z Sewilli – Etymologii ksiąg XX. W innej rozprawie Excepti de arta grammatica omówił 
siedem sztuk wyzwolonych. Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., 
s. 153.

236 Por. R. Maurus, De magicis artibus, dz. cyt.; S. I. Możdżeń, Historia wycho-
wania, t. 1, dz. cyt., s. 153.

237 Na wniosek profesorów Uniwersytetu Kolońskiego papież Sykstus IV zalecił 
w 1479 objąć cenzurą kościelną książki przeciwne wierze katolickiej. Innocenty VIII 
wprowadził cenzurę prewencyjną książek (1487) i konieczność aprobaty przed drukiem. 
Książki bezbożne i gorszące miały być palone. W Polsce Zygmunt Stary w 1523 roku 
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Pier Paolo Vergerio, podobnie jak Wincenty z Beauvais, radził zachęcać 
uczniów do nauki pochwałami, nagrodami i pieszczotą, skłaniać ich groźbami 
i rózgą. Sprzeciwiał się formalizmowi dydaktycznemu, ograniczającemu się 
do nauczania języków i dialektyki, które jego zdaniem nie umoralniały wy-
chowanków, ale mogły być środkiem postępu w cnotach i mądrości. Radził 
się uczyć u najlepszych mistrzów oraz z dzieł najlepszych autorów. Dostrze-
gał potrzebę rozważania tego, co uczeń przeczytał, aby miał z tego pożytek. 
Zalecał utrwalać wiedzę przez powtarzanie, rozwijać umysł przez dysputy; 
za najlepszy zaś sposób uczenia się podawał nauczanie drugich. Nakazywał 
ganić ucznia za zarozumiałość, a domagać się jego pokory, bo pierwszym 
stopniem do nauk jest wątpienie. Szkodliwe dla uczącego się było według 
niego zbyt wygórowane mniemanie o swym wykształceniu lub zdolnościach, 
gdyż pierwsze znosi, a drugie zmniejsza chęć do nauki238.

Stojąc na stanowisku harmonijnego rozwoju władz duchowych dziecka, 
Vittorino da Feltre wprowadził do szkoły ćwiczenia gimnastyczne i rycerskie. 
Starał się również o zahartowanie ciała i przyzwyczajanie wychowanków 
do znoszenia upałów i zimna, trudów i niewygód. Zwracał uwagę na przy-
zwoity wygląd uczniów, gestykulację, nawyki, wyraz twarzy, aby nie byli 
ociężali. Zalecał uczynić ciało zdrowym i posłusznym swej duszy. Twierdził, 
że na wygląd ludzki wpływają: dusza, ciało, sposób poruszania się oraz ubiór239. 
Zaś Erazm z Rotterdamu pisał, że wychowanie chłopca obejmuje wiele dzie-
dzin. Najpierw zalecał wpajać pobożność w młode umysły, potem starać się 
obudzić miłość do nauk wyzwolonych i je kształcić, następnie przygotować 

nadał biskupowi krakowskiemu prawo rewizji księgarń i bibliotek prywatnych, a rek-
torowi Akademii Krakowskiej powierzył kontrolę prewencyjną wydawanych książek. 
W Polsce najstarsze indeksy ksiąg zakazanych datują się na lata: 1603 – biskupa Ma-
ciejowskiego; 1617 – biskupa Szyszkowskiego. Zawierają indeksy rzymskie i polskie. 
W indeksie z 1603 roku znaleźli się tacy autorzy polscy, jak: E. Gliczner, A. Frycz 
Modrzewski, M. Kwiatkowski, M. Rej, P. Statorius. Obowiązujące kary przewidywały 
100 czerwonych złotych, spalenie ksiąg. Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, 
dz. cyt., s. 226.

238 Por. A. Jacobson Schutte, Pier Paolo Vergerio: The Making of an Italian Reformer, 
dz. cyt., s. 247–265; P. P. Vergerio ok. 1400 roku napisał pierwszy traktat pedagogiczny: 
O szlachetnych obyczajach i studiach wyzwolonych. Został on przełożony na język polski 
w 1564 przez M. Kwiatkowskiego. Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., 
s. 228.

239 Por. L. R. Secchi Tarugi, Il metodo pedagogico di Vittorino da Feltre, dz. cyt., 
s. 193–204; S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 229.
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do obowiązków, które czekają w życiu, a na końcu wpajać zasady dobrego 
wychowania240.

W XVI i XVII wieku miało miejsce stopniowe przekształcanie się szkół 
parafialnych w szkółki religijne. Koncepcja szkoły średniej zrodziła się w oto-
czeniu Lutra, realizował ją Jan Sturm, otwierając w 1536 roku gimnazjum 
w Strasburgu. Ideałem wychowawczym gimnazjum był mądry i wychowany 
chrześcijanin, jak również dobry obywatel241. Następnie zaczęły powstawać 
szkoły związane z zakonami242. Szkoły zakonne kształciły zarówno chłopców, 
jak i dziewczęta. Przykładem są szkoły jezuickie, pijarskie itp.243.

Według pedagogiki jezuickiej wychowanka należało doprowadzić do po-
znania i umiłowania Boga przez wiedzę teologiczną, której wstępnym stop-
niem było wykształcenie humanistyczne, oparte przede wszystkim na studium 
języków klasycznych, bez dostatecznego uwzględnienia historii, geografii 

240 Erazm z Rotterdamu również mówi o zasadach dobrego wychowania. Omawia 
kwestie wyglądu zewnętrznego, kulturalnego zachowania się przy stole, właściwego 
odnoszenia się do innych, słowem: obycia. Erazm z Rotterdamu, Zasady dobrego wy-
chowania, w: Erazm z Rotterdamu, Wybór pism, przekł. A. Cytowska, E. Jędrkiewicz, 
M. Mejor, Wrocław 1992, s. 264–265; por. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii 
wychowania, dz. cyt., s. 85–88.

241 Por. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 92–94.
242 J. Auditor, Powstanie i rozwój systemu szkolnego, http://www. znpchorzow.pl/

publikacje/opracowania/047pdf (2.04.2015).
243 Szkoły utrzymywane były też przez inne zakony, np. Bracia Szkół Chrześcijań-

skich założeni przez św. Jana Baptystę de la Salle (1651–1719). Celem braci szkolnych 
było chrześcijańskie wychowanie dzieci biednych. Dla kształcenia nauczycieli ludo-
wych powołali pierwsze seminaria nauczycielskie. Organizowano szkoły niedzielne dla 
młodzieży pracującej i kolegia techniczne dla dzieci mieszczańskich. Podjęto również 
pionierskie dzieło reedukacji młodocianych przestępców. Zgromadzenie padło ofiarą 
rewolucji francuskiej i przerwało działalność na kilkanaście lat. Zlikwidowano wówczas 
125 szkół wychowujących 36 tys. biednych dzieci. Rozproszono 1000 braci, kilku za-
mordowano. Kształceniem dziewcząt zajęło się Zgromadzenie Sióstr Salezjanek Nawie-
dzenia Najświętszej Marii Panny, założone przez św. Franciszka Salezego. Nauczaniem 
dziewcząt świeckich zajmowały się benedyktynki. W Krakowie nauczanie dziewcząt 
prowadziły norbertanki oraz inne zakony: augustianki, brygidki, karmelitanki, cysterki, 
dominikanki, klaryski, duchaczki, bernardynki. Pierwszym polskim zgromadzeniem 
zajmującym się kształceniem kobiet były prezentki. Zadanie przygotowania młodzieży 
do stanu duchownego zaczęły przejmować seminaria duchowne z polecenia soboru 
trydenckiego. Pierwsze seminaria duchowne w Polsce prowadzili jezuici. Seminaria 
prowadziły też zakony: misjonarze dominikanie, franciszkanie, komuniści. W połowie 
XVII wieku działało 13 seminariów w 10 diecezjach, szybszy ich rozwój nastąpił dopiero 
w początkach XVIII wieku – w 1720 roku było ich 26. Por. S. I. Możdżeń, Historia 
wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 322–325.
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i przedmiotów przyrodniczych, które wówczas dopiero zaczynały się rozwijać. 
Nauka o tyle była uwzględniana, o ile pomagała w zbawieniu i powiększeniu 
chwały Bożej. Pobożny, gorliwy, niezłomny katolik był wychowawczym ide-
ałem szkoły jezuickiej. Poza tym wyrabiano w wychowankach karność i posza-
nowanie autorytetu przez wpajanie im takich cnót, jak: posłuszeństwo, pilność 
w nauce, sumienność, skromność, czystość obyczajów i ogłada zewnętrzną. 
Do tego celu zmierzały nauka religii i praktyk religijnych oraz organizacje 
religijne, a przede wszystkim kongregacja mariańska. Główne cechy pedago-
giki jezuickiej sprowadzały się do łagodności, dobroci połączonej z powagą 
i poszanowaniem godności ucznia. Kary mogły być stosowane w ostateczności, 
a wśród kar na ostatnim miejscu były kary fizyczne. Stosunek nauczyciela 
do wychowanków opierał się na miłości i życzliwości, a wypływał z przesła-
nek religijnych244. Szkoły jezuickie zajmowały się wykształceniem średnim.

Z kolei szkoły pijarskie zajmowały się nauczaniem początkowym245. Na-
czelną zasadą było bezgraniczne umiłowanie dzieci, poszanowanie godności. 

244 The Jesuit Ratio Studiorum of 1599, tłum. A. P. Farrell, Washington, D.C. 1970, 
s. 46–111; M. Inglot, Założenia Ratio studiorum (1599) i charakterystyka cech jezuickie-
go wychowania (1986), w: Pedagogika wiary, red. A. Hajduk, J. Mółka, Kraków 2007, 
s. 85–95; E. Dybowska, Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej, Kraków 2013, s. 50–54, 
233–266. System dydaktyczny w szkołach jezuickich nie był ich wynalazkiem, ale był 
w zasadzie przejęty od humanistów i przystosowany do naczelnego celu wychowania. 
Przyjęli oni zasadę kształcenia formalnego, która stawia sobie za cel przede wszystkim 
kształcenie zdolności umysłu, zaś na dalszym planie stawia cele utylitarne czy realne. 
Zgodnie z przekonaniem renesansowym za najważniejszy środek kształcenia formalnego 
jezuici uznali nauczanie oparte na językach i literaturze klasycznej (zwłaszcza łacinie), 
retoryce i filozofii. Za podstawę filozofii uznano nauki św. Tomasza z Akwinu. System 
szkolnictwa jezuickiego obejmował zasadniczo następujące stopnie: 1. kolegium 5-klaso-
we o 6-letnim okresie nauki (studia inferiora). 2. Kolegium 5-klasowe z kursem filozofii; 
3. Kolegium 5-klasowe z kursem filozofii (3 lata) i teologii (4 lata) – studia wyższe (su-
periora); 4. Seminaria diecezjalne z kursami filozofii i teologii. Seminaria nauczycielskie 
dla kleryków. Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 304.

245 Założycielem zakonu pijarów był św.  Józef Kalasanty (1557–1648), Ara-
gończyk. Myśl zakładania szkółek dla biednych zrodziła się u niego podczas pobytu 
w Rzymie, gdzie był świadkiem nędzy moralnej i materialnej dzieci. Swój zamiar 
zrealizował w 1597 roku, zakładając w rzymskiej dzielnicy ubogich bezpłatną szkółkę, 
w której uczono czytania, pisania, rachunków, początków łaciny oraz religii. Ponieważ 
uczniowie ci pochodzili z warstw najuboższych, przeto nie tylko nauczano bezpłatnie, 
ale nawet zaopatrywano ich w przybory szkolne i odzież oraz żywiono. W 1617 roku 
Józef Kalasanty założył zgromadzenie nauczycieli (Scholarum Piarum), które wkrótce 
zostało podniesione do godności zakonu o ślubach czystości, posłuszeństwa i bezpłat-
nego nauczania młodzieży (1621). Działalność Józefa Kalasantego zdobyła rozgłos 
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Dlatego w swoich szkołach Józef Kalasanty ograniczał kary, a zwracał uwagę 
na przykład nauczyciela. Ze szkoły usuwano wszystko, co mogło przywieść 
ucznia do grzechu. Wytężony, bezustanny nadzór i prawdziwa miłość nauczy-
ciela nad uczniami w szkole i poza szkołą, umiejętny dobór rozrywek, zajęć 
i lektur, obowiązkowe wspólne modlitwy i praktyki religijne pod kierunkiem 
przełożonych to zasadnicze środki pedagogiczne, którymi posługiwał się Józef 
Kalasanty, a które w dwa wieki później rozpropagował Jan Bosko.

Zdaniem Mikołaja Łęczyckiego wychowanie jest harmonią wewnętrzną 
między ciałem a duchem, która objawia się na zewnątrz w wyrazie twarzy, 
ruchach i słowach, czyli w formach zewnętrznych. Dlatego też podobnie 
jak humaniści, Łęczycki duży nacisk kładł na opanowanie tych form ze-
wnętrznych. Podawał więc sposób przyzwoitego jedzenia, patrzenia, słuchania, 
mówienia, chodzenia, siedzenia, leżenia. Domagał się uzewnętrznienia cnót 
obyczajowych, stawiając na pierwszym miejscu cnotę posłuszeństwa i skrom-
ność, szacunek i religijność. Zalecał nadto przestrzeganie należytego porządku 
w układzie przedmiotów służących do codziennego użytku. Twierdził, że naj-
mniejsze codzienne czynności należy kontrolować i uzgadniać z przepisami 
etykiety; podkreślał, że nawet zamknięcie drzwi za sobą wpływa dodatnio 
albo ujemnie na postęp w wychowaniu i  samowychowaniu. Skromność 
ma być zewnętrznym objawem cnót wewnętrznych, a zarazem ma wpływać 
na wewnętrzne uformowanie, czyli na harmonię.

Łęczycki zwracał uwagę na uduchowienie form zewnętrznych w obco-
waniu z  ludźmi, a w szczególności w obcowaniu z Bogiem na modlitwie. 
Uważał formy zewnętrzne za objaw działania władz wewnętrznych człowieka, 
z których jedne są zmysłowe (świadomość, pamięć, wyobraźnia i władza 
orientacyjna), a inne duchowe (rozum i wola). Dla opanowania, czyli udu-
chowienia władz zmysłowych podawał następujące środki: dla uduchowienia 
świadomości – rachunek sumienia, dla uduchowienia pamięci – czytanie 
duchowe, dla uduchowienia wyobraźni – pamięć o obecności Boga, a dla 
uduchowienia władzy orientacyjnej – troskę o rzeczy najmniejsze. Środki 

w Rzymie i poparcie papieża oraz biskupów. W 1621 roku Grzegorz XV uznał grono 
towarzyszy Józefa Kalasantego za zakon duchowny, zaś samego założyciela mianował 
generałem nowego zakonu Szkół Pobożnych (Scholarum Piarum). Konstytucję zako-
nu ułożył w latach 1619–1621 sam Józef Kalasanty, ale nie stworzył własnych zasad 
pedagogicznych. Jego poglądy nie są też ujęte w żaden zwarty system. Por. Pedagogika 
pijarska, http://www.kuria.pijarzy.pl/zalozyciel/pedagogika_pijarska (3.03.2015); Zakon 
i jego historia, http://www.kuria.pijarzy.pl/zakon_i_jego_historia (3.03.2015).
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te należy stosować do wychowania w ogóle. Jako środki do opanowania 
władz duchowych Łęczycki wskazywał rozmyślanie z postanowieniami oraz 
rozmowy wychowanka z kierownikiem duchowym. Ze względu na cel nad-
przyrodzony polecał stosowanie w wychowaniu środków nadprzyrodzonych, 
dla wyjednania łaski. Do środków tych należy modlitwa i sakramenty święte. 
Wszystkie te środki przyrodzone i nadprzyrodzone zmierzają do harmonii 
wewnętrznej w człowieku i przygotowują przez to człowieka do zjednoczenia 
z Bogiem, które jest dalszym celem wychowania. Samo zaś zjednoczenie z Bo-
giem przez łaskę uświęcającą dokonuje się przede wszystkim w sakramentach, 
z których jedne tę łaskę dają (chrzest i pokuta), a inne ją pomnażają246.

Zdaniem Jana Chrzciciela de la Salle wychowawca ma mieć zdrowy orga-
nizm, zdrowy sąd, zdrowe zmysły, zainteresowanie dla nauki i nauczania, roz-
tropność, powagę, dyskrecję, czujność i we wszystkim winien szukać chwały 
Bożej. Zaś następujące cechy niezbędne w pracy nauczycieli to: wspólnoto-
wość, poznanie psychiki dziecka, miłość pedagogiczna oraz stosowanie metod 
prewencyjnych, chronienie dzieci przed złym przykładem, towarzystwem. 
Jan Chrzciciel de la Salle mówił, że lepiej zapobiegać złu, niż potem za nie 
karać. Prezentował milczenie jako roztropną ostrożność w posługiwaniu się 
słowem, szczególną cnotę, która chroni przed obmową, przykrymi słowami 
skierowanymi przeciw prawdzie i skromności. Nauczał, że milczenie sprzyja 
zajmowaniu się sprawami potrzebnymi, że gest i milczenie są bardziej wymow-
ne niż potok słów, i dotyczy to zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Milczenie 
było według niego sposobem zaprowadzenia i utrzymania porządku w szkole, 
łączącego w sobie atmosferę uczelni i sanktuarium duchowego. W szkołach 
lasaliańskich panował nastrój powagi i ciszy, łagodzono wybuchy uczniów, 
pacyfikowano wybryki, a to sprzyjało skupieniu uwagi, nauce oraz sublimacji 
popędów. W metodzie prewencyjnej milczenie łączy się z rygorem szkolnym. 
Na rygor składa się kilka elementów: ściśle rozplanowany tok zajęć, program, 
umeblowanie, sposób komunikowania się, rozmieszczenia uczniów, przy-
dział funkcji itp. Prewencyjne funkcje mają kary i nagrody. Jan Chrzciciel 
de la Salle był stanowczo przeciwny karom fizycznym, poniżającym godność 
człowieka. Przy wymierzaniu kary zalecał zachować spokój, bezstronność 
i skłonić dziecko do uznania jej za sprawiedliwą i dla jego dobra. Zamiast 

246 Por. M. Łęczycki, De exteriore Corporis compositione hominibus spiritualibus 
necessaria, seu, de minimis in dei obsequio curandis (1724), http://www.catalogue.nla.
gov.au/Record/2266421 (2.03.2015).
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kar dopuszczał użycie takich środków jak ostrzeżenie, nagana, pokuta, które 
mają powstrzymywać od wykroczeń i pobudzać do wstydu. Jako nagrody 
proponował książki, dewocjonalia i pochwały, a przede wszystkim funkcje. 
Kary i nagrody miały prowadzić do samowychowania247.

Idee wychowania humanistycznego wniosły wiele nowych wartości, jednak 
wyrywając ludzkość z spod jednego autorytetu, podporządkowały ją drugie-
mu. Nastąpiła reforma całej pedagogiki, w tym i założeń wychowawczych 
w okresie nowożytnym XVII i XVII wieku. Jan Amos Komeński, ojciec pedago-
giki nowożytnej mówił, że szkoła ma dawać nie tylko wiedzę, ale także uczyć 
moralności i bogobojności248. W wychowaniu moralnym wyróżniał cztery 
cnoty kardynalne: roztropność, umiarkowanie, odwagę i  sprawiedliwość. 
Do ich osiągnięcia wiodą pouczenia, przykład, wdrażanie i karność. Bazując 
na cnotach, Komeński opracował 16 przepisów wychowawczych, które ujął 
w trzy moralne idee: ideę wewnętrznej wolności, życzliwość i ideę socjalnego 

247 Por. J. de la Salle, Reguły ogólne. Reguły brata dyrektora. Memoriał o ubiorze. 
Pisma osobiste, w: J. de la Salle, Dzieła wszystkie, tłum. L. Kozłowski, t. 1, Częstochowa 
2006, s. 35–36 i s. 15- 79; J. de la Salle, Prowadzenie szkół. Zasady dobrego wychowania, 
w: J. de la Salle, Dzieła wszystkie, tłum. L. Kozłowski, t. 4, Częstochowa 2006, s. 6–139, 
141–232; S. R. Rybicki, Pedagogika Jana de la Salle. Psychologiczne założenia lasaliań-
skiego systemu wychowawczego, Kraków 1988, s. 99–103; S. R. Rybicki, Jan de la Salle. 
Patron nauczycieli, Warszawa 1989, s. 164; J. Sprutta, Ideał nauczyciela według Jana 
Chrzciciela de la Salle, „Nauczyciel i Szkoła” (2013) nr 1 (53), s. 17–26; S. I. Możdżeń, 
Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 323–324.

248 J. A. Komeński uważał za konieczne stworzenie jednolitego systemu szkolnego. 
Ten jednolity system miał obejmować całą młodzież, cały okres młodości człowieka 
(do 24 roku życia) i składać się z czterech stopni: 1. Szkoła macierzyńska – obejmująca 
wychowanie w pierwszych 6 latach życia, zmierzająca do kształcenia zmysłów przez po-
znanie świata zewnętrznego. Ponadto dzieci miały się tam uczyć mówić i liczyć. Szkoła 
miała wpoić takie cnoty jak umiarkowanie, czystość, posłuszeństwo, prawdomówność, 
sprawiedliwość, miłość, pracowitość, milczenie, cierpliwość, usłużność, przyzwoitość. 
Nauczanie w tym okresie powinno być obowiązkiem matki. 2. Szkoła ludowa (języka 
ojczystego) – 6-klasowa, znajdująca się w każdej gminie, przyjmująca wszystkie dzieci 
obu płci bez względu na stan, w wieku od 7 do 12 roku życia. Wśród nauczanych 
przedmiotów miały się znaleźć: język ojczysty, ortografia, rachunki, śpiew kościelny, 
religia, historia, nauka o świecie, rzemiosło. Cechą tej wiedzy miała być praktyczność. 
3. Szkoła łacińska (gimnazjum) – dla uczniów w wieku 13–18 lat – miała uczyć czterech 
języków: ojczystego, łacińskiego, greckiego i hebrajskiego, siedmiu sztuk encyklope-
dycznych, fizyki, geografii, chronologii, historii i teologii. 4. Akademia – ostatni człon 
systemu szkolnego dla najzdolniejszej młodzieży od 19 do 24 roku życia. Powinna 
istnieć jedna w każdej prowincji. Powinna cieszyć się swobodą studiów. Uczniowie 
byliby przyjmowani na podstawie egzaminu wstępnego. Jej uzupełnieniem winny być 
podróże. Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 350.
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pożycia. Właściwa religijna nauka miała polegać na wykształceniu praktycz-
nych chrześcijan, którzy ujawnialiby wiarę w dobrych uczynkach. Wyrobiwszy 
w młodzieży religijne usposobienie, czyli uczestnictwo w nabożeństwie, trzeba 
również zadbać o oprawę zewnętrzną, polegającą na praktykach religijnych, 
bo tych dwóch stron religijności nie wolno od siebie rozdzielać249.

Charakterystycznymi rysami pedagogiki oświeceniowej są: intelektualizm, 
ponieważ na kształceniu rozumu opiera kształcenie woli, realizm, ponieważ 
podstawą wykształcenia są przedmioty matematyczno-przyrodnicze (tzw. 
realia) i utylitaryzm, ponieważ cel wychowania upatruje w szczęśliwości 
społecznej. Każdy człowiek, jako istota rozumna, jest zdolny do korzystania 
ze swych praw i wypełniania obowiązków, od których nie będzie się uchylał, 
jeżeli tylko należycie je zrozumie. Trzeba więc oświecić rozum ludzkim, a to 
ma być podstawą wszelkich reform. Cokolwiek stanowi szczęśliwość szczegól-
ną człowieka – według Ustaw Komisji Edukacji Narodowej – zdrowie, cnota, 
obyczaje, rozsądek pewny, dobry rząd domowy, miłość, przyjaźń i szacunek 
u drugich, cokolwiek składa się na szczęśliwość publiczną, równa i najściślejsza 
sprawiedliwość, mądre prawodawstwo, obrona krajowa, cnoty obywatelskie, 
niepodległość stanu, szlachetność myśli i postępków – to wszystko jest rzeczą 
edukacji. Od edukacji zależy, czy człowiek potrafi tak żyć, aby i jemu było 
dobrze i z nim było dobrze250. Pedagogika wieku oświecenia przekreśla naucza-
nie pamięciowe, zwracając uwagę na zrozumienie treści nauczania. Zmienia 
gruntownie program nauczania stosownie do osiągnięć naukowych i potrzeb. 
Mocno akcentuje hasło nauczania zgodnie z naturą dziecka. Zainteresowania 
i samodzielność ucznia traktuje jako warunki skutecznego nauczania.

Johann Heinrich Pestalozzi stworzył teoretyczne podstawy nauczania 
początkowego szkoły ludowej, którego celem nie są wiedza i umiejętności 

249 Por. J. A. Comenius, Opera didactica omnia, https://books.google.com/…
/J_A_mos_Comenii_Opera_didactica_omnia.html? (03.03.2015); J. A. Komeński, 
Wielka dydaktyka, tłum. K. Remerowa, Wrocław 1956; J. A. Komeński, Fragmenty dzieł, 
www.literatura.hg.pl/komenski.htm (3.03.2015); Pedagogika Jana Amosa Komeńskiego, 
https://www.bryk.pl/…/pedagogika/15368-pedagogika-jana-amosa- komenskiego.html 
(3.03.2015); M. Nowak, Rola nauczyciela w procesie dydaktycznym w ujęciu Jana Amosa 
Komeńskiego, w: Jan Amos Komeński a kultura baroku, red. B. Sitarska, R. Mnich, Siedlce 
2007, s. 51–53; B. Sitarska, Człowiek współczesny – humanista przełomu XX i XIX wieku, 
cz.1, „Kultura i Wychowanie” (2011) nr 1 (1), s. 67–70.

250 Ustawy Komisji Edukacji Narodowej dla stanu Akademickiego i na szkoły w kra-
jach Rzeczypospolitej przepisane 1783, w: Komisja Edukacji Narodowej. Wybór źródeł, 
zebrał i oprac. S. Tync, Wrocław 1954, s. 656. 
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zawodowe, ale ogólny rozwój dziecka. Kładł on nacisk na wyrabianie spraw-
ności działania, umiejętności stosowania nabytej wiedzy w praktyce, rozpo-
znawania przez dziecko otaczającej go rzeczywistości i odnajdywania w niej 
swojego miejsca, wiary we własne siły i rozwijania zdolności251. W jego zakła-
dach odrzucano dyscyplinę, a wskazania moralne wysnuwano z doświadczeń 
dziecięcych. W jego wychowaniu moralnym, poprzedzającym nauczanie, 
można wyróżnić trzy etapy: pobudzenie moralnej wrażliwości, ćwiczenia 
w przestrzeganiu norm moralnych i kształtowanie pojęć moralnych. To wy-
chowanie łączy się z wychowaniem religijnym w rodzinie, gdyż człowiek bez 
wiary w Boga i miłości bliźniego nie jest człowiekiem, lecz barbarzyńcą252.

Zdaniem Friedricha Adolpha Diesterwega szkoła ludowa miała być pla-
cówką wychowawczo-oświatową, a to dzięki odpowiednio dobranemu progra-
mowi nauczania, umożliwiającemu wszechstronny rozwój umysłu, charakteru 
uczniów oraz dobre przygotowanie do przyszłych zadań życiowych. Ważna 
jest atmosfera wychowawcza, jaka panuje w szkole. Atmosferę bojaźni i lęku 
Diesterweg zastąpił szczerością i zaufaniem. Usunął całkowicie kary cielesne, 
a wprowadził oddziaływanie na ambicję ucznia. Nowością był żywy kontakt, 
pełen wzajemnego szacunku i zaufania, między szkołą a domem rodzicielskim 
ucznia, który służył zaznajomieniu się rodziców z wynikami pracy ich dzieci. 
Inną formą kontaktu szkoły z rodzicami były zebrania szkolne, w czasie któ-
rych nauczyciele dawali rodzicom wskazówki pedagogiczne. Wiele miejsca 
poświęcał Diesterweg przedstawieniu sylwetki idealnego nauczyciela szkoły 
ludowej. Uwzględniał cechy osobowości, przygotowanie zawodowe oraz 
działalność w szkole i środowisku. Cechy charakteru, jakimi miał się odzna-
czać wychowawca, to: prawość, szczerość, pilność, pracowitość, opanowanie, 
pogodne usposobienie i takt pedagogiczny. Miał być również wszechstronnie 
wykształcony, wyposażony w wiedzę ogólną i pedagogiczną. Praktycznemu 
przygotowaniu do zawodu służyły hospitacje lekcji prowadzonych przez 
nauczycieli w seminarium i samodzielne zajęcia seminarzystów w szkole 
ćwiczeń. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela było ciągłe dokształca-
nie się. Diesterweg zwracał uwagę na rolę nauczyciela w upowszechnianiu 
kultury. Działalność kulturalna nauczyciela mogła przybierać różne formy: 
prowadzenie akcji popularyzacji czytelnictwa, organizowanie z mieszkańcami 

251 Por. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 164.
252 Por. J. H. Pestalozzi, Leonard and Gertrude, Boston 1889, s. 42–47, 52–58, 

84–95, 129–130, 152–159; S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 2, dz. cyt., s. 21–25.
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wspólnego czytania lektury i dyskusji na interesujące tematy itp. W duchu 
idei Pestalozziego Diesterweg bronił świeckiego charakteru szkoły, walczył 
o uwolnienie nauczycielstwa ludowego spod wpływów kleru, o podniesienie 
pozycji społecznej pedagogów oraz o poprawę systemu kształcenia nauczy-
cieli253. Człowiek kierujący się ideami odznaczał się prawdziwie moralnym 
charakterem i był najwyższym celem wychowania.

Johann Friedrich Herbart łączył kształcenie moralne z kształceniem reli-
gijnym, które miało ukorzyć zbyt wysokie mniemanie o swych osiągnięciach. 
Uważał on etykę za naukę o pięknie moralnym i zaliczał ją do estetyki. W tej 
etyce wyróżniał pięć idei moralnych, stanowiących ideał osobowości i cel 
życia. Pierwsza jest idea wewnętrznej wolności, która nakazuje postępowanie 
zgodne ze swym przekonaniem. Druga jest idea doskonałości, która nakazuje 
staranie o podnoszenie kultury ciała i duszy oraz uświadamianie sobie ich 
wartości. Trzecia jest idea życzliwości (dobra), nakazująca okazywanie dobroci 
innym osobom. Czwarta jest idea prawa, która wymaga podporządkowania 
się normom prawa i zaniechania sporów. Zaś piąta jest idea sprawiedliwości, 
która domaga się zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy albo nagrody 
za okazane dobrodziejstwa254.

Pedagogika chrześcijańska w XIX wieku zaznaczyła się odrodzeniem ka-
tolickiej myśli wychowawczej255. Félix Antoine Dupanloup łączył powołanie 

253 Por. M. Krupa, Fryderyk Adolf Diesterweg i jego wpływ na polską pedagogikę 
w XIX wieku, Wrocław 1976, s. 37–120; S.  I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 2, 
dz. cyt., s. 59–61.

254 Por. J. F. Herbart, Pisma pedagogiczne, Wrocław 1967; M. Kotarba, Praktyczna 
refleksja Jana Fryderyka Herbarta, http://www.docplayer.pl/15611215-Praktyczna-re-
fleksja-jana-fryderyka-herbarta.html (4.03.2015); B. P. Siwiec, Zarys koncepcji pedago-
gicznych J. J. Rousseau, J. F. Herbarta, ks. J. Bosko, J. Deweya, http://www.profesor.pl/
publikacja23956ArtykulyZarys-Koncepcji-pedagogicznych-JJ-Rousseau-JF-Herbarta-

-Ks-j-Bosko-J-Deweya (3.03.2015); S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 2, dz. cyt., 
s. 21–25. A. Murzyn, Johann Friedrich Harbart i jego miejsce w kontekście pokantowskiej 
myśli idealistycznej, Kraków 2004, s. 43, 161–172.

255 Pierwsze próby wznowienia tradycji tego wychowania podjęli: franciszkanin 
o. Jean Baptiste Girard (1765–1850) w Szwajcarii, dominikanin o. Henry Lacordaire 
(1802–1861) we Francji i św. Jan Bosko (1815–1888) we Włoszech. Girard swoją metodę 
nauczania i wychowania chrześcijańskiego przedstawił w kilku publikacjach (m.in. Różne 
rozprawy i dysertacje na temat pedagogiki ogólnej). Kształtowanie się nauki chrześcijańskiej 
o wychowaniu zaczyna się od przypomnienia ideału i wartości tradycji wychowawczej, 
czego dokonali: we Francji bp F. A. Dupanloup (1802–1878), Eugene Duthoit (1869–
1944), Antonin Eymieu (1861–1934); w Anglii kard. J. H. Newman (1801–1890); w USA 
bp John Lancaster Spalding (1840–1916) i Beniamin Kidd (1854–1916); w Niemczech 
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księdza i nauczyciela, rolę parafii i szkoły, kościoła i wychowania młodzieży, 
katolicyzmu i pedagogiki. Obserwował życie psychiczne młodzieży i z tych 
obserwacji wysnuwał. Poddawał krytyce wady wychowania epoki, np. Uni-
wersytetu Cesarskiego stworzonego przez Napoleona I, twierdząc, że system 
ten nie sprzyja wychowaniu religijnemu, ponieważ wymaga jedynie zewnętrz-
nych oznak kultu religijnego, np. udziału w nabożeństwach. Ten system 
wychowania militarystycznego i serwilistycznego wraz z wymienionym celem 
dominowały przez całą pierwszą połowę wieku XIX. Przeciw niemu wystą-
pił Dupanloup, domagając się: poszanowania godności ludzkiej i wolności 
osobistej; poszanowania duszy dziecka; kształcenia go na pełnego człowieka, 
ponieważ każdy ma zadatki na obywatela, członka społeczeństwa, pracownika 
itd.; rozwijania aktywności w kierunku samowychowania osoby; indywidu-
alności u każdego człowieka; wielostronności w wychowaniu; poszanowania 
prawa Bożego, rodziny, społeczeństwa i Kościoła; dobra ogólnoludzkiego; 
osobowości wychowawcy oraz wychowania etyczno-religijnego256.

John Hebry Newman wraz z innymi przeciwstawiał się liberalizmowi, dą-
żąc do odnowienia ducha chrześcijańskiego i Kościoła. Odnosił się krytycznie 
do współczesnej mu pedagogiki, która zatraciła całkiem ideał wychowawczy 
na rzecz pierwiastka psychologicznego i metodyki, gdyż nie zadawał sobie 
pytania, kim jest właściwie człowiek kulturalny. Szkoły przejmowały się 

bp Friedrich Justus Knecht, Franz Weigel (1740–1820) Anton Heinen (1869–1934), 
Friedrich Schneider (1881–1917), Karl Barth (1876–1968); w Belgii kard. D. J. Mercier 
(1851–1926), Frans Hovre (1884–1956); we Włoszech Francesco Olgiati (1886–1922). 
Ważny etap w tym rozwoju wiąże się z szukaniem podstaw filozoficznych w tomizmie, 
co zapoczątkowali Otto Willmann, kard. D. J. Mercier i J. Maritain. Por. S. I. Możdżeń, 
Historia wychowania, t. 2, dz. cyt., s. 64.

256 Por. F. A. Dupanloup, O nauce i wychowaniu w duchu chrześcijańskim, dz. cyt., 
s. 477–503; S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 2, dz. cyt., s. 64. Dupanloup sądził, 
że dziecko nie wychowa się samo, bez niczyjej pomocy, ponieważ jego natura jest 
niedoskonała. Wychowanie zdrowego moralnie człowieka nie może być realizowane 
w atmosferze deizmu Rousseau, ale musi być oparte na idei chrystianizmu. W swym 
pojęciu wychowania Dupanloup łączył elementy systemu Napoleona i Rousseau. 
Dobre jest więc według niego: zharmonizowanie szacunku i  autorytetu, swobody 
i dyscypliny; połączenie kultury i natury; połączenie jednostki ze  społeczeństwem; 
wiązanie wychowania narodowego i ogólnoludzkiego; uznanie rozumu i uczucia; 
uznanie jedności i różnorodności; uzgodnienia prawa jednostki i państwa; wzajemnego 
przystosowywania się nauczyciela z wychowankiem; uwzględnienia w wychowaniu 
postawy biernej i aktywnej; formowania człowieka realnego i idealnego. Nauczanie 
winno iść w parze z wychowaniem. Por. S.  I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 2, 
dz. cyt., s. 66.



—  123  —

Wstydliwość jako cnota moralna

tylko metodyką, która nie przynosiła oczekiwanych wyników. Do błędów 
w pedagogice Newman zaliczał przede wszystkim formalizm nauczania, 
encyklopedyzm oraz ułatwianie uczniom zdobywania wiedzy, bierność, 
jak i brak hierarchii wartości, celu i sensu nauczania dyscypliny umysłowej. 
Ponadto Newman dostrzegał słabość natury ludzkiej, spowodowaną we-
dług objawienia przez grzech pierworodny. W konsekwencji człowiek cierpi 
na brak jedności i skoordynowania życia psychicznego, uniwersalności. Wi-
dać w człowieku brak świadomości celu: moralnie się rozprasza, zatraca sens 
życia, wyklucza Boga ze swojego życia, staje się egocentryczny. Nie ma na 
tyle silnej woli, aby wyswobodzić się ze wszystkich swoich słabostek, mimo 
że niejednokrotnie zdaje sobie z nich sprawę. Chrześcijaństwo jest przeciwwa-
gą dla zepsutej i słabej natury, przychodzi człowiekowi z pomocą. Newman 
wymieniał wiele cech charakterystycznych dla prawdziwego chrześcijanina: 
spokój ducha, ufność, umiarkowanie, opanowanie, radość, pokój, zgodę, 
ciszę wewnętrzną. W syntezie dominują trzy elementy: teocentryzm, chry-
stocentryzm i eklezjocentryzm, które znajdują odbicie w trzech dziedzinach 
życia duchowego: myśleniu, obejmującym życie intelektualne, woli – czyli 
stronie wolicjonalnej, uczuciu – stronie emocjonalnej257.

Jan Bosko mówi o dwóch systemach wychowawczych. Jeden nazywa się 
systemem represyjnym, a drugi systemem prewencyjnym. Pierwszy zamie-
rza wychować człowieka poprzez zastosowanie siły, tj. wywierając na niego 
nacisk i karząc, gdy złamie on prawo lub popełni jakieś przestępstwo. Drugi 
próbuje wychowania przez łagodność, pomagając człowiekowi przez przyjazną 
zachętę w przestrzeganiu prawa, dając mu w ten sposób do ręki najwłaściwsze 
i najskuteczniejsze środki. W systemie prewencyjnym relacje interpersonalne 
wychowawca–wychowanek zostały oparte na więzi rodzinnej, dla której istot-
nymi wartościami są braterskość, wzajemna życzliwość, zaufanie i bezpośred-
nia rozmowa. Wychowawca staje się przykładem w procesie wychowawczym, 
wówczas gdy ma następujące zalety: miłość wychowawczą, objawiającą się 
jako: życzliwość – szacunek i uznanie wartości drugiej osoby; popieranie 
czyjegoś rozwoju – uznanie w drugim jego istotnej odmienności i jego głębo-
kich potrzeb; wzajemność – objawiającą się zwłaszcza w zaistniałej przyjaźni 
i niesieniu pomocy w chwilach ważnych decyzji, jak i takt pedagogiczny oraz 
autorytet, który ma wychowanka doprowadzić do samowychowania. Sys-
tem zapobiegawczy czyni z wychowanka przyjaciela, a wychowawcę uznaje 

257 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 2, dz. cyt., s. 79–83.
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za dobroczyńcę, który go upomina, prowadzi ku dobru, uwalnia od przykrości, 
niebezpieczeństwa i hańby258.

 Bosko konkretyzuje trzy podstawowe zasady w wychowaniu: rozum, reli-
gię i miłość. Zasada rozumności zmierza do posługiwania się rozumem przez 
wychowawcę, tak, aby zaistniała jasność przedstawionej idei z poszanowaniem 
prawdy i tak, aby można było opanować impulsywność uczuć i pożądliwość. 
Wykorzystując rozum, wychowanek staje się zdolny do krytycznej oceny 
i wyboru, jak również do uzasadnienia własnych decyzji. Dzięki rozumowi 
potrafi on przeżywać w sposób właściwy swoje życie. Jednocześnie rozum 
służy osiągnięciu harmonii między czynem a myślą. Pomaga on w spokojnym 
i mądrym działaniu, w wyrażaniu myśli w sposób wyważony, z uwzględ-
nieniem milczenia. Religijność to przede wszystkim wypełnianie swoich 
obowiązków, którymi są: radość, nauka, zachowanie czystości, posłuszeństwo, 
praktykowanie miłości do Boga i bliźniego. Zasada religijności wskazuje, że jej 
ostatecznym celem wychowawczym jest ukształtowanie człowieka wierzące-
go. Człowiek uformowany i dojrzały to wierzący obywatel, który w swoim 
życiu odważnie wyznaje swoje przekonania religijne, tak jak nakazuje Jezus 
Chrystus. Bosko uczy, że codzienna msza święta i częsta Komunia są sprawą 
podstawową w skutecznym wychowaniu. A spowiedź jest kluczem wychowa-
nia, wychowanek zostaje włączony w pracę nad sobą, rozpoczynając od prze-
zwyciężania słabości. Miłość ma przybrać formę zaufania do wychowanka, 
szczerości, poszukiwania prawdy. Miłość wychowuje, ponieważ stwarza śro-
dowisko sprzyjające akceptacji i asymilacji wartości. Miłość rozpatrywana 
w perspektywie rozumu i religii oznacza szacunek. Szacunek jest przesłanką 
pozwalającą dostrzegać i rozumieć potrzeby poszczególnych uczniów. Dla 
św. Jana Bosko każdy ma czuć się osobiście kochany, rozumiany i  szano-
wany259. Miłość wychowawcza kształtuje osoby wolne, twórcze i szczęśliwe.

258 Por. R. Weinschenk, Podstawy pedagogiki ks. Bosko, Warszawa 2000, s. 106–
123; K. Misiaszek, Aktualność systemu prewencyjnego św. Jana Bosko we współczesnym 
wychowaniu, „Seminare” (1998) nr 16, s. 9–25; W. Szyszkowski, Pedagogika systemu 
prewencyjnego w duchu św. Jana Bosko, https://www.dokumen.tips/…/pedagogia-syste-
mu-prewencyjnego-w-duchu-sw-jana -bosko.html (03.04.2015); Działalność opiekuń-
czo-wychowawcza ks. Bosko, www.sportosporto.pl/Obrazy/Naucza/2.pdf (03.04.2015); 
W. Szyszkowski, Duchowy ojciec młodzieży i  jego dziedzictwo, http://www.pedkat.pl/
images/czasopisma/po7/04.pdf (03.04.2015).

259 Por. R. Weinschenk, Podstawy pedagogiki ks. Bosko, dz.  cyt., s. 106–123; 
W. Szyszkowski, Pedagogika systemu prewencyjnego w duchu św. Jana Bosko, dz. cyt., Dzia-
łalność opiekuńczo-wychowawcza ks. Bosko, dz. cyt.; P. Tomasik, Pedagogika wobec kryzysu 
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W XIX i XX wieku powstaje wiele szkół zakonnych i świeckich. Szkoła 
ma poziomy: przedszkole, szkoła elementarna, gimnazjum, średnia lub za-
wodowa, uniwersytet260. Obejmuje coraz szersze grupy ludzi, z czym wiąże 
się upowszechnienie i wydłużenie szkoły elementarnej oraz obowiązek do-
kształcania młodzieży do 18 roku życia. Szkoła staje się narzędziem urabiania 
społeczeństwa w ręku pedagogów, urzędników państwowych, przedstawicieli 
grup wyznaniowych i społecznych. Panuje też przekonanie, że dzięki odpo-
wiedniemu wychowaniu można utrzymać spokój społeczny i posłuszeństwo 
wobec władzy. Dlatego szkołę elementarną dla warstw ludowych akceptowały 
liberalne kręgi burżuazji europejskiej i rządy państw261.

Współcześnie w szkołach wstydliwość wiąże się z postawą nauczyciela, za-
chowaniem uczniów oraz ich strojem. Mimo że statuty szkół regulują sprawę 
zachowań i strojów uczniów na ich terenie, w obecnych czasach pojawia się 
neoliberalizm262. U podstaw neoliberalizmu, czyli korporacjonizmu, leży 
pojęcie rynku i jego funkcjonowanie. Rynek ten jest amoralny, nie zna kryte-
riów dobra i zła, kieruje się zasadą zysku. Neoliberałowie zmierzają do pod-
wyższenia jakości edukacji, a nawet jej doskonałości, a to może oznaczać 

„bezwstydną selekcję pomiędzy szkołami i w ich obrębie”. Co więcej, celem 

wychowania, „Warszawskie Studia Teologiczne” (1998) nr 9, s. 187–318; S. I. Możdżeń, 
Historia wychowania, t. 2, dz. cyt., s. 72–79.

260 Wiek XIX to okres działalności tak wybitnych pedagogów, jak: J. H. Pestalozzi, 
F. Frobel, A. Bell, J. Lancaster, R. Owen, J. F. Herbart, H. Spencer. W Italii znani byli 
w tym czasie A. Rosmini, G. A. Rayneri, F. Aporti. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, 
t. 2, dz. cyt., s. 72. Rozwój oświaty elementarnej w Europie był w XIX wieku bardzo nie-
równy. O ile szacunkowy odsetek ludzi umiejących czytać i pisać wynosił w Szwecji 90, 
Danii 81, Norwegii 85, Niemczech 83, Austrii 60, to najniższe wskaźniki występowały 
w Portugalii – 14, Hiszpanii – 23, Włoszech – 23. Z reguły oświatą ludową zajmowały 
się władze miejskie, wsie i instytucje religijne. W większości krajów w I połowie XIX 
wieku nie było obowiązku szkolnego. Do pierwszych krajów, które wprowadziły obo-
wiązek szkolny, należały Prusy (1763), Austria (1774), Księstwo Warszawskie (1807), 
Dania (1814), Szwecja (1842), Norwegia 1848; w II połowie XIX wieku obowiązek 
ten wprowadziły Hiszpania (1857), Włochy (1877) Anglia (1880), Francja (1882) 
i Holandia (1900). Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 2, dz. cyt., s. 31.

261 Por. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 158–164.
262 „Neoliberalizm jest filozofią, w której istnienie i funkcjonowanie rynku jest 

cenione samo w sobie […], w której funkcjonowanie rynku jest postrzegane jako ety-
ka sama w sobie, zdolna do działania jako wskazówka dla wszelkich działań ludzkich 
i zastępująca wszelkie istniejące wcześniej przekonania etyczne”. E. Potulicka, Edukacja 
przeciw neoliberalnym „wartościom” i polityce oświatowej. Materiały z XIII Ogólnopolskiego 
Forum Szkół Katolickich, dz. cyt., s. 1.
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jest przekształcenie całego człowieka, czyli zmiany duszy człowieka – nawet 
wbrew jego woli. Na to składają się antyintelektualny program nauczania 
i obsesyjna dyscyplina263.

Podsumowując, wstydliwość w pedagogice na przestrzeni wieków wiąże 
się z etyką, etykietą albo estetyką. Zarówno w rodzinie, jak i w szkole jest 
ona obecna lub nie występuje. To ma związek z tym, jaki nurt pedagogicz-
ny się uprawia, do czego się wychowuje i na kogo się wychowuje. Mimo 
że współcześnie propaguje się neoliberalne wychowanie, które redukuje 
człowieczeństwo, to  jednak nie może to wychowanie do końca zniszczyć 
celu człowieka, jego przeznaczenia. Istnieją cnoty w naturze ludzkiej, które 
zawsze kształtują charakter człowieka, tak jak istnieją wady. Wstydliwość 
ma ważne zadanie moralne we współczesnym świecie, gdyż na nowo może 
uczyć człowieka pięknej mowy, prawidłowych zachowań tak w rodzinie, jak 
w szkole, prowadzących do harmonijnego rozwoju.

263 „Neoliberalna strategia edukacji, narzucona co najmniej wszystkim krajom 
rozwiniętym, jest jednakowa, różni się stopniem nasilenia jej elementów. Te elementy 
to: 1. Zawężenie programów do potrzeb życia ekonomicznego. […] 2. Prywatyzacja 
i rynkowa konkurencja w edukacji. […] 3. Powiększanie nierówności oświatowych […] 
prowadzą [do nich] reformy polegające na wyborze szkół przez rodziców. 4. Tendencja 
do centralizacji zarządzania edukacją. […] 5. Zmniejszenie konstytucyjnej odpowie-
dzialności państwa za edukację. […] 6. Wzmocniona ideologiczna kontrola edukacji 
między innymi przez standaryzację i ogólnokrajowe testowanie. […] 7. Nasilenie pro-
cesów selekcyjnych w szkolnictwie [autoselekcja uczniów i rodziców]. 8. Rozliczanie 
uczniów, nauczycieli i  szkół z osiągnięć, fetyszyzacja mierzalnych wskaźników osią-
gnięć. […] 9. Tendencja do uzawodowienia kształcenia. […] 10. Dyspozycyjne przy-
gotowanie uczniów do pozycji szkolnej i społecznej gorszej od pozycji ich kolegów. […] 
11. Twierdzenie, że społeczeństwo, które chce osiągnąć jak najwyższy zysk ekonomiczny 
z ograniczonych nakładów na edukację, powinno poprzestać na wyższym wykształceniu 
jedynie wąskiej elity”. E. Potulicka, Edukacja przeciw neoliberalnym „wartościom” i polityce 
oświatowej. Materiały z XIII Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich, dz. cyt., s. 1–7.
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Człowiek na gruncie doświadczenia, jakim jest poczucie wstydu, zostaje 
wezwany, by wypracować w sobie cnotę wstydliwości. Do takiego zaangażo-
wania wzywają człowieka także teksty Pisma Świętego. Według nich wstyd 
jest pewnym progiem, dzięki któremu człowiek może przełamać swoją sła-
bość przy Bożej pomocy. Wraz z doświadczeniem duchowego zawstydzenia 
człowiek otrzymuje od Boga wsparcie. Wyraża się ono poprzez symbol. Bóg 
daje człowiekowi – jak mówi Pismo Święte (por. Rdz 3, 21) – okrycie, ubranie, 
szatę. Symbolika szaty w Piśmie Świętym podkreśla wyjątkowość człowieka 
i jego godność w odróżnieniu od wszelkich innych stworzeń.

Zdobywanie cnoty wstydliwości związane jest zatem nierozerwalnie z by-
tem osobowym. Tylko osoba potrafi się wstydzić. Wstydliwość jest więc 
jednym z symptomów życia osobowego. Jest to zjawisko złożone i wieloaspek-
towe. Najczęściej jednak wstyd występuje w powiązaniu z różnymi przejawa-
mi życia seksualnego. Rozwój wstydliwości dokonuje się nieco inną drogą 
u dziewcząt, a inną u chłopców. Wstydliwość nie tylko nie jest przeszkodą 
na drodze do miłości, ale wręcz jest jej koniecznym warunkiem, gdyż miłości 
nie pojmuje się powierzchownie, a jej pełni nie upatruje się w intensywności 
doznań cielesnych. Wstyd nie jest słabością, lecz broni przed słabością. Re-
alistyczne patrzenie na człowieka każe liczyć się ze słabością, a zarazem cenić 
wszystko, co ułatwia jej przezwyciężenie. Cnota wstydliwości jawi się przede 
wszystkim jako cnota wspomagająca czystość seksualną. Pozwala też zrozu-
mieć kwestię przezwyciężania siły obronnej wstydu przez miłość. Należy też 
wyraźnie odróżnić cnotę wstydliwości od nienaturalnego poczucia wstydu, 
jakim jest pruderia.
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1. Biblijny wymiar wstydu i cnoty wstydliwości

Podstawą cnoty wstydliwości jest poczucie świętości. Bóg wchodzi w życie 
człowieka tak blisko, że przenika jego człowieczeństwo. Dzięki temu czło-
wiek sam zaczyna doświadczać wyjątkowej godności. Cała Biblia podkreśla 
wielokrotnie niezwykłą godność człowieka (por. Łk 15, 32). Wymiar świętości 
dotyczy w jakiś specyficzny sposób godności ciała (por. J 8, 3–11). Godność 
ludzka od samego początku została wprowadzona w tajemnicę obrazu Bożego. 
Nie jest to tylko godność czysto naturalna, psychologiczna, ale jest w niej 
element świętości.

Zasadniczymi słowami hebrajskimi określające wstyd są: vAB+ (böš)1, כלם 
(kim)2, תl'q' (qala)3, הפר (hpr)4, הרף (hrp)5. Te słowa wskazują na kierunek 
słownego wstydu i  w  niektórych przypadkach są  używane paralelnie vAB+ 
(böš) i כלם (kim) – Ps 69, 8; 20; 71, 13; Jr 23, 40; 51, 51; Ez 36, 15. Teksty 
te wyrażają ideę publicznego wstydu lub hańby, będących fizycznym mani-
festem przez reakcję ciała, którą może sugerować rumieniec. To przedstawia 
ścisły związek między koncepcją wstydu i  twarzy, na  której pojawiają się 

1 S. J. de Vries, Shame, w: The interpreters dictionary of the Bible, ed. G. A. But-
tric, t. 4, Nashville 1991, s. 305–306. „vAB+ (böš) – to be ashamed, feel shame, be di-
sconcerted, disappointed, confounded in the Qal (Jer 48, 39) or put to shame in the 
Hiphil (Ps 44, 8) or to be ashamed before one another in the Hithpolel (Gen 2, 25) 
or to delay until shameful in the Polel (Ex 32, 1; Jdg 3, 35; 5, 28; 2 Ki 2, 17)”. Por. 
H. Wiher, Shame and guilt: a key to cross-cultural ministry, Bonn 2003, s. 188.

2 S. J. de Vries, Shame, dz. cyt., s. 305–306. „כלם (kim) – to be humiliated, 
ashamed, put to  shame, dishonored, confounded, emotionally, wounded, rebuked 
with insulting words in the Niphal and Hophal (e.g. 1 Sam 25, 15; 2 Sam 10, 5) and 
be humiliated or cause shame in the Hiphil (Jer 16, 5)”. Por. H. Wiher, Shame and 
guilt: a key to cross-cultural ministry, dz. cyt., s. 188.

3 S. J. de Vries, Shame, dz. cyt., s. 305–306. „תl'q' (qala) – to be dishonored, 
disgraced in the Niphal (e. g. Isa 16, 14), and `!mE)a' ~['Þh'-lK' rm:ïa'w> AM =aiw> wybiÞa' hl,îq.m; rWr§a – 
Dt 27, 16  in the Hiphil and `rymi(a' !Alïq'B. ~d"ÞAbK. yli_-Waj.x'( !KE å ~B'ÞrUK. – Hos 4, 7”. Por. 
H. Wiher, Shame and guilt: a key to cross-cultural ministry, dz. cyt., s. 188.

4 S. J. de Vries, Shame, dz. cyt., s. 305–306. „הפר (hpr) – to be ashamed, feel 
abased, set shamefully in the Qal – ~yIëAG tyrIåx]a; ‘hNEhi ~k,_T.d>l;Ay* hr"Þp.x' daoêm. ‘~k,M.ai hv'ABÜ`hb'(r"[]w: 
hY"ïci rB"ßd>mi – Jer 50, 6 and in the Hiphil e. g. Isa 33, 9”. Por. H. Wiher, Shame and guilt: 
a key to cross-cultural ministry, dz. cyt., s. 188.

5 S. J. de Vries, Shame, dz. cyt., s. 305–306. „הרף (hrp) – to say sharp things, 
reproach, score in the Qal and Piel e. g. `^r<)b'd>Bi yTix.j;b'÷-yKi( rb"+d" ypiär>xo hn<å[/a,(w> – Ps 119, 42; 
Isa 37, 23”. Por. H. Wiher, Shame and guilt: a key to cross-cultural ministry, dz. cyt., 
s. 188.
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oznaki wstydu, o czym mówi tekst biblijny, np. „okrycie wstydem” (Ps 71, 
13; 89, 46; Jr 3, 25), „wstyd mi twarz okrywa” (Ps 40, 16) lub „hańba twarz 
mi  okrywa” (Ps 69, 8)6. Sugeruje to, iż  zarówno wstyd z  powodu słowa, 
wydarzenia lub czynu wraz ekspresją twarzy tworzą całość reakcji organizmu.

Już w Księdze Rodzaju pojawia się nagość w stworzeniu Adama i Ewy, 
gdzie „chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali nawzajem 
wstydu” (Rdz 2, 25)7. W tym wersecie Jan Paweł II odnajduje ważne zdanie 
dotyczące znaczenia ludzkiego ciała8. Pierwotna nagość oznacza pewną 
przezroczystość ciała mężczyzny i kobiety przed grzechem oraz wynikającą 
z czystości ducha pełnię widzenia tego, co wewnętrzne i duchowe w drugiej 
osobie, przez to, co zewnętrze i cielesne9. Symbolizuje ona pełnię i niewin-
ność poznania drugiej osoby przez ciało, „pełnię międzyosobowej komunika-
cji”, w której ciało wyraża „osobę w całym jej ontycznym i egzystencjalnym 
konkrecie. Ciało wyraża więc ludzkie ja jako osobę w tym wszystkim, co jej 
zewnętrzną widzialność konstytuuje właśnie od wewnątrz”10. Następnie 
Jan Paweł II zwraca uwagę, że biblijne wyrażenie: „poznali, że są nadzy”, nie 
dotyczy samego zmysłu wzroku, ponieważ przed pierwszym aktem nieposłu-
szeństwa wobec Boga mężczyzna i kobieta również patrzyli na swoje nagie 
ciała. Poznanie po raz pierwszy związane z pojawieniem się wstydu sugeruje 

„radykalną zmianę znaczenia pierwotnej nagości kobiety wobec mężczyzny 
oraz mężczyzny wobec kobiety, która wyłania się w ich świadomości jako 
owoc drzewa poznania dobra i zła”11.

Człowiek może okryć się wstydem jak płaszczem z różnych powodów. 
W Piśmie Świętym przyczyną wstydu może być słowo lub czyn. W Starym 
Testamencie wstyd z powodu słów występuje wtedy, gdy człowiek nie słucha 
Boga i łamie Jego nakaz (por. Rdz 2, 16–17; 3, 1–6.17). Po złamaniu nakazu 
pierwsi ludzie w raju „spletli gałązki figowe i zrobili sobie przepaski” (Rdz 

   6 Por. H. Wiher, Shame and guilt: a key to cross-cultural ministry, dz. cyt., s. 189.
   7 Por. K. Rutkowski, O nagości, http://www.dwutygodnik.com/artykul/2480-o-

-nagosci.html (24.02.2015). 
   8 Por. Jan Paweł  II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się 

do początku, dz. cyt., s. 44–48.
   9 Por. Jan Paweł  II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się 

do początku, dz. cyt., s. 52–53.
10 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do po-

czątku, dz. cyt., s. 47, 49–50.
11 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do po-

czątku, dz. cyt., s. 47.
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3, 7). Znikła dotychczasowa harmonia między ciałem i duchem. Pierwsi 
ludzie zaczęli się wstydzić nagości. Dla jej zakrycia i usunięcia obudzonej 
żądzy poczynili sobie zasłony z liści figowych. Odtąd płonie w człowieku 
niezaspokojona żądza rzeczy zakazanych, żądza tego, co pociąga ciało, wabi 
oko lub pochlebia dążności człowieka do wielkości12.

Bóg zakrywa ludzką nagość przez przygotowanie człowiekowi pierwszego 
ubrania (por. Rdz 3, 21). Pismo Święte w obrazie tym ukazuje po raz pierwszy 
Boga jako tego, który nie tylko stworzył, ale i utrzymuje przy życiu wszelkie 
stworzenie. Opiekuje się także upadłymi ludźmi. Nie zostawia ich samym 
sobie. Boże działanie idzie w parze z ludzką pracą13. Od czasu pierwszego 
grzechu całe ich ciało, nie tylko płeć, staje się wyrazem jakiegoś braku 
w obliczu Boga. Przepaska z liści na biodrach nie wystarcza już do okrycia 
tego braku. Popełniwszy grzech, pierwsi ludzie ukrywają się miedzy drze-
wami rajskimi, bo uczucie wstydu rodzi się w nich wobec majestatu Boga: 

„wstydziłem się, bo byłem nagi”. Nie mają już znaku, który by usprawiedli-
wił ich ufne zbliżenie się do Boga. Znajdują się nagle nadzy, jakby wobec 
lustra, które nie odbija obrazu Boga. Otóż Bóg nie oddala od siebie grzesz-
ników, nie przyodziawszy ich w tuniki ze skóry (por. Rdz 3, 21). Lecz takie 
odzienie nie likwiduje nagości. Jest znakiem, że są oni powołani do godności, 
którą utracili. Ubranie staje się od tej pory oznaką pewnej dwoistości. Wyraża 
ono godność człowieka upadłego i możliwość ponownego przyodziania się 
w chwałę ongiś utraconą14.

Z kolei w kulturze starożytnego Bliskiego Wschodu nagość ma charakter 
nienaturalny i negatywny. Wskazuje ona na poniżenie pokonanych niewol-
ników (por. 2 Sm 10, 4; Iz 20, 1–6), karę za grzech (por. Mi 1, 8; Neh 3, 5), 
a zwłaszcza za grzech cudzołóstwa (por. Iz 47, 2–3; Jr 13, 22; Ez 16, 36–37). 
Dlatego też jako przestępca w oczach jego prześladowców Jezus został odar-
ty z szat przed ukrzyżowaniem (por. Mt 27, 35). Podobnie w świecie Biblii 
wstyd wskazuje na poniżenie pokonanego przeciwnika (por. Ps 83, 17–19) 
lub emocje odrzuconego grzesznika (por. Mi 3, 7; Kpł 20, 17). Wstyd jest 

12 Por. S. Łach, Księga Rodzaju. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz. Pismo 
Święte Stary Testament, t. 1, cz. 1, Poznań 1962, s. 216. 

13 Por. S. Łach, Księga Rodzaju. Wstęp…, dz. cyt., s. 221; W. Półtawska, Wstyd 
i wstydliwość jako afirmacja tajemnicy, dz. cyt., s. 203–215.

14 Por. E. Haulotte, Szata, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, 
tłum. K. Romaniuk, Poznań 1994, s. 926–930; Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą 
stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, dz. cyt., s. 44–51.
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widziany obiektywnie jako moralny stan, który ukazuje odrażającą i degra-
dującą naturę grzechu i subiektywnie jako psychologiczny lub emocjonalny 
skutek winy i grzechu15.

Szata staje się znakiem osoby ludzkiej w  jej tożsamości i odrębności 
od świata zwierząt. Ubranie pomaga odróżnić mężczyznę od kobiety i sym-
bolizuje ich wzajemne relacje. Chroni człowieka przed spojrzeniami, które 
mogłyby sprowadzić osobę do przedmiotu pożądania. Dlatego też kobieta 
i mężczyzna noszą inne ubrania w Biblii (por. Pnp 22, 5). Kobieta zasłania 
twarz (por. Rdz 24, 65). Powstaje zakaz „uchylenia okrycia” ze wstydliwych 
części ciała mężczyzny (Rdz 9, 20–27), kobiety (Rdz 34; 2 Sm 3), małżonków 
(Kpł 18). Życie prywatne każdego człowieka jest okrywane odzieniem16. Sym-
bolika szaty idzie w dwóch kierunkach. Szata jest z jednej strony wyrazem 
świata uporządkowanego przez Stwórcę, zaś z drugiej zapowiedzią ponownego 
odzyskania chwały utraconej w raju.

Zdaniem Mariana Grabowskiego zestawienie symbolicznego sensu za-
krywania nagości po upadku przez człowieka pokazuje podstawowe napięcie, 
w którym funkcjonuje ludzki duch17. Człowiek po upadku przysłania swoją 
słabość tak, że się jej zapiera, nie chce uznać siebie jako nagiego. W ten spo-
sób generuje rodzaj nieprawdy, który go będzie krępował. W tej nieprawdzie, 
w tym nieautentyzmie ludzkiego ducha Bóg nie ma najmniejszego udziału. 
Jego aktywność jest zupełnie innej natury. On chroni ludzką słabość, zabez-
piecza przed zniszczeniem znikomość duchowego wymiaru człowieka. To, 
co okazuje się ważne w oczach Bożych, jest tym, czego znaczenia nie chce 
uznać upadły człowiek. Ten wypiera i odcina się od tego, co Bóg sam osłania 
i zabezpiecza18. Stąd można powtórzyć za prorokiem Jeremiaszem, że „leżeć 
musimy w hańbie i wstyd nas okrywa, bo zgrzeszyliśmy wobec Pana, Boga 
naszego, my i przodkowie nasi, począwszy od młodości aż do dziś; nie słu-
chaliśmy głosu Pana, Boga naszego” (Jr 3, 25).

15 Por. J. Kupczak, Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Kraków 
2006, s. 94.

16 Por. E. Haulotte, Szata, dz. cyt., s. 926–930.
17 Por. M. Grabowski, Symbol „nagości” w historii upadku: fragment „Antropologii 

adekwatnej”, w: Wstyd i nagość, dz. cyt., s. 245.
18 Por. M. Grabowski, Symbol „nagości” w historii upadku: fragment „Antropologii 

adekwatnej”, dz. cyt., s. 245.
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Następnie jako nagiego lub rozebranego określa się kogoś, kto zdejmuje 
suknie wierzchnią19 i pozostaje tylko w sukni spodniej20 (por. 1 Sm 19, 24; 
por. 2 Sm 6, 20; Iz 20, 1; J 21, 7) oraz osobę biednie lub skromnie ubraną 
(por. Jk 2, 15; Iz 58, 7). Zaś obnażenie się ponad przyjętą miarę oznaczało 
hańbę (por. 2 Sm 6, 20). W swoim podstawowym znaczeniu słowo „nagi” 
używane jest jako „zupełnie nieubrany”21. Nowy Testament przypisuje bło-
gosławieństwo dla tego, „który czuwa i strzeż swych szat, by nago nie chodzić 
i by sromoty jego nie widziano” (Ap 16, 15).

Pismo Święte wzywa człowieka do wypracowania wstydliwości przez 
zawieranie przymierza z Bogiem. Przymierza są często przedstawiane za po-
mocą szaty, która oznacza wtedy chwałę utraconą lub przyobiecaną. Przez 
przymierze Bóg zapoczątkowuje bardzo intymne przekazywanie swojej chwały. 
Jak pasterz tuli do siebie dziecko znalezione w dzikiej pustyni (PnP 32, 10); 
jak król połami swego płaszcza wypełnia świątynię (Iz 6, 1); jak oblubieniec 
okrywa swoim płaszczem cały lud (Ez 16, 8nn); przyodziewa go nie skórą 
zwierzęcą, lecz „cenną tkaniną z jedwabiu”, tak jakby go czynił kapłanem 
(por. Wj 28, 5.39.42). Jahwe udziela mu własnego blasku (Ez 16, 13n). Ale 
oblubienica królewska nie okazuje się wierna. Opierając się na zwyczajach 
pogańskich miejsc kultu, Ezehiel rozprowadza tę alegorię z bezwzględnym 
realizmem, mówiąc o tym, jak to oblubienica oddawała się nago wszystkim: 

19 „Wierzchnie ubranie, czyli beged, który dodaje godności temu, kto go nosi. 
Szata ta przysługiwała najważniejszym członkom wielkich rodów. Izaak i Rebeka ubrali 
w beged Jakuba (Rdz 27, 15). Gdy ustanowiono rytuał świątynny, zakładali ją kapłani. 
Tłumaczenie nazwy beged jako «płaszcz» jest mylące, przypomina on raczej spodnie 
do pół łydki oraz coś w rodzaju długiego T-shirtu. Biblia Tysiąclecia simlah tłumaczy 
jako „płaszcz”. Simlah wytwarzano najpierw z wełny owiec, potem z wielbłądziej sierści. 
Było to wierzchnie okrycie przypominające dużą pelerynę z kapturem. Biedni używali 
jej do nakrycia ciała podczas snu i ogrzania się. Addereth był to rodzaj płaszcza lub 
zewnętrznego okrycia. Wskazywał on na ważną pozycję w społeczeństwie”. B. Szcze-
panowicz, Moda w Biblii, Kraków 2011, s. 49. 

20 „Na ciele noszono szatę spodnią – rodzaj koszuli z wełny lub z lnu (Kpł 13, 47), 
która sięgała kolan. Kto nosił tylko szatę spodnią, uważano go za nagiego (2 Sm 6, 20; 
J 21, 7). Czasami na szacie spodniej noszono drugą, dłuższą suknię – płaszcz simlah, 
sięgający do kostek (1 Sm 2, 19; 24,5; Hi 1,20). Obie szaty lub tylko spodnią przewią-
zywano pasem, na którym noszono miecz (1 Sm 25, 13; sztylet Sdz 3,16, 2 Sm 20, 8). 
Długie i  szerokie suknie bez paska krępowały swobodę ruchów. Na szacie spodniej 
noszono płaszcz, w którym ubodzy np. pasterze owijali się na noc. Dlatego płaszcza nie 
wolno było zatrzymać jako zastawu (Wj 22, 25–26)”. F. Rienecker, G. Maier, Leksykon 
biblijny, przekł. D. Irmińska, Warszawa 2001, s. 823. 

21 Por. F. Rienecker, G. Maier, Leksykon biblijny, dz. cyt., s. 520. 
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„nabrałaś swoich szat i sporządziłaś sobie wyżyny z namiotami i oddawałaś się 
każdemu, kto obok przechodził” (Ez 16, 15n; por. Oz 2, 9n). Jej szata miała 
się nie zużyć nigdy, jak ongiś podczas długiej wędrówki po pustyni (por. PnP 
8, 4). Lecz oto teraz starzeje się widocznie i rozpada na strzępy (por. Iz 50, 9), 
stoczona przez robaki i mole (por. Iz 51, 8)22.

Plany Boże urzeczywistniają się mimo wszystko, gdzie nawet zło jest ob-
rócone na korzyść. Z jednej strony Jahwe czyni z Izraela ziemię pozbawioną 
wszelkiego odzienia i przemienia w szał niszczycielski żądze jej kochanków 
(por. Ez 16, 37; Jer 13, 26), aż w końcu reszta w tym ogołoceniu otrzyma 
łaskę powrotu. Z drugiej strony jednak sługa „bez piękna i blasku”, wysłany 
przez Jahwe, uleczy lud z jego pożądliwości, poniżając się aż do śmierci (por. 
Iz 43, 12). Syjon będzie mógł uwolnić się od swych niszczycieli i otoczyć 
budowniczymi tak, „jakby to uczyniła oblubienica” (por. Iz 49, 17n). Wtedy 
Jahwe odziany w pancerz sprawiedliwości, okryty tuniką zemsty, przybrany 
zazdrością (por. Iz 59, 17) przyodzieje swoją oblubienicę w płaszcz sprawie-
dliwości (por. Iz 61, 10)23. Stąd mówi się o wstydliwości niejako, że  jest 
subtelną szatą nagości.

Aby Izrael mógł być tak pięknie przystrojony i nie wstydzić się więcej, 
trzeba było, iżby Chrystus, prawdziwy sługa, został ogołocony ze swych 
szat (por. Mt 27, 35; J 19, 23), wystawiony na parodię inwestytury królew-
skiej (por. J 19, 2n), by stał się „Człowiekiem” nieodróżniającym się od innych, 
pozbawionym wszystkiego, co Mu z prawa przysługiwało. Jezus sprawia, 
żeby opętany z Gerazy z powrotem przywdział swoje szaty (por. Mk 5, 15; 
Dz 19, 16). Już w chwili przemienienia w blasku Jego szat ukazało się rów-
nież w chwale Jego ciało (por. Mt 17, 2). Po zmartwychwstaniu, podobnie 
jak aniołowie, którzy zapowiadają Jego pojawienie się (por. Mt 28, 3), Pan 
zachowuje ze swych szat tylko to, co istotne: blask, znak Jego chwały (por. 
Dz 22, 6–11; Dz 10, 30; 12, 70). Ale oczy nie dość jeszcze otwarte, oczy Marii 
z Magdali albo pielgrzymów z Emaus, po pierwszym wejrzeniu dostrzegają 
jedynie ogrodnika lub jakiegoś wędrowca (por. J 20, 15; Łk 24, 15n): dowód to, 
że warunkiem zobaczenia chwały jest pełna wiara. Lecz w oczach człowieka, 
który żyje wiarą, Chrystus prowadzi zaciekły bój gniewu, przyodziany w szatę 
noszącą napis: „Król królów i Pan panów” (por. Ap 19, 16).

22 Por. E. Haulotte, Szata, dz. cyt., s. 926–930. 
23 Por. E. Haulotte, Szata, dz. cyt., s. 926–930.
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Święty Paweł pisze: „Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też 
jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci 
nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, 
jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować” (Flp 3, 20–21). 
Święty Paweł wskazuje na piękno duchowe, którym Bóg chce przyodziać 
każdego człowieka. (por. Ef 1, 6) Historia biblijna pokazuje to podnoszenie 
człowieka z upadku dzięki Bożej pomocy. W ten sposób zostaje ukazany 
pozytywny element otrzymania od Boga daru w postaci wstydu, w postaci 
ochrony jako szaty. Jednocześnie zostaje on wezwany do wysiłku w pra-
cy duchowej, aby postawą wewnętrzną dorastał do poziomu wywyższenia, 
ku któremu prowadzi go Bóg24.

Następnie wstyd pojawia się na twarzy wraz z karą, gdy człowiek mówi 
o kimś lub przeciw komuś złe słowa, złorzeczy (por. Lb 12, 14; Ps 109, 28–29), 
rzuca obelgi na kogoś (por. Ps 44, 16; Prz 13, 5; Syr 31, 31) lub używa zwro-
tu „brzemię pańskie” (por. Jr 23, 38–40). Bóg gniewa się i karze, gdy Mi-
riam i Aaron mówią źle przeciw Mojżeszowi. Karą jest trąd dla Miriam (por. 
Lb 12, 10). Nieprzyjaciele, którzy złorzeczą, mówią kłamliwe słowa przeciw 
osobie wybranej przez Boga, „odzieją się hańbą” i „wstydem okryją jak płasz-
czem” (por. Ps 109, 28–29) lub „zapłoną wstydem” (por. Hi 8, 22; Hi 19, 1–5). 
Wstyd okrywa twarz człowieka, gdy słyszy obelgi i szyderstwa o nim (por. 
Ps 44, 16–17; Syr 41, 21.25–27). Człowiek może uczynić swą twarz jak głaz 
i być nieczuły na obelgi, ponieważ Bóg go wspomaga. Mówienie wyrażenia 

„brzemię pańskie” jest zakazane, gdyż może ono oznaczać bluźnierstwo. Karą 
za używanie tego zwrotu jest najpierw podniesienie i wyrzucenie sprzed 
oblicza tych osób wraz miastem, które Bóg im dał. Potem okrycie wieczną 
niesławą, wieczną hańbą, która nie ulegnie zapomnieniu (por. Jr 23, 38–40). 
W Nowym Testamencie kto się Jezusa i Jego słów wstydzi przed pokoleniem 
wiarołomnym i grzesznym, tego i On się wstydzić będzie, gdy przyjdzie 
powtórnie (por. Mk 8, 38; Łk 9, 26).

Wymowa ludzkiego ciała wiąże się z cnotą wstydliwości. W sposób szcze-
gólny tę wymowę ciała widać w powściągliwości, przyzwoitości mówienia 
i zachowania się. Powściągliwość (łac. continentia, ang. restraint) dotyczy 
zachowania siebie samego nieskalanego od wpływów świata oraz powściąga-
nia swego języka, np. od nierozważnych słów (por. Hi 6, 3); od bluźnierstw 

24 Por. Cyprian, De disciplina et bono pudicitiae, w: Cyprian, Opera omnia, Paris 
1844, s. 819–828. 



—  135  —

Cnota wstydliwości jako zadanie

(por. Jk 2, 7); od przekleństw (por. Jk 3, 9–10); od oczerniania lub sądzenia 
bliźniego (por. Jk 4, 11), po to, aby nie łudzić swojego serca i nie być pozba-
wionym podstaw pobożności (por. Jk 1, 26–27). Powściąganie języka łączy 
się z niegrzeszeniem mową, czyli oczyszczeniem, uświęceniem serca oraz 
uznaniem nędzy (por. Jk 4, 8–9), a to czyni człowieka mężem doskonałym 
i zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało (por. Jk 3, 2). Stąd powściągli-
wość to panowanie nad sobą, umacnianie woli, by nie uległa aktom pożą-
dania. Człowiek powściągliwy wystrzega się tego, co może zaszkodzić jego 
zdrowiu i dobrobytowi. Hamuje popęd pomimo silnego nacisku ze strony 
żądzy. Z kolei przyzwoitość łączy się z należytym mówieniem lub prawym 
zachowaniem się między ludźmi w różnych okolicznościach i sytuacjach. 
Pismo Święte naucza o przyzwoitości, że „jeśli się bić będą mężczyźni, męż-
czyzna i  jego brat, i zbliży się żona jednego z nich i chcąc wyrwać męża 
z rąk bijącego – wyciągnie rękę i chwyci go za części wstydliwe, odetniesz jej 
rękę, nie będzie twe oko miało litości” (Pwt 25, 11–12). Stąd wynika wniosek, 
że należy postępować właściwie, zgodnie z rozsądkiem niezależnie od tego, 
czy to są sytuacje konfliktowe, czy nie, nie działać nieodpowiednio, by czegoś 
nie stracić25.

Nie każdy wstyd jest dobrze zachowywać, dlatego człowiek ma się wstydzić 
słów obelżywych (Syr 41, 25), powtarzania mowy usłyszanej i wyjawiania 
tajemnic (por. Syr 41, 26). Wskutek złych rozmów psują się dobre obyczaje 
(por. 1 Kor 15, 33). Człowiek nie może sobie pozwolić na to, aby go ktoś 
zwodził próżnymi słowami. Ma nie mieć z nim nic wspólnego (por. Ef 5, 
6–7.12). Człowiek ma się posłużyć taktem, zwłaszcza w dowcipach, aby się 
z niego nie wyśmiewano. Słowa powinien utrzymać w granicach przyzwo-
itości26. Właściwością taktownego człowieka jest mówić takie rzeczy i takich 
słuchać, jakie przystoją człowiekowi prawemu i wolnemu. Nie na każdy więc 
żart może sobie człowiek pozwolić. Szyderstwo jest pewnego rodzaju obelgą. 
Prawodawcy zabraniają lżenia, powinni też zabronić szydzenia z pewnych 
rzeczy. Człowiek kulturalny i wolny jest wtedy, gdy zachowuje się tak, jakby 
sam dla siebie jest prawodawcą27. Pius XII naucza, że prawy człowiek odwraca 
się od słów brzydkich i swawolnych. Ma wstręt do wszelkiej, nawet najlżejszej 

25 Por. F. Amiot, Ciało, w: Słownik teologii biblijnej, dz. cyt., s. 140–149.
26 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, dz. cyt., s. 165–166; Arystoteles, Etyka 

wielka, dz. cyt., s. 337.
27 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, dz. cyt., s. 166.
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nieskromności, starannie unika podejrzanej poufałości z osobami odmiennej 
płci, ponieważ w głębi duszy oddaje należny szacunek ciału, które jest żywą 
cząstką Chrystusa i świątynią Ducha Świętego. Kogo zdobi poczucie chrze-
ścijańskiego wstydu, brzydzi się on wszelkim grzechem nieczystym, a ilekroć 
odczuje pokusę, natychmiast ją odrzuca28.

W nauczaniu człowiek ma okazywać prawość, powagę, mowę zdrową, 
wolną od zarzutu, aby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego 
powiedzieć (por. Tt 2, 6). Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało 
być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć (por. 
Mt 10, 26). Jezus naucza, aby mowa człowieka była jednoznaczna, tzn. „tak, 
tak; nie, nie” (por. Mt 5, 37; por. Jk 5, 12)29. Oznacza taka mowa, że czło-
wiek mówi prawdę, a odrzuca kłamstwo. Oznacza również usunięcie np. 
ze składanej przysięgi, obietnicy itp. przesady i nadmiaru słów30. Człowiek 
nie ma mieć względu na osobę ze szkodą dla swej duszy i nie ma się wsty-
dzić aż tak, by było to jego upadkiem. Ma nie powstrzymywać mowy, gdy 
jej potrzeba, ponieważ mądrość poznaje się z mowy, a naukę ze słów języka 
(por. Syr 4, 23–24). Człowiek ma się nie wstydzić wyznawania swoich grze-
chów (por. Syr 4, 26), jak i nie czynić wyrzutów człowiekowi, co odwraca się 
od grzechów (por. Syr 8, 5), ponieważ każdy człowiek jest godny kary. Dlatego 
Jezus naucza, aby człowiek nie sądził innych, żeby przez nich nie był sądzony, 
bo takim sądem, jakim sądzi, i jego osądzą i taką miarą, jaką mierzy, jemu 
odmierzą (por. Mt 7, 1–2; Mk 4, 24; Łk 6, 37).

Prorok Izajasz wiele zarzuca kobietom, karci ich ubiór, wejrzenie, spo-
sób chodzenia, spływające suknie, drobny krok, wyciągnięte szyje (por. Iz 3, 
16). Zabrania się przyglądania kobiecie zamężnej (por. Syr 41, 23), patrzenia 
na nierządnicę (por. Syr 41, 22). Chrystus mówi, że „jeśli więc prawe twoje 
oko jest ci powodem do grzechu, wydłub je i odrzuć od siebie” (por. Mt 5, 
29; Mt 18, 6–9). Grzechy są przypisane złej woli. To nie oko widzi, lecz 
dusza i rozum. Prawe oko może oznaczać życie człowieka w przyjacielskich 

28 Por. Pius XII, Encyklika o świętym dziewictwie „Sacra virginitas”, dz. cyt., nr 7, 
s. 333–356.

29 Por. W. Jędrzejewski, Niech wasza mowa będzie: tak, tak; nie, nie, http://www. 
mateusz.pl/czytania/…/html (27.03.2015).

30 Por. Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza, cz. 1, przekł. 
J. Krystyniacki, Kraków 2003, s. 222–224; Ewangelia według św. Mateusza (Mt 5, 33–37). 
Komentarze biblijne, http://www. fbiblios.org/Ewangeliarz/WedlugEwangelii/Ewange-
liawedlugswMateusza/…/Default.aspx (27.03.2015). 
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stosunkach z innymi ludźmi. Jeśli osoba kocha kogoś tak, że uważa go jakby 
za swe prawe oko, a on wyrządza jej krzywdę, to trzeba takiego odrzucić. Stąd 
zabrania się nie tylko pożądliwego spojrzenia, lecz trzeba wyrwać i odrzucić 
od siebie oko, jeśli wynika z tego szkoda31. Jeśli jest zdrowe oko, to całe ciało 
jest w świetle, a jeśli jest ono chore, to ciało jest w ciemności (por. Łk 11, 34). 
Święty Paweł zwraca uwagę, aby patrzeć na Jezusa, który w wierze przewodzi 
i ją wydoskonala (por. Hbr 12, 2). Kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie 
zawiedziony (por. 1 P 2, 6).

Wstydliwość kieruje spojrzeniami, które odpowiadają godności człowieka. 
Czyste spojrzenia mogą przybrać formę patrzenia miłującego bądź dobrego. 
Ewangelia mówi o szczególnym rodzaju spojrzenia, nie tyle czystym, ile mi-
łującym, „Chrystus spojrzał na niego z miłością” (Mk 10, 21), gdzie zawierają 
się jakby zarazem skrót i synteza całej Dobrej Nowiny. Jezus patrzy z miłością 
na każdego człowieka, a Ewangelia potwierdza to na każdym kroku. Począ-
tek tego spojrzenia można odnaleźć już w Księdze Rodzaju – to moment, 
gdy po stworzeniu człowieka „mężczyzną i niewiastą” Bóg „widział, że było 
bardzo dobre” (Rdz 1, 31). To najpierwsze spojrzenie Stwórcy odzwierciedla 
się w spojrzeniu Chrystusa, jakie towarzyszy rozmowie z ewangelicznym 
młodzieńcem. Następnie spojrzenie Jezusa osiągnie szczególną głębię miłości 
wtedy, gdy potwierdzi On i przypieczętuje je odkupieńczą ofiarą krzyża. Stąd 
w owym spojrzeniu zawiera się afirmacja człowieka i jego człowieczeństwa, 
do jakiej zdolny jest tylko On, tylko Chrystus Odkupiciel i Oblubieniec, 
dlatego że Jezus jeden wie, „co w człowieku się kryje” (J 2, 25), bo zna jego 
słabość oraz zna jego godność32. Takie spojrzenie człowiek może odkryć lub 
doświadczyć go w różnych momentach swojego życia – czy to w cierpieniu, 
czy wraz ze świadectwem czystego sumienia o dobrym postępowaniu, jak 
u owego młodzieńca z Ewangelii, czy w sytuacji odwrotnej – wraz z poczuciem 
winy, z wyrzutem sumienia, upokorzenia, prześladowania, klęski itp. Chrystus 
spojrzał przecież także na Piotra w godzinie jego upadku: wtedy, gdy po trzy-
kroć zaparł się swego Mistrza (por. Łk 22, 61). Stąd człowiekowi koniecznie 
potrzebne jest to miłujące spojrzenie, potrzebna jest świadomość, że  jest 
miłowany, że jest umiłowany odwiecznie i wybrany odwiecznie (por. Ef 1, 4). 

31 Por. Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza, cz. 1, dz. cyt., 
s. 217–218.

32 Por. Jan Paweł II, List apostolski „Parati semper” do młodych całego świata z okazji 
Międzynarodowego Roku Młodzieży (31.03.1985), w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 3, 
Kraków 2007, nr 7, s. 251–275.
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W chwili trudnego doświadczenia, wtedy gdy człowieczeństwo jest prze-
kreślone w oczach ludzkich, znieważone i podeptane, to właśnie spojrzenie 
z miłością uświadamia człowiekowi fakt, że Ojciec umiłował go odwiecznie 
w swoim Synu, i że Chrystus miłuje każdego i zawsze. Dlatego owo patrzenie 
staje się mocnym punktem oparcia dla całej ludzkiej egzystencji nawet wtedy, 
gdy wszystko przemawia za tym, aby zwątpić w siebie oraz w sens własnego 
życia33. Zatem to spojrzenie Chrystusa, świadomość miłości, która w Nim 
okazała się potężniejsza od wszelkiego zła i wyniszczenia, pozwala przetrwać.

Pocałunek (gr. φίλημα, άσπασμός) jest wyrazem miłości albo czci. W Pi-
śmie Świętym pocałunek może być wyrazem czci wobec ojca i matki (por. 
1 Krl 19, 20), całowano też bożka cielca, któremu oddawano cześć (por. Oz 13, 2). 
Może być pocałunek wyrazem zdrady, np. Judasz zdradził pocałunkiem Jezusa 
(por. Mt 26, 48; Mk 14, 44; Łk 22, 47–48). Szczególnym pocałunkiem jest 
pocałunek złożony przez grzesznicę na stopach Jezusa, jako powitanie (por. 
Łk 7, 45). Inny jest pocałunek między kobietą i mężczyzną, o czym mówi 
Pismo Święte, gdy oblubienica zwraca się do oblubieńca „niech mnie ucałuje 
pocałunkami swych ust” (por. PnP 1, 2) oraz „w wargi całuje lub daje słuszną 
odpowiedź” (por. Prz 24, 26). Taki pocałunek może być symbolem pokoju 
między Chrystusem – Oblubieńcem, a Kościołem – Oblubienicą (por. Ef 5, 
22–26). Może być odpowiedzią oblubienicy na słowa Chrystusa „kto jest 
spragniony, niech przyjdzie i pije” (J 7, 37). Pocałunek pokoju jest znakiem 
braterskiej miłości i zgody oraz wyraża wspólnotę z Chrystusem. Pocałunek 
taki oczyszcza duszę z wszelkiej zmazy i zapewnia je czystość34. To on jednoczy 
serca i prowadzi do przebaczenia uraz. Jest oznaką pojednania i zapomnienia 
o krzywdach. Jeszcze inny jest pocałunek między chrześcijanami: św. Paweł 
zachęca, aby pozdrawiać się nawzajem „świętym pocałunkiem” (por. Rz 16, 16; 
1 Kor 16, 20; 2 Kor 13, 12; 1 Tes 5, 26), natomiast św. Piotr nazywa go „poca-
łunkiem miłości” (1 P 5, 14)35.

Pismo Święte ukazuje różne haniebne czyny, których człowiek ma się 
wstydzić, bo go znieważają. W sposób szczególny w Starym Testamencie 
człowiek okryje się wstydem i wzgardą, gdy popełnia następujące czyny: 
kazirodztwo (por. Kpł 18), gwałt (por. 2 Sm 13, 11–13; Jdt 9, 2), czyhanie, 

33 Por. Jan Paweł II, List apostolski „Parati semper”…, dz. cyt., nr 7.
34 Por. Grzegorz Z Nyssy, Homilie do Pieśni nad Pieśniami, tłum. M. Przyszy-

chowska, Kraków 2007, s. 250; B. Wieczorek, Homilie Grzegorz z Nyssy, http://www.
przegladprawoslawny.pl/articles.php?id_n=1696&id=8 (1.04.2015).

35 Por. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 21.
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godzenie na czyjeś życie (por. Ps 35, 4; 70, 3), zamiar szkodzenia komuś (por. 
Ps 35, 4), cieszenie się z czyichś nieszczęść (por. Ps 35, 26; 70, 3), czczenie 
posągów, bożków (por. Ps 97, 7; Iz 42, 17; 44, 9–11, 45, 16), cudzołóstwo, 
rozwiązłość, nierząd (por. Jr 13, 27; Ez 23, 17–18), zysk nieprawy, żądza zy-
sku (por. Ha 2, 10, Jr 6, 13), zmuszanie bliźniego do picia (por. Ha 2, 15; 
Syr 26, 8), utrzymywanie męża przez żonę (por. Syr 25, 22). Apostoł Paweł 
gani wszelkie grzechy związane z bezwstydnością. Poucza on: „O nierządzie 
zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie 
wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecz-
nym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne” 
(Ef 5, 3–7; por. 1 Kor 5, 1–13; 6, 1–20; 2 Kor 4, 1–3). Następnie w tekście 
św. Pawła można przeczytać: „Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża 
Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. 
Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym czego winni się 
wstydzić” (por. Ef 3, 18–19). Są to przestępstwa wznoszące się ponad głowę 
i winę wzbijającą się do nieba (por. Ezd 9, 6), gdyż zostały przekroczone 
przykazania (por. Ezd 9, 10)36. Znakiem widocznym hańby jest odchylenie 
poły szaty aż do twarzy (por. Jr 13, 26), podniesienie szaty na oblicze, ukazanie 
nagości, zelżenie i wystawienie na widowisko (por. Na 3, 5–6). Z powodu 
niegodziwości przywdzieją wory, okryje ich strach, na wszystkich twarzach 
pojawi się wstyd i na wszystkich głowach łysina (por. Ez 7, 18). Mówi się 
słusznie o wstydliwości płciowej, że jest niejako subtelną szatą nagości ciała. 
W razie gwałtownego zawstydzenia wzruszenie wewnętrzne może się stać tak 
silnym, że człowiek ze wstydu chciałby najmilej zapaść się w ziemię, by nie 
być widzianym37. Z takiego wstydu grzesznicy na sądzie ostatecznym „poczną 
mówić górom: padnijcie na nas! a pagórkom: przykryjcie nas!” (Łk 23, 30).

Nie wstydzą się ci, co „okryci są hańbą, ponieważ postępowali obrzydliwie” 
(Jr 6, 15) i ci, co mają „nadal czoło niewiasty cudzołożnej” (Jr 3, 3). Jest to za-
ślepienie, brak gotowości do pokuty, kiedy można komuś powiedzieć: „nie 
chcesz się zawstydzić” (Jr 3, 3; 6, 15)38. Wstyd okryje twarz u mieszkańców Judy, 
Jerozolimy i całego Izraela, ponieważ jest zgrzeszenie, zbłądzenie, popełnienie 
nieprawości i zbuntowanie się przeciw Bogu oraz odstąpienie od Jego przyka-
zań (por. Dn 9, 5–8). Stąd też ludzie wstydzą się, stają zawstydzeni, pochyleni, 

36 Por. Wstyd, w: Słownik teologii biblijnej, dz. cyt., s. 1077.
37 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 11–17. 
38 Por. Wstyd, w: Słownik teologii biblijnej, dz. cyt., s. 1077. 
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z nieczystym sumieniem, oskarżeni przez swoje winy przed Bogiem czy przed 
ludźmi (por. Łk 14, 9)39. Głęboki wstyd budzi się z powodu popełnionych 
grzechów (por. Ez 16, 61; 36, 32; Rz 6, 21) w obliczu łaski Bożej, przebaczania 
i odnowy. Chociaż zawstydzeni będą wszyscy – doznając zagłady z powodu 
kary Bożej, a są nimi: bałwochwalcy (por. Ps 97, 7), wrogowie ludu Bożego 
(por. Ps 83, 18; Mi 7, 16), wszyscy prześladujący sprawiedliwych (por. Ps 35, 4; 
70, 3; 71, 13). Mimo to Bóg obiecuje, że jego lud nie będzie się już wstydzić, 
ponieważ On go oczyści (por. So 3, 11). Chrześcijanie również nie mają 
powodu, by wstydzić się Ewangelii, choć jest niczym w oczach świata (por. 
Rz 1, 16; por. Ps 119, 46) oraz tego, że cierpią za swojego Pana (por. 1 P 4, 16). 
Dlatego, iż Bóg nazywa się ich Bogiem (por. Hbr 11, 16), a Jezus nazywa ich 
braćmi (por. Hbr 2, 11). Tylko ten, kto zapiera się Jezusa, przeżyje ten moment 
wstydu podczas Sądu Ostatecznego (por. Mk 8, 38)40.

Kto jest posłuszny Bogu, nie dozna wstydu i nie zbłądzi (Syr 22, 22). Jeśli 
ktoś nie słucha, nie służy Bogu, to Bóg wydaje człowieka poprzez pożądanie 
jego serca na łup nieczystości, tak iż dopuszcza się bezczeszczenia własnego cia-
ła. Wtedy to przemienia się prawdę w kłamstwo, gdzie stworzeniu oddaje cześć 
i jemu służy, a nie Bogu. W ten sposób uprawia się bezwstyd i na samym sobie 
ponosi się zapłatę należną za zboczenie (por. Rz 1, 24–27). Kłamstwa ma się 
człowiek wstydzić (por. Syr 41, 17). Bezwstyd poznaje się po niespokojnym 
podnoszeniu oczu i po rzucaniu spojrzeń (por. Syr 26, 9). Dlatego człowiek 
ma słuchać, trwać przy Bogu, by nie doznać wstydu (por. 1 J 2, 28). Zdaniem 
Sokratesa, jak i stoików, cnota jest dobrem jedynym, bo do doskonałości nic 
poza cnotą nie potrzeba. Poza cnotą wstydliwości i  jej przeciwieństwem – 
złem wszystko jest obojętne: bogactwo, siła, uroda, zaszczyty, nawet zdrowie 
i życie. Wszystkie te nietrwałe rzeczy nie są potrzebne do szczęścia, a ich brak 
nie może powodować nieszczęścia. W tym właśnie sensie są obojętne41. Stąd 
posłuszeństwo Bogu i życie cnotliwe jest życiem wolnym.

Uczucie wstydu zakłada pierwiastek niższy, który zawstydza, i pierwia-
stek wyższy, który wstyd odczuwa. Stąd wstydliwość jest cnotą szczególnie 
ludzką. Zwierzęta się nie wstydzą, gdyż brak im pierwiastka wyższego, a Bóg 
nie zna uczucia wstydu, gdyż nie ma w Nim niedoskonałości. U człowieka 
podłożem uczucia wstydu jest rozpiętość pomiędzy duchem i zmysłowością, 

39 Por. F. Rienecker, G. Maier, Leksykon biblijny, dz. cyt., s. 871.
40 Por. Wstyd, w: Słownik teologii biblijnej, dz. cyt., s. 1077. 
41 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, dz. cyt., s. 61–63, 121.
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pomiędzy wyższym i niższym ja, pomiędzy poczuciem godności i słabością 
życiową42. Cnota wstydliwości przejawia się jako moc, siła wtedy, gdy pomaga 
człowiekowi pokonać swoją słabość według słów św. Pawła „moc w słabości 
się doskonali”. Ta moc pochodzi od Boga, który może uczynić wszystko, 
co tylko przyrzekł (por. Rz 4, 21). Człowiek może czerpać moc z Ewangelii, 
której nie trzeba się wstydzić, gdyż prowadzi ku zbawieniu (por. Rz 1, 16).

Człowiek, który w trudnych chwilach prosi o pomoc Pana Boga, może 
ją otrzymać. Do tego wystarczy ufność, żeby nie doznać wstydu (por. Dn 3, 40). 
Taką trudną chwilą jest, jak mówi prorok Izajasz, sytuacja sługi cierpiącego. 
Sługa ów może być pewny, że Pan Bóg go wspomaga i nie dozna wstydu (por. 
Iz 50, 7). To Bóg przychodzi z pomocą. Więc któż może potępić? Kto może 
być przeciw takiemu człowiekowi cierpiącemu? Z kolei prorok Ezdrasz zwraca 
uwagę, że czasem łatwiej jest poprosić o pomoc Boga niż króla, by ratować 
się od nieprzyjaciela. Kto zwraca się do Boga, może oczekiwać, że „ręka 
Boga” czuwa łaskawie nad nim. Jeśli się Pana Boga poprosi o cokolwiek, 
to On da się uprosić (por. Ezd 8, 21–23). W jaki sposób należy prosić Boga, 
pokazuje postawa człowieka, który wstaje z upokorzenia swego, w rozdartej 
szacie i płaszczu pada na kolana, wyciąga dłonie do Pana Boga i mówi „Boże 
mój! Bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie” (Ezd 9, 5). 
Odpowiedzią Boga są ochrona i pomoc.

Bóg daje szansę, ale nie chce za człowieka decydować, co będzie lepsze dla 
niego. Chce, aby człowiek swoim wysiłkiem wypracował cnotę wstydliwości, 
gdyż jest to bogactwem na gruncie łaski jako daru43. Pismo Święte wymaga, 
motywuje człowieka do wysiłku przez krytyczną ocenę, która przewija się 
niemal w całej Biblii. Ukazuje historię ludzi, z jednej strony podkreślając ich 
godność stworzonych na obraz Boga, a z drugiej ukazuje słabość ludzką, która 
przejawia się w różnych sytuacjach. Godność wyrażana jest między innymi 
w wolnej woli, w wolnych wyborach, w jego decyzjach. Na ogół przeznaczenie 
ludzi zależy od nich samych, ale wybór i realizacja celu konfrontowana jest 
najczęściej ze słabością ludzką (por. 2 Sm 11, 2–26). To przez Miłość człowiek 
staje się wolny i zdolny, by pójść za Miłością dzięki odkupieniu. W takim 
kontekście można zobaczyć szerszy sens cnoty wstydliwości.

42 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 11–17. 
43 Por. E. Stroka, Wstyd a rozwój duchowy, https://www.oaza.pl/cdz/index…/

30-wstyd-a-rozwoj-duchowy.html (10.01.2015). 
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2. Wstydliwość w służbie rozwoju osobowości

Uczucie wstydu przynależy do natury człowieka. Wynika to ze szczególnej 
pozycji i sytuacji człowieka w hierarchii wszystkich stworzeń oraz jego usytu-
owania między tym, co boskie, a tym, co zwierzęce. Właściwym mu miejscem 
występowania wydaje się łączność pomiędzy popędami a uczuciami, jaką 
w człowieku spowodował duch, czyli całość wszystkich ponadzwierzęcych 
aktów: myślenia, oglądania, chcenia, kochania i  ich forma bytowa, czyli 
osobowość. Ani zwierzę nie ma wstydu, ani Bóg44. Do istoty człowieka na-
leży ciało. We wstydzie w osobliwy i niejasny sposób stykają się duch i ciało, 
wieczność i skończoność, istota i byt. Podstawowym warunkiem powstania 
tego uczucia jest coś na kształt pewnej nierównowagi i dysharmonii w czło-
wieku, zachodzących pomiędzy sensem i roszczeniem jego duchowej osoby 
a jego cielesną słabością.

Człowiek w działaniu posługuje się swym ciałem, gdyż ma swe ciało i po-
przez ciało ujawnia się jako osoba, jako Ktoś. Stosunek do ciała jest jakimś 
wykładnikiem odniesienia do całego człowieka. Człowiek ma świadomość 
tego, że nie jest tylko ciałem, że oglądanie samego ciała spłyca, ogranicza jego 
wymiar, nie oddaje pełni tej głębi, jaka jest ukryta w człowieku. Ciało ludzkie 
objawia człowieka, ukazuje osobę, określa ją. To objawienie osoby w ciele 
nie wyczerpuje się i dlatego człowiek odczuwa wstyd. Odczucie to można 
nazwać wstydem fizycznym, somatycznym czy cielesnym, po prostu wstydem 
ciała. Stąd przedmiotem wstydu cielesnego jest ludzkie ciało45. Nie oznacza 
to, że ten jego rodzaj nie ma nic wspólnego z duchowością. Wstyd ciała 
ma duchowy charakter w takim sensie, iż jest on przeżywany przez podmiot, 
który ma wnętrze, podmiot jako ja osobowe. Przeżywa swoje duchowe bycie 
osobą jako istotowo niezależne od takiego ciała i wszystkiego, co od tego 
ciała może pochodzić. Natomiast wstyd duchowy za swój przedmiot ma nie 
ciało, lecz coś duchowego. Człowiek jako duch jest otwarty wobec świata, sa-
moświadomy i zdolny do uprzedmiotawiania, również swoich własnych cech 
fizjologicznych i psychicznych. Dzięki temu, że jest duchem, może wnikać 
w istotę rzeczy i odsłaniać związki istotne między nimi oraz poznawać wartości 
i kierować się ku nim. Tylko człowiekowi właściwa jest świadomość, która jest 

44 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 20–24.
45 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 39–58.
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podstawowym warunkiem istoty uczucia wstydu46; świadomość tego, że nie 
jest tylko tym, w czym lub przez co się przejawia. Nie oddaje to w pełni tego, 
kim on naprawdę jest, jak i ukrytej głębi w człowieku. Doświadczenie wstydu 
rzuca światło na to, czym i kim jest. Odsłania, wyjawia aspekty ja. Jest to od-
krycie w sobie tych terenów ja, które są wrażliwe, intymne, delikatne, skłonne 
do zranień, a wyrażają głębię i wartość osoby. Są to tereny, gdzie dokonuje się 
całe osobowe życie. Osoba się wyraża, urzeczywistnia i objawia wobec świata 
otaczającego przez ciało. Wchodzi w to cała sfera związana z ludzkim ciałem 
i duchem, czynem i przeżywaniem, tzn. wszystko to, przez co osoba spełnia się 
jako osoba47. Tym, co wspólne obu tym rodzajom wstydu, jest ich duchowy 
charakter, tzn. w każdym z nich jest odniesienie do duchowości podmiotu, 
który przeżywa. Duchowość fenomenu wstydu polega na angażowaniu du-
chowego wymiaru podmiotu. Uczucie wstydu angażuje wszystkie dynamizmy 
osoby, ciało, psychikę, ducha. Człowiek istnieje w sposób osobowy. Wstyd 
dotyczy wyłącznie osoby ludzkiej. To, co wspólne obu rodzajom wstydu, 
stanowi jego istotę. Zatem z istoty swej każdy wstyd ma duchowy charakter48.

Max Scheler w każdym rodzaju wstydu upatruje akt, który określa jako 
„zwrot do swojego własnego ja”. O źródłach przeżywania tego odniesienia 
do siebie pisze: „ów zwrot do samego siebie, w którego dynamice zaczyna 
się wstyd, nie pojawia się ani wtedy, gdy ktoś czuje się dany jako coś pospo-
litego, ani jako indywiduum, lecz wtedy, gdy wyczuwalne intencje drugiego 
człowieka oscylują pomiędzy sądem indywidualizującym a generalizującym 
i gdy intencja własna oraz przeżyta intencja strony przeciwnej względem 
różnicy mają nie taki sam, lecz przeciwny kierunek”49. Sfera sądów i pojęć 
sięga również tam, gdzie człowiek zastanawia się nad samym sobą i wycho-
dząc od prostego przeżywania doświadczeń, w sposób refleksyjny pochyla 
się nad nimi ponownie. Jest ta sfera poniekąd rodzajem opinii świadomości, 
w której owe zupełnie indywidualne przeżycia równie mało się odbijają, jak 
jego życie prywatne w gazecie50.

Każda osoba jest nośnikiem pewnego rodzaju wartości, a wartości te two-
rzą osobowy etos, indywidualny dla każdego człowieka. Wstyd pojawia się 

46 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 20–24. 
47 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 156.
48 Por. M. Świtalska, Przyczynek do Schelerowskiej koncepcji wstydu, dz. cyt., 

s. 167–175. 
49 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 37.
50 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 34–51.
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zawsze, gdy wartości zawierające się w tym etosie zostaną w jakikolwiek 
sposób naruszone. Spełnia wobec nich ochronną funkcję. Wstydzącemu się 
chodzi w jego wstydzie o obronę jakiejś wartości. Podmiotem, któremu chodzi 
o wartość, jest ja aksjologiczne. Nie jest to ja transcendentalne w stosunku 
do świata, lecz ja wkorzenione w świat, ja osobowe. Ja osobowe, będąc 
podmiotem wszystkich przeżyć wartości w świecie, samo też jest wartością. 
Podmiotem wstydu – jego aksjologicznym warunkiem możliwości – jest więc 
wartość osobowa, istniejąca w świecie, jakaś mniej lub bardziej określona god-
ność ludzka51. Związek między zjawiskiem wstydu a naturą osoby w rozwoju 
wstydliwości ujawnia obiektywną niedostępność i nietykalność osoby podczas 
przeżycia wstydu seksualnego, które jest naturalnym oddźwiękiem tego, czym 
osoba po prostu jest. To osobie przynależy samostanowienie i samoistność 
bycia. Dlatego też ona nie może być własnością ani przedmiotem używania 
dla nikogo oprócz Boga – Stwórcy. Wynika to z całego ujęcia człowieka, 
a nie tylko z przeżycia wstydu, który potrzebuje osoby jako naturalnej swej 
podstawy52.

Wstyd jest czynnikiem i zalążkiem ludzkiej moralności, jakimś podsta-
wowym i bardzo elementarnym rodzajem reakcji na zło moralne czynione 
przez wstydzącego się. Moralność, w której spełnia się sam sens bycia czło-
wiekiem, stanowi wypełnienie Prawa przez sprawiedliwość i jej podmiotową 
żywotność, tworząc w wewnętrznym dostrzeżeniu wartości, z których rodzi 
się powinność jako wyraz sumienia, jako odpowiedź samego osobowego ja. 
Wartość moralna związana jest z dynamicznym procesem ludzkiego wnętrza, 
czyli z rozwojem człowieka jako podmiotu moralnego53. Człowiek moralnie 
rozwinięty może rozstrzygnąć, czy dany czyn jest moralnie dobry, czy zły54. 

51 Por. J. Tischner, Dramat cielesności – krajobraz wstydu, „Znak” 47 (1995) 
nr 8 (483), s. 77–87.

52 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 159; GS 14.
53 Por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sa-

kramentalność małżeństwa, s. 105–106.
54 Rozum jest darem Ducha Świętego, a Duch Święty jest Bogiem. Dzięki temu 

darowi człowiek może poznać i rozstrzygnąć, co jest dobre, a co złe, a widzi to po skut-
kach; potem może wybrać między dobrem a złem (wolność sumienia). Duch Święty 
przekonuje człowieka o sądzie, o sprawiedliwości i o grzechu, o prawdzie, że Jezus osta-
tecznie zwyciężył zło. I każdy człowiek jest dzieckiem Boga, bo otrzymał dar od Boga 
Ojca – Jezusa, od Boga Ducha Świętego – dar rozumu i inne dary, od Jezusa – dar życia 
wiecznego. Bóg w Trójcy Świętej żyje wiecznie i to człowiek może rozpoznać rozumem. 
W tym właśnie sensie należy rozumieć, że człowiek spełnia siebie w moralności, o której 
mówi Jan Paweł II. 
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Dlatego może on gardzić złem moralnym dopiero wtedy, gdy wpierw rozpo-
znaje jego nędzę, jego negatywność. Związana jest z tym pogarda i nienawiść 
do zła. Stąd pogarda, wstręt, nienawiść wobec zła moralnego są adekwatną 
reakcją człowieka na zło55.

Przeżywanie wstydu łączy się z  lękiem o własne ja wobec drugiego ja. 
Wyraża się on równocześnie na zewnątrz względem drugiej osoby i wewnątrz 
w sobie samym. Ten naturalny oddźwięk tego, czym osoba jest wobec drugiej 
osoby, może zaistnieć jedynie we wnętrzu, które jest potrzebne do doświad-
czenia wstydu. Odczuwanie wstydu jest zawsze wobec. Odczuwany wstyd 
jest doświadczeniem bardziej wobec kogoś aniżeli czegoś. Nie odczuwa się 
go wobec przedmiotów martwych czy świata roślin i zwierząt. Jest to osobo-
we przeżycie wobec osoby. Można odczuwać wstyd wobec Boga, drugiego 
człowieka i przed sobą samym. Człowiek może czuć wstyd sam z siebie, może 
też być zawstydzony przez innych. Może się wstydzić za siebie, ale również 
za drugiego człowieka. Może odczuwać wstyd za osoby mu bliskie, z którymi 
się jakoś utożsamia, za które odpowiada, ale też za dalekie, nieznane, o ile 
jest z nimi w jakiejś relacji i o ile ma to związek z godnością ogólnoludzką. 
Doświadczenie wstydu przeżywa osoba tak w wymiarze indywidualnym, jak 
i społecznym, zbiorowym. Odczuwa się wstyd jako ja i jako my. Podobnie 
ma się rzecz, gdy jest odczuwany wstyd za inną osobę, za kogoś, z kim jest 
w jakimś odniesieniu. Wtedy odczucie wstydu jest za konkretną osobę, jak 
też za wiele osób56.

Wszystkie relacje osobowe, które włączono w przeżywanie wstydu przed 
kimś, uwzględniają fakt, że człowiek odczuwa siebie dogłębnie i widzi siebie 
jako pomost, jako przejście pomiędzy dwoma porządkami bytu i  istoty. 
Człowiek może znaleźć się w sytuacji, w której będzie musiał się wstydzić. 
Możliwe, że osiągnie stan, w którym będzie umiał się wstydzić57. W sytuacji 
zagrażającej wartości, godności osoby ludzkiej, wstyd i wstydliwość pełni 
funkcję asekuracyjną, zabezpieczającą tę wartość i godność osobistą. Zaś 
wobec dezaprobaty osoby jako osoby wstyd i wstydliwość pełni funkcję afir-
macyjną. Obie te funkcje są czynnikami pomocniczymi wobec kształtowania 
prawdziwej miłości chrześcijańskiej58. Tak w sobie, jak i poza sobą wobec 

55 Por. M. Grabowski, Aktualność problematyki wstydu, w: Wstyd i nagość, dz. cyt., 
s. 14. 

56 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 39–58.
57 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 20–24.
58 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 39–58.
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kogoś drugiego; za siebie czy za kogoś innego, wstyd jako osobowe przeżycie 
wyraża głęboką potrzebę zabezpieczenia, pełnej akceptacji oraz afirmacji 
swojego ja. Wstyd jest pewnego rodzaju stróżem wartości osoby, wszystkie-
go, co tę wartość stanowi. Można by go nazwać „instynktem osobowym”59.

Wstyd jest w pewnym sensie miarą człowieka. Odnosi się albo do świado-
mości swego wymiaru, albo do oceny popełnionego czynu. Człowiek niekiedy 
jest zawstydzony przez innych ludzi, niekiedy zaś czuje się zawstydzony sam 
przed sobą. Właściwie najbardziej zawstydza człowieka to, co zaniża jego 
własny wymiar w jego oczach, w oczach innych ludzi albo wręcz samego 
Boga. Wstyd jako uczucie, jako doznanie jest reakcją negatywną, domagającą 
się wyzwolenia. Człowiek nie chce się wstydzić, chce żyć swobodnie, bez 
wstydu. I pozornie jest to postawa prawidłowa. Człowiek powinien tak żyć, 
żeby nie musiał się wstydzić – żeby rodzice nie musieli się wstydzić za dzieci, 
dzieci za rodziców. Zawstydzenie boli. Człowiek chce podziwiać drugiego, 
bliskiego człowieka, i chce być podziwiany. Podziw jest dla człowieka pra-
widłowym klimatem, w którym w pełni się rozwija. Podziw dla człowieka 
w swoim pełnym wymiarze może być skierowany do Stwórcy. Wstyd jest 
niejako zabezpieczeniem tego rozwoju, jaki został zamierzony przez Stwórcę. 
Wstyd pobudza do poprawy, do zmiany. Zmusza do rewizji swojej postawy 
czy swego działania60.

Podstawowym warunkiem uczucia wstydu jest świadomość, która pozwala 
człowiekowi wykreować pewną hierarchię wartości wobec ogółu wszyst-
kich instynktów i potrzeb życiowych. Świadomość może uwzględnić reakcje 
na otoczenie, jak również jest egzystencjalnie związana z życiem organizmu. 
Od strony funkcjonowania świadomość jest zasadniczo wolna61. Dlatego 
też można powiedzieć, że wstyd rozwija się dopiero wraz z pojawieniem się 
samoświadomości i indywidualnej świadomości oraz świadomości własnej 
wartości, gdyż zjawia się w swoistym przeżyciu ograniczonym cielesną indy-
widualnością i od niej zależnym62.

Samoświadomość ma formy przy uwzględnieniu dwóch wymiarów: indy-
widualnego – społecznego i wymiaru konkretnego – abstrakcyjnego. Pierwszą 
formą jest samoświadomość indywidualna, która łączy się z emocjonalnym, 

59 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 39–58.
60 Por. W. Półtawska, Wstyd i wstydliwość jako afirmacja tajemnicy, dz.  cyt., 

s. 203–215.
61 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 21. 
62 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 22. 
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egocentrycznym kodowaniem i przetwarzaniem informacji, czyli koncentracji 
na sobie i własnej osobie. Drugą formą jest samoświadomość obronna, która 
polega na kodowaniu i przetwarzaniu informacji o sobie na podłożu lęku 
i niepokoju. Towarzyszą jej obniżona samoocena, zmienność nastrojów oraz 
skłonność do depresji. Trzecią formą jest samoświadomość zewnętrzna, która 
przetwarza informacje o danej osobie w opisowy sposób, zobiektywizowany 
i uspołeczniony. Czwartą formą jest samoświadomość refleksyjna, która 
polega na przetwarzaniu wewnętrznych i zewnętrznych informacji o własnej 
osobie w ogólny i symboliczny sposób. Sprzyja umocnieniu tożsamości, au-
tonomii i podmiotowości63.

Charakter wstydzenia się jest wreszcie niejako zwierciadłem hierarchii 
wartości, które człowiek w sobie nosi. Tę funkcję odzwierciedlania spełnia 
na każdym poziomie. Po tym, czego wstydzi się dana osoba, jakie sytuacje 
ją zawstydzają, można rozpoznać rodzaj jej etosu. O ile jednak etos może 
ulegać modyfikacji, zasada funkcjonowania wstydu jest zawsze taka sama. 
Nawet jeżeli ktoś na najwyższym miejscu postawi jakąś antywartość – wstyd 
będzie ją ochraniał w taki sam sposób, jak robi to w pozytywnym etosie. Aby 
wstyd w ogóle mógł się urzeczywistnić, w świecie muszą istnieć wartości, które 
zajmują określone miejsce w hierarchii. Wstyd nie pojawi się tam, gdzie nie 
będzie aksjologicznego zróżnicowania. Warunki ontologiczne wstydu wiążą 
się z aksjologicznymi. Wstyd pojawia się tam, gdzie świat jest uporządkowany 
wedle jakiejś hierarchii wartości. Coś znajduje się wyżej i zasługuje na po-
chwałę, a coś niżej i zasługuje na naganę. Nie ma wstydu, gdy wszystko zaj-
muje ten sam poziom aksjologiczny. Świadomość wstydu ukazuje człowieka 
jako tego, który porusza się po aksjologicznych pochylniach64.

Naturalną podstawą ontologiczną przeżywania wstydu jest osoba. Terenem 
zaś tego przeżycia jest jej życie wewnętrzne. Tylko osoba bowiem z samej swej 
natury nie może być przedmiotem używania65. Wstyd jest niejako objawie-
niem ponadużytkowego charakteru osoby. Następuje to w przypadku, gdy 
osoba wstydzi się związanych z jej ciałem seksualnych wartości, a zatem kiedy 
uświadamia sobie, że jej osoba nie powinna być przedmiotem użycia z racji 
związanych z nią wartości seksualnych, i to nie tylko w rzeczywistości, ale 

63 Por. Z. Zaborowski, Problemy psychologii życia, Warszawa 1997, s. 68–69.
64 Por. M. Świtalska, Przyczynek do Schelerowskiej koncepcji wstydu, dz.  cyt., 

s. 167–175. 
65 Por. D. Adamczyk, Wychowanie do wstydliwości w perspektywie rozprawy Karola 

Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność”, dz. cyt., s. 182–189.
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nawet w intencji, w wewnętrznym nastawieniu. Ów ponadużytkowy charak-
ter osoby objawia się wtedy, gdy wstydzi się ona swego stosunku do wartości 
seksualnych u osób odmiennej płci, czyli swego nastawienia na samo ich uży-
cie. Człowiek, przeżywając wstyd, uświadamia sobie, że nie ma drugiej osoby 
traktować jako przedmiotu użycia. Dotyczy to również tylko wewnętrznego 
nastawienia66.

Często jednak człowiek stawia osobę w pozycji przedmiotu użycia. Czy-
ni się panem tej osoby, redukuje ją do roli narzędzia, rzeczy czy środka 
do osiągnięcia celu. Już od czasu grzechu pierwszych ludzi pojawia się nie-
bezpieczeństwo traktowania człowieka tylko w jego wymiarze cielesnym. 
Tymczasem osoby nie można traktować przedmiotowo. Wstyd broni przed 
takim traktowaniem człowieka67. Według Jana Pawła II przeżycie wstydu jest 
odruchowym, nieuświadamianym wyrazem troski o osobowy wymiar czło-
wieka, ochroną wewnętrznego ja. Wstyd ma znaczenie podwójne: wskazuje 
na zagrożenie wartości i równocześnie wartość tę zabezpiecza. Tą wartością 
jest wartość osoby. W świecie po upadku istnieje pewien dramat cielesności 
człowieka – dramat wcielonego ducha. Duch ludzki jest niewidzialny, ciało 
zaś jest postrzegalne. W związku z tym pojawia się niebezpieczeństwo trakto-
wania człowieka wyłącznie jako ciała. Można zapomnieć, że człowieka określa 
duch, że człowiek ma osobowe wnętrze. Do osoby nie można odnosić się 
jak do przedmiotu, do ciała. Stąd wstyd zabezpiecza przed postrzeganiem 
i traktowaniem człowieka jako tylko ciała68.

Poczucie wstydu wskutek pewnej przykrości poniża osobę, jej ja, tak 
że czuje się ona obnażona. W związku z tym tworzy poczucie zagrożenia tejże 
osoby. Człowiek w sytuacji wstydu boi się obnażenia, dąży do ukrycia czegoś, 
co powinno być tylko dla niego, jego własnością, jego przeżyciem. Z punk-
tu widzenia psychologii to, czego człowiek się wstydzi, to po pierwsze jego 
ja fizyczne: ciało, wygląd zewnętrzny, zdrowie. Po drugie jego ja psychiczne: 

66 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 156–162; D. Adamczyk, 
Wychowanie do wstydliwości w perspektywie rozprawy Karola Wojtyły „Miłość i odpowie-
dzialność”, dz. cyt., s. 182–189.

67 Por. D. Adamczyk, Wychowanie do wstydliwości w perspektywie rozprawy Karola 
Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność”, dz. cyt., s. 182–189; P. Góralczyk, Realne spojrzenie 
na moralność seksualną, w: W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego, red. M. Biskup, 
T. Reroń, Wrocław 2000, s. 474. 

68 Por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sa-
kramentalność małżeństwa, dz. cyt., s.119–120.
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charakter, psychika, życie wewnętrzne, w tym uczucia. Po trzecie jego ja spo-
łeczne – zdolności i umiejętności, osiągnięcia, w tym: praca, zawód, prestiż 
społeczny, pozycja materialna, rodzina, środowisko, otoczenie, kontakty 
i związki z ludźmi oraz popełnione publicznie błędy i potknięcia. Po czwarte 
jego płeć: ja jako kobieta lub mężczyzna, partner, rodzic. Po piąte jego ja du-
chowe: system wartości, jego realizowanie, życie duchowe, w tym religijne. 
Po szóste jego droga życiowa: osobista historia i losy wspólnot, do których 
należy, w tym rodziny, warstwy społecznej, narodowości, kraju69.

Wstydliwość jest szczególną rezerwą intymności. Jest niezbędnym wy-
mogiem, aby ja, aby osoba zachowywała się dla samej siebie w całym swym 
bogactwie, gdyż w przeciwnym razie zginie, rozwieje się. Jeżeli bezwstydność 
rozmywa osobowy charakter związków ludzkich, wtedy należy wnioskować, 
że utraciło się wiarę. Jeżeli osobowa głębia zostaje rozmyta, ateizm jest nie-
unikniony, ponieważ spotkanie z Bogiem zawsze dokonuje się w samym 
centrum osobowej głębi. Jak może obcować z Bogiem – najwyższym bytem 
osobowym – ten, kto nawykł traktować w sposób praktycznie bezosobowy 
swoich bliźnich, a nawet samego siebie?70

Zdaniem Jana Pawła II nagość reprezentuje osobę i ma moc wyrażania tego, 
co wewnętrzne w człowieku. To jest podstawowy sens nagości w stanie pier-
wotnej niewinności. „Nagość oznacza to pierwotne dobro Bożego widzenia. 
Nagość oznacza całą prostotę i pełnię tego widzenia, poprzez które ujawnia 
się czysta wartość człowieka jako mężczyzny i kobiety, czysta wartość ciała 
i płci”71. Nie ma tutaj znanego pęknięcia i przeciwstawienia pomiędzy tym, 
co po ludzku osobowe, a tym, o czym w człowieku stanowi płeć, co męskie 
i kobiece. Nagość, która nie zna wstydu, zostaje tutaj odczytana jako symbol 
pełnej wewnętrznej wolności człowieka. Taka symbolika nagości pokazuje 
człowieka, który nie poddaje się ciśnieniu mechanizmów popędowych, nie 
ulega przemocy seksualnych impulsów, ale sam sobie panuje, samoposiada 
siebie. To wewnętrzna wolność pozwala mu w obrębie zachowań seksualnych 
być darczyńcą. Pozwala darować siebie drugiemu. Na tym polega kluczowy 
sens cielesności, seksualności – „oblubieńczy sens ciała”72.

69 Por. A. Dodziuk, Wstyd, dz. cyt., s. 9–10.
70 Por. A. Orozco, Wstydliwość, dz. cyt., s. 16–18.
71 Por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sa-

kramentalność małżeństwa, dz. cyt., s. 53.
72 Por. M. Grabowski, Symbol „nagości” w historii upadku: fragment „Antropologii 

adekwatnej”, dz. cyt., s. 221- 226.
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Z chwilą poczęcia człowieka rozpoczyna się historia ludzkiej seksual-
ności, tzw. faza rozwoju płodowego. W rozwoju seksualnym płodu istnieją 
trzy podstawowe etapy: płeć genetyczna, tworzenie gruczołów płciowych 
i zróżnicowanie płciowe mózgu73. Płeć genetyczna określona jest przez parę 
chromosomów płciowych, tzn. komórka płciowa matki dostarcza chromoso-
mu X, a w zależności od tego, czy plemnik ojca zawiera chromosom X czy Y, to 
potomek będzie genetycznie płci żeńskiej (XX) lub męskiej (XY). Zatem dana 
osoba jest płci żeńskiej lub męskiej w każdej komórce swego ciała. Pomimo 
to sama płeć genetycznie nie gwarantuje prawidłowego rozwoju seksualności 
fizycznej74. Tworzenie się gruczołów płciowych zaczyna się mniej więcej 
w siódmym tygodniu życia płodowego. Do tego czasu podstawowe tkanki 
seksualne nie ulegają zróżnicowaniu. O ile nie nastąpi pewna interwencja 
fizjologiczna, to te tkanki rozwiną się w organy żeńskie. Z kolei w osobni-
kach płci męskiej interwencji dokonuje chromosom Y, produkując białko. 
Ono przykrywa lub otacza tkanki, z których rozwinęłyby się żeńskie narządy 
płciowe, i inicjuje tworzenie się narządów męskich. Zróżnicowanie płciowe 
mózgu następuje w drugim trymestrze rozwoju płodowego, po wytworzeniu 
się narządów płciowych. U mężczyzny nowo utworzone jądra produkują 
hormon męski testosteron, który maskulinizuje grupy komórek podwzgó-
rza, wzgórza i układu limbicznego starego mózgu, struktur mózgowych 
dzielonych przez człowieka z niższymi kręgowcami. Estrogen i progesteron, 
hormony wytwarzane głównie przez jajniki, feminizują odpowiednie miejsca 
mózgu żeńskiego. To neurohormonalne zaprogramowanie grup komórek 
mózgowych ma wpływ na wiele późniejszych funkcji i zachowań, między 
innymi na cykl reprodukcyjny i instynkt opiekuńczy u kobiet oraz na agre-
sywność i skłonność do przepychanek u mężczyzn75.

Faza narodzin utożsamia się z prawidłowościami biologicznymi. Poród 
i narodziny nie są wydarzeniem łatwym ani przyjemnym dla psychiki nowo-
rodka, gdyż łączą się z doświadczeniem stresu, gdzie może się wyzwalać lęk, 

73 Por. J. F. Harvey, Prawda o homoseksualizmie, Warszawa 1999, s. 62; Z. Lew- 
-Starowicz, Miłość i seks. Słownik encyklopedyczny, dz. cyt., 92; Ciąża, poród i pierwszy 
rok życia dziecka, red. J. T. Queenan, C. N. Queenen, przeł. E. i P. Świątkowscy, War-
szawa 2000, s. 20–21 i s. 44–57; E. Mandal, Oblicza nieśmiałości a płeć biologiczna 
i psychologiczna, „Kwartalnik Pedagogiczny” (2002) nr 3–4, s. 113–129.

74 Por. J. F. Harvey, Prawda o homoseksualizmie, dz. cyt., s. 63; Z. Lew-Starowicz, 
Miłość i seks. Słownik encyklopedyczny dz. cyt., s. 92–94. 

75 Por. J. F. Harvey, Prawda o homoseksualizmie, dz. cyt., s. 63. 



—  151  —

Cnota wstydliwości jako zadanie

a nawet szok. Czynniki, które wpływają na poród i narodziny, to: zdrowie 
matki, czas i przebieg akcji porodowej, niedotlenienie w kanale rodnym, 
zmiana środowiska wewnątrzmacicznego na środowisko zewnętrzne oraz 
postawa matki wobec dziecka, która albo neutralizuje lęk, albo przekształca się 
w brak poczucia bezpieczeństwa. To dzięki powstaniu psychologii prenatalnej 
wiadomo znacznie więcej o życiu psychicznym płodu. Badania prowadzone 
w tym zakresie dowiodły, że płód jest zdolny do przeżywania emocji i odbioru 
psychicznego bodźców z zewnątrz76. Wstyd ciała w ogóle istnieje w zarodku 
już przy narodzinach i wzrasta z pojawieniem się emocji, które mają związek 
z wytwarzaniem różnorodnych form i rodzajów uczucia podrażnienia77.

Faza niemowlęctwa to okres po narodzeniu, gdzie trwa dalej rozwój sek-
sualności fizycznej, jak również kształtuje się mentalność właściwa danej płci, 
jaka pojawia się w umyśle. Jest to fundamentalna cecha osobowości, obejmu-
jąca trzy powiązane ze sobą składniki. Pierwszym składnikiem jest przekona-
nie danej osoby, że jest mężczyzną lub kobietą. Drugi obejmuje zachowania 
i postawy, które w danej kulturze kojarzone są z męskością bądź z kobiecością. 
Składniki te są rozmaicie określane w literaturze – podstawowa tożsamość 
płciowa, społeczna tożsamość płciowa i orientacja psychoseksualna78.

Podstawowa tożsamość płciowa to przekonanie, że jestem płci męskiej 
lub jestem płci żeńskiej. Zaczyna się krystalizować w drugim roku życia, 
gdy dziecko przechodzi psychologiczne narodziny, tzn. gdy symbiotyczna 
relacja z matką ustępuje miejsca poczuciu bycia odrębną osobą. Społeczna 
tożsamość płciowa to przekonanie nieco inne, jestem mężczyzną lub jestem 
kobietą. Osoba stopniowo zaczyna wyczuwać, czy spełnia czy też zawodzi 
oczekiwania swojego środowiska co do roli danej płci. Społeczna tożsamość 
płciowa może być pod wieloma względami zróżnicowana, a jednak może nie 
naruszać podstawowej świadomości płciowej czy orientacji. Wręcz przeciwnie, 
może wywoływać poczucie nieadekwatności i antagonistyczne w stosunku 
do dwóch pozostałych składników psychoseksualności. Trzecim składnikiem 
jest orientacja, przewaga pociągu seksualnego do osób płci przeciwnej, tej 

76 Por. Z. Lew-Starowicz, Miłość i seks. Słownik encyklopedyczny, dz. cyt., s. 94; 
A. Samson, Rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. Etapy rozwoju psychicznego, w: Ency-
klopedia rodzice i dzieci, red. M. Pawlus, Bielsko-Biała 2002, s. 14–15; M. Maruszczak, 
Rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. Etapy rozwoju fizycznego, w: Encyklopedia rodzice 
i dzieci, dz. cyt., s. 20–22.

77 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 75–128.
78 Por. J. F. Harvey, Prawda o homoseksualizmie, dz. cyt., s. 64. 
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samej płci lub obu płci w różnym stopniu. Jest to wyznacznik heteroseksu-
alizmu, homoseksualizmu lub biseksualizmu79.

Już w najwcześniejszym dzieciństwie, tj. w okresie pierwszych sześciu 
miesięcy życia (tzw. faza wczesnodziecięca) pojawia się kilka odrębnych 
emocji: radość, zainteresowanie, smutek, złość, strach i wstręt80. Następnie 
od 18 do 24 miesiąca życia zauważa się kształtowanie świadomości, np. kiedy 
dziecko widzi, jak matka lub ojciec zajmują się innym dzieckiem, pojawiają 
się uczucia zakłopotania, zazdrości i empatii. W tym okresie dziecko uczy się 
mówić, chodzić, jeść produkty inne niż mleko matki, może nie nosić pie-
luchy, ma swoje pory snu, potrzebę przytulenia, płacze – to są standardy 
i zasady, które mają wpływ na późniejsze życie. Obserwuje się też dalszy 
rozwój i zachowanie standardów i zasad, tj. od 2,5 do 3 roku życia. W tych 
dwóch ostatnich okresach powstaną uczucia samoświadomościowe, takie jak 
zakłopotanie, duma, wstyd i poczucie winy81.

Kolejna jest faza zabawy, gdzie zainteresowanie dziecka sprawami seksu 
w jednym wieku są mocniejsze, a w innym słabsze82. Świat baśni i zabaw 
jest niejako przygotowaniem do przyszłych ról życiowych, zarówno społecz-
nych, jak i seksualnych. Dzięki zabawie dziecko poznaje zróżnicowanie ról, 
odmienność płci, uczy się współdziałania z innymi. Świat baśni wprowadza 

79 Por. J. F. Harvey, Prawda o homoseksualizmie, dz. cyt., s. 65. 
80 Por. C. E. Izard, B. P. Ackerman, Motywacyjne, organizacyjne i  regulujące 

funkcje odrębnych emocji, w: Psychologia emocji, dz. cyt., s. 327; H. Hurme, Rozwój 
emocjonalny, w: Psychologia rozwoju człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, 
t. 3, Warszawa 2002, s. 54–66. Emocjom pojawiającym się wcześnie, takim jak ra-
dość, smutek, strach i złość, poświęca się dużo uwagi, natomiast grupie późniejszych 
rozwojowo emocji – stosunkowo mało. Przyczyny tej sytuacji mogą być wielorakie. 
Po pierwsze nie można opisać emocji samoświadomościowych (uwewnętrznionych), 
obserwując specyficzny zespół ruchów mięśni mimicznych. Konieczna jest tu obserwacja 
ruchów ciała, a nie obserwacja mimiki. Drugą przyczyną jest zdawanie sobie sprawy 
z tego, że nie ma wyraźnych, określonych czynników wywołujących właśnie te emocje. 
Niewiele określonych sytuacji wywołuje wstyd, dumę, poczucie winy, czy zażenowa-
nie. Te emocje są prawdopodobnie związane z grupą zdarzeń, które może rozpoznać 
wyłącznie sama osoba doświadczająca tych emocji. Wstyd lub poczucie winy powstają 
wówczas, gdy ocena swojego zachowania prowadzi tego kogoś do uznania, że poniósł 
porażkę. Emocje samoświadomościowe są wynikiem złożonych procesów poznawczych, 
których osią jest pojęcie ja. Por. M. Lewis, Emocje samoświadomościowe: zażenowanie, 
duma, wstyd, poczucie winy, dz. cyt., s. 780–781.

81 Por. M. Lewis, Wyłanianie się ludzkich emocji, dz. cyt., s. 356.
82 Por. F. L. Ilg, L. Bates-Ames, S. M. Baker, Rozwój psychiczny dziecka, przekł. 

M. Przylipiak, Gdańsk 1992, s. 179–180.
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w złożone kontakty międzyludzkie, w wybory moralne, określa modele oso-
bowościowe83. Papieska Rada ds. Rodziny w dokumencie Ludzka płciowość 
zwraca uwagę, że od około 5 roku życia aż do okresu dojrzewania (tzw. wcze-
sny okres szkolny) rozeznaje się początek pierwszych zmian w ciele chłopca 
lub dziewczynki (wzrostu produkcji hormonów płciowych)84. W tej fazie 
rozwoju dziecko traktuje w sposób naturalny swoje ciało i jego funkcje. Ak-
ceptuje potrzebę skromności w ubiorze i w zachowaniu. Wzrastając, staje się 
świadome różnic fizycznych zachodzących między dwiema płciami, jednakże 
wykazuje na ogół mało zainteresowania dla funkcji rozrodczych85.

Faza dojrzewania to okres, który ma trzy podokresy, do których zalicza 
się: wczesne dojrzewanie (11–14 lat), fazę środkową (15–18 lat) i późny okres 
dojrzewania (18–21 lat). Okres dojrzewania trwa przez wiele lat, a wiąże się 
to z różnym czasem osiągnięcia dojrzałości biologicznej, uczuciowej, psy-
chicznej, społecznej86. Jan Paweł II określa okres wczesnego dojrzewania jako 
lata niewinności87. W tym czasie powinno się unikać rozmowy o kwestiach 
seksualnych, gdyż jeszcze nie nastąpił wyraźny rozwój fizycznej płciowo-
ści. Stąd też zainteresowania dziecka kierują się ku innym aspektom życia, 
a podstawowa płciowość popędowa małego dziecka zanika. Chociaż zgodnie 
z koncepcjami psychoanalitycznymi dziecięcy popęd seksualny jest wielo-
kierunkowy i wieloperwersyjny. W miarę rozwoju dziecka wpajanie wstydu 
w odniesieniu do sfery seksualnej jest zasadniczym czynnikiem kształtującym 
prawidłowy i heteroseksualny popęd88.

W środkowym okresie dzieciństwa jako efekt zarówno dojrzewania, jak 
i procesów społecznych kształtują się wstyd, poczucie winy, nieśmiałość i po-
garda. Każda z tych emocji spełnia swoistą funkcję adaptacyjną w zakresie 
motywowania, organizowania i regulowania zachowania czy to samodzielnie, 
czy jako element emocjonalnego wzorca. Każda z nich odgrywa ponadto 
ważną rolę w rozwoju osobowości i powstawaniu różnic indywidualnych 

83 Por. Z. Lew-Starowicz, Miłość i seks. Słownik encyklopedyczny, dz. cyt., s. 96–97.
84 Por. Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie, dz. cyt., 

nr 78.
85 Por. Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie, dz. cyt., 

nr 79.
86 Por. Z. Lew-Starowicz, Miłość i seks. Słownik encyklopedyczny, dz. cyt., s. 97–98. 
87 FC 37; por. Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie, 

dz. cyt., nr 80–82. 
88 Por. K. Imieliński, Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, dz. cyt., s. 409–411.
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w relacjach89. Zdolność do odczuwania wstydu jest odzwierciedleniem wraż-
liwości dziecka na sankcje i krytykę rodziców lub innych osób dorosłych 
i rówieśników. Osoba, która nie wypełnia swoich obowiązków wobec rodziny 
i społeczeństwa, może stać się obiektem szyderstwa i pogardy, a więc silnych 
bodźców wywołujących wstyd90. Zatem wstyd jest czynnikiem zmuszającym 
do społecznego podporządkowania się i społecznej jedności. Przewidywa-
nie wstydu czy też chęć uniknięcia tej emocji motywuje człowieka przede 
wszystkim do zaakceptowania swej cząstkowej odpowiedzialności za dobrobyt 
społeczeństwa. Dopiero wraz z dojrzałością płci zanika niewinny stosunek 
płci i pojawiają się oznaki wstydu seksualnego, rumienienie się oraz drżenie91.

Wstyd seksualny wykształca się na skutek zetknięcia się wyższego poziomu 
świadomości ze świadomością niższą, popędową92. Zewnętrzne przejawy 
owego wstydu wiążą się z ciałem, czyli dotyczą wstydu ciała, który ma za 
przedmiot części i organy ciała stanowiące o jego seksualnej odrębności płci. 
Przedmiotem bezpośrednim owego wstydu, bezpośrednią treścią przeżycia 
wstydzenia się są wartości seksualne, jednak przedmiotem pośrednim jest 
osoba oraz odniesienie do osoby, i to pochodzące również od osoby. Stąd 
istnieje wśród ludzi prawie powszechna dążność do ich ukrywania przed 
okiem innych, zwłaszcza zaś przed okiem osób drugiej płci93. Ze wstydem 
ciała są związane wartości seksualne zewnętrzne kobiety i mężczyzny. Z kolei 
obserwuje się inną formę wstydu, którą nazywa się wstydem przeżycia – jest 
on dążnością do ukrycia tych reakcji i przeżyć, w których uwydatnia się 
odniesienie do ciała i płci jako do przedmiotu użycia.

Faza środkowa dojrzewania stanowi etap początkowy młodości, jest mo-
mentem, w którym człowiek odkrywa sam siebie. Jan Paweł II naucza, że każ-
dy ma „swój własny świat wewnętrzny, w którym snuje wielkie plany. Budzi 
się wtedy uczucie miłości i naturalny popęd seksualny, rozpala się pragnienie 
nawiązywania kontaktów społecznych i szczególnie głęboka radość połączona 

89 Por. C. E. Izard, B. P. Ackerman, Motywacyjne, organizacyjne i  regulujące 
funkcje odrębnych emocji, dz. cyt., s. 327.

90 Por. C. E. Izard, B. P. Ackerman, Motywacyjne, organizacyjne i  regulujące 
funkcje odrębnych emocji, dz. cyt., s. 336.

91 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 80. 
92 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 34–35.
93 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 157–158; Jan Paweł II, 

Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a  sakramentalność małżeństwa, 
dz. cyt., s. 122.
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z obiecującym odkrywaniem życia. Często jest to także wiek pytań, niepo-
kojących poszukiwań prowadzących do frustracji. Wiek pewnego rodzaju 
nieufności wobec innych, niebezpiecznego zamknięcia się w sobie, pierwszych 
nieraz klęsk i goryczy”94.

Poznanie siebie samego jest niejako przedmiotem każdej cnoty na gruncie 
etyki, a w sposób szczególny cnoty wstydliwości. Dotyczy poznania, kim 
jest człowiek, jakie ma uzdolnienia, zalety i wady. Jest ono punktem wyjścia, 
by stać się wolnym. Nie jest ono jednorazową czynnością, lecz procesem w ca-
łym życiu. Takie poznanie dokonuje się przez obserwacje zainteresowań, uczuć, 
zachowań. Należy zatem zadać pytania przy tym poznaniu i analizowaniu: 
jaką człowiek ma wolę? W jaki sposób człowiek doświadcza wstydu, prze-
żywa go? Jakie sytuacje wywołują to uczucie? Jakie zachowania są powodem 
do wstydu? Jak zachowuje się człowiek w sytuacjach trudnych, niespodzie-
wanych? Czy człowiek próbuje prześledzić świat swoich myśli, wyobrażeń? 
Czy nie zatrzymuje się on nad obrazami, które niepokoją jego ciało? Czy 
wstyd burzy równowagę wewnętrzną? W jaki sposób człowiek opanowuje 
to uczucie, by nie zniszczyć kontaktu z innymi ludźmi? W jaki sposób wstyd 
odsuwa od ludzi? Czy wstyd prowadzi człowieka do izolacji, osamotnienia? 
Stąd trzeba przypatrzeć się własnej reakcji: czy człowiek umacnia swoją wolę 
przez ćwiczenie wyrzekania się, rezygnacji, czy osłabia, oddając się przyjem-
nościom. Jak próbuje wypełniać w swoim życiu wyznawane zasady, wartości? 
Jak człowiek odnosi się do innych ludzi? Czy jest nieśmiały, czy bezwstydny? 
Dlaczego taki jest? Trzeba próbować odpowiedzieć sobie na te pytania.

Przypatrując się sobie pod kątem przeżywania wstydu, człowiek może 
coraz więcej powiedzieć na temat swojego temperamentu, charakteru, zdol-
ności, umiejętności i braków. Może jasno określić, jakie są mocne, a jakie 
słabe strony jego osobowości. Pozwala to zaakceptować pozytywne elementy 
osobowości, które budują człowieczeństwo, jak również zauważyć te złe, nie-
właściwe, które należy wyeliminować.

Pomocne w tym może być zapoznanie się z całym zespołem czynników 
i wrażeń mających różne źródła. Człowiek daje odpowiedź poprzez swoje re-
akcje, np. widząc brudne ubrania może zareagować: uprać je od razu, poprosić 
o to kogoś (dziecko – rodziców, osoby starsze – kogoś młodszego), wyrzucić, 
odłożyć do kosza z brudnymi ubraniami albo nie zwrócić uwagi – przeoczyć. 
Zaniedbania i przekroczenia są różnymi źródłami wstydu. Powiązanie zaś 

94 Por. CT 38.
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z innymi uczuciami, z ich przyczynami wywołuje cały kompleks uczuć (ang. 
complex of affects), stąd wstyd powoduje powstanie tak wielu doświadczeń, 
poczynając od skrępowania, a kończąc na winie. Ta różnorodność uczuć łączy 
się ze wstydem, z jego różnymi przyczynami i konsekwencjami, tworząc w ten 
sposób kompleks wstydu (ang. shame complexes)95.

Wstyd odgrywa znaczącą rolę w rozwoju poczucia kompetencji. Wcho-
dzi on w skład kilku istotnych wzorców emocjonalnych i może być obecny 
we wzorcu lęku i depresji. Jeżeli chodzi o wzorzec strach, wówczas wstyd jest 
źródłem emocjonalnej dynamiki lęku społecznego lub też fobii społecznej. 
W tym przypadku wstyd kieruje uwagę na potrzebę wzmocnienia ja przez 
nabywanie społecznych umiejętności. We wzorcu wstydu złość jawi się jako 
ego lub samoocena człowieka, prowadzi do skoncentrowania się na ja i może 
aktywować wzorzec, w którym wstyd poprzedza, inicjuje i wzmacnia złość. 
U osób o złudnie wysokiej samoocenie wzorzec taki znacznie zwiększa praw-
dopodobieństwo agresji i przemocy. Jeszcze bardziej złożony obraz ukazuje się, 
gdy w grę wchodzi pogarda będąca bezpośrednią przyczyną wstydu i bezpo-
średnią lub pośrednią przyczyną agresji96. Wstyd – zwątpienie powstaje jako 
przeciwieństwo autonomii, która jest osiągnięciem pewnego etapu. Innymi 
słowy wstyd i zwątpienie wynikają z niezdolności do pełnego kontrolowania 
funkcji ciała97.

W okresie późnego dojrzewania uczucie wstydu przykuwa uwagę osoby 
do porażek i nieprawidłowości funkcjonowania ja. Dlatego emocja ta ma 
znaczący związek ze strukturą ja oraz z poczuciem własnej wartości czy też 
samooceną. Wstyd wynika ze stanu, w którym świadomość ja jest bardzo 
silna, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia zwiększa się, kiedy wystawione 
będzie na publiczny widok, gdy ja sprawia niezadowalające wrażenie lub gdy 
jakiś aspekt wydaje się dziwaczny bądź niewłaściwy. Poczucie wystawienia 
na widok publiczny, towarzyszące doświadczeniu wstydu, potęguje świado-
mość własnych niedociągnięć i niekompetencji. Ze względu na zależność mię-
dzy wrażliwością ja a skłonnością do wstydu przewidywanie i chęć uniknięcia 

95 Por. G. Kaufman, L. Raphael, Coming out of shame: transforming gay and les-
bian lives, New York 1996, s. 20, 40–45; J. Gilligon, Psychoanalytic reflections on shame, 
guilt, and love, dz. cyt., s. 152–153. 

96 Por. C. E. Izard, B. P. Ackerman, Motywacyjne, organizacyjne i  regulujące 
funkcje odrębnych emocji, dz. cyt., s. 336.

97 Por. M. Lewis, Emocje samoświadomościowe: zażenowanie, duma, wstyd, po-
czucie winy, dz. cyt., s. 783.
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tej emocji dostarcza motywacji do nabywania umiejętności i podnoszenia 
kwalifikacji98.

Wstyd cielesny, szczególnie w sferze płciowości, funkcjonuje jako znako-
mita estetyczno-erotyczna podnieta. Wśród wszystkich kobiecych uroków 
nie może być niczego bardziej pociągającego niż wstyd, który kobieta stara 
się ukryć. Dla strony przeciwnej ta wewnętrzna reakcja wstydu, jej struktura 
jest dokładnie taka sama. Wcale nie dlatego może ona zrozumieć cudzy wstyd, 
że osoba, której to dotyczy, już sama doświadczyła wstydu i teraz reprodukuje 
go w obliczu cudzego gestu wstydliwości, lecz dlatego, że jej własna natura tak-
że ma tę samą strukturę99. Przykładem jest miłość bardzo wstydliwej kobiety 
do jakiegoś mężczyzny – może być chwilowo tak silna, że kobieta uczuciowo 
całkowicie zatonie w nim i jego spojrzeniu, mimo że sytuacja dawałaby wszel-
kie powody do wstydu, lecz przy najmniejszym ostudzeniu tego miłosnego 
zatracenia wstyd pojawia się wraz z świadomością samej siebie i swego ciała. 
Występuje tu charakterystyczny „zwrot do swojego własnego ja”100.

3. Wstydliwość jako cnota wspomagająca czystość seksualną

Wspomaganie czystości seksualnej przez cnotę wstydliwości dotyczy szacunku 
względem własnej lub innych intymności, sfery seksualności – w doborze 
słów, stroju, opowiadanych dowcipach, oglądanych filmach i  ilustracjach. 
Cnota wstydliwości w tym zakresie pozwala ustawić na właściwym miejscu 
granice prywatności, np. zachować swoje ciało dla współmałżonka, a swoje 
tajemnice dla osób najbliższych. Strzeże tajemnicy i buduje zaufanie, gdyż 
sprzeciwia się opowiadaniu każdemu o swoich sukcesach oraz umieszczaniu 
siebie w centrum uwagi101. W tym momencie usprawnia się wola, jak i sama 
władza pożądania, która dzięki temu wspomaganiu opanowuje zmysłowe 
poruszenia powstające w człowieku wraz z reakcją zmysłowości i uczuciowo-
ści102. Powstająca tu sprawność polega na stałym trzymaniu w równowadze 

   98 Por. C. E. Izard, B. P. Ackerman, Motywacyjne, organizacyjne i  regulujące 
funkcje odrębnych emocji, dz. cyt., s. 336.

   99 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 52–75.
100 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 34–51.
101 Por. M. Braun-Gałkowska, Cnoty zapomniane, Lublin 1996, s. 9–10.
102 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 152.
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władzy pożądliwej przez habitualny stosunek do dobra prawdziwego, które 
określa rozum.

Wstydliwość jest pomocniczą cnotą czystości, która skłania człowieka 
do unikania tego wszystkiego, co mogłoby spowodować poruszenie popędów 
zmysłowych u innych ludzi i w samym sobie. To unikanie dotyczy przede 
wszystkim sposobu zachowania się na zewnątrz, jak też obejmuje dziedzinę 
myśli i wyobrażeń. Marian Kowalewski pisze, że „w znaczeniu węższym ro-
zumie się przez wstydliwość cnotę, polegającą na nieobnażaniu w obecności 
drugich tych części ciała, które według zasady dobrych obyczajów nie win-
ny być odsłonięte”103, gdyż ich widok mógłby obudzić nieuporządkowaną 
pożądliwość.

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że czystość domaga się wstydli-
wości, ponieważ chroni ona intymności, kieruje spojrzeniami i gestami, które 
odpowiadają godności osób i godności ich zjednoczenia104. Nie pozwala od-
słonić tego, co powinno być zakryte przed ciekawością innych osób. Zdaniem 
Papieskiej Rady ds. Rodziny czystość ta czyni człowieka wolnym od każdego 
egoistycznego zniewolenia. Jest ona potwierdzeniem dla tego, kto potrafi żyć 
darem z siebie. Uczy osobę dostrzegać innych i szanować ich godność w róż-
norodności. Osoba czysta nie jest skupiona na samej sobie ani nie pozostaje 
w relacjach egoistycznych z innymi osobami. Czystość sprawia, że osobowość 
jest harmonijna, sprawia też, że dojrzewa ona i wypełnia się wewnętrznym 
pokojem. Ta czystość umysłu i ciała pomaga rozwinąć prawdziwy szacunek 
względem samych siebie, a jednocześnie uzdalnia do szacunku wobec innych, 
widząc w nich osoby godne czci, gdyż stworzone zostały na obraz Boży, a przez 
łaskę są dziećmi Bożymi, wybranymi przez Chrystusa105.

W sposób szczególny widać to wspomaganie czystości seksualnej przez 
cnotę wstydliwości w ostrożnym strzeżeniu wartości moralnych seksualności, 
czyli sposobu wyrażania się danego człowieka poprzez mowę ciała, miłość ero-
tyczną, właściwie rozumianą przyjemność, dawanie komuś siebie, solidarność 
oraz obietnice dobra w rodzinie i społeczeństwie106. Mowa ciała to ekspresja 
wnętrza podmiotu przez ciało. Ta ekspresja może być na poziomie zmysłów 
bądź racjonalności u człowieka, gdyż wynika ona z reakcji organizmu na coś 

103 M. Kowalewski, Mały słownik teologiczny, dz. cyt., s. 413.
104 Por. KKK 2521.
105 Por. Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie, dz. cyt., 17. 
106 Por. G. Chimirri, Pudore, dz. cyt., s. 1468. 
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lub kogoś. Na poziomie zmysłów przedmiotem jej są doznania zmysłowe, 
a wynikiem są różne odczucia, które porządkuje w naturze ludzkiej rozum. 
Doznanie zmysłowe to podrażnienie czymś receptorów, które odbierają to, 
co działa na zmysły zewnętrzne i wewnętrzne. Odczucie jest związane raczej 
z emocjami, będącymi reakcjami organizmu na doznanie. Dlatego czystość 
seksualna odgrywa ważną rolę w tym zakresie, gdyż odrzuca wszelki fałsz, 
rozbieżność między doznaniem a odczuciem. Zaś wstydliwość jest miarą 
na tym podłożu, gdyż harmonizuje wszelkie napięcia ekspresji wywołane 
nadmiarem lub brakiem przedmiotu dla zmysłów. Na poziomie racjonalności 
przedmiotem jej są doznania odnoszące się do rozumu i jego funkcji, woli, 
a wynikiem są decyzje, czyny. Czystość seksualna dzięki rozumowi i woli na-
daje życiu płciowemu spójność, autentyczność i sprawia, że ciało ludzkie nie 
stanowi przeszkody w wyrażaniu swojej wartości w komunikacji interperso-
nalnej. Pomaga również w podejmowaniu tych decyzji, czynów, za które nie 
trzeba się wstydzić. Z kolei wstydliwość na tym gruncie kształtuje wrażliwość, 
sumienie oraz niepowtarzalny sposób bycia, tj. mimiki, spoglądania, głosu, 
gestów, pozycji, dotyku, zachowania przestrzennego, wyglądu107.

Miłość erotyczna łączy się z pożądaniem seksualnym, któremu mogą 
towarzyszyć przeżycia uczuciowe. Następnie rozróżnia się permisywność 
seksualną z pociągiem oraz permisywność bez pociągu. Permisywność sek-
sualna z pociągiem dotyczy przychylności, która znajduje swój wyraz w po-
budzeniu emocjonalnym. Zaś permisywność bez pociągu jest pozbawiona 
pierwiastków uczuciowych, emocjonalnych108. W tym wypadku czystość 
seksualna nadaje owemu pożądaniu wartość nie tylko zwierzęcą, ale umy-
słową, gdyż działa tu władza poznawcza człowieka. Stąd ukierunkowuje 
na dobro, jakim jest podmiot. Dalej ta czystość integruje uczucia związane 
z seksualnością w osobie. A wstydliwość nie umniejsza tej miłości, lecz na-
daje jej kształt poprzez odpowiednie zachowanie się podczas wzajemnego 
obdarowania siebie w codziennym życiu, a zwłaszcza między małżonkami 
w akcie płciowym. Zatem wszystko na poziomie sfery seksualnej, co wzmac-
nia ową miłość między małżonkami, jest dopuszczalne i nie jest grzechem, 
tzn. myśli, pragnienia, wyobrażenia, podniecenia, wzajemne pieszczoty oraz 

107 Por. A. Zwoliński, Seksualność w relacjach społecznych, dz. cyt., s. 242–247. 
108 Por. L. Lernell, Liberalizm i  rygoryzm seksualny. Zagadnienia współczesne, 

dz. cyt., s. 292.
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zapoczątkowane i zaniechane zespolenie cielesne, o ile nie wywołują orgazmu 
u kobiety i mężczyzny109.

Kiedy się mówi o właściwiej przyjemności z punktu widzenia filozofii, 
to rozumie się zasadę, która jest normą etyczną. Zasada ta ukierunkowuje 
człowieka na dobro, które jest przyjemne. Takim dobrem jest na przykład 
pielęgnacja ciała, zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin nauki. Istnieje dwo-
jaka przyjemność: jedna z powodu dobra umysłowego, druga z powodu 
dobra zmysłowego. Pierwsza przyjemność ma miejsce w duszy, której dobro 
jest przedmiotem rozumu. Druga przyjemność ma miejsce w duszy i w ciele. 
Zmysł jest siłą w narządzie cielesnym i dlatego dobro zmysłowe jest do-
brem całego zespołu110. Stąd, krótko mówiąc, przyjemnością jest wyzwolenie 
od przykrego, dojmującego stanu napięcia. Arystoteles zakłada, że „przyjem-
ność jest to pewne poruszenie duszy oraz pełny i dostrzegalny powrót do stanu 
naturalnego”111. Natura łączy się z pojęciem „zawsze”, przyzwyczajenie z poję-
ciem „często”. Przyjemność oznacza to wszystko, czego wewnętrznie pragnie 
człowiek. Pragnienie jest dążeniem do przyjemności. Pragnienia mogą być 
nieświadome i świadome. Nieświadome to te, które rodzą się bez udziału 
refleksji, a są nimi tzw. pragnienia naturalne (np. jedzenie, picie) rodzące 
się z potrzeb ciała. Są też pragnienia związane ze smakiem, z miłością cielesną, 
wszelkim rodzajem dotyku, z powonieniem, słuchem i wzrokiem. Świadome 
to te, których doświadcza się w następstwie przekonania, iż wszystkie rzeczy 
są albo obecne i doznawane, albo minione i wspomniane, albo przyszłe i spo-
dziewane112. Czystość seksualna sprawia, że natura ludzka nie jest zakłamana 
przez przyjemność, ale chroni seksualność przed przejawem masochizmu 
moralnego wypływającego z autodestruktywnie rozumianej przyjemności, 
która zmierza do psychicznego upokorzenia własnej osoby. A wstydliwość sta-
wia granice hedonizmowi, który opiera się na założeniu, że rzeczywistą treścią, 
a zarazem pożądanym celem życia człowieka jest dążenie do maksymalnego, 
ilościowego i jakościowego, mnożenia przyjemności i unikania przykrości113.

109 Por. A. Kokoszka, Moralność życia małżeńskiego, t. 3, Tarnów 1996, s. 136.
110 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Uczucia, t. 10, dz. cyt., s. 53–53, 

84–96; A. Kokoszka, Moralność życia małżeńskiego, dz. cyt., s. 49.
111 Arystoteles, Retoryka, w: Arystoteles, Retoryka – poetyka, przeł. i koment. 

opatrzył H. Podbielski, Kraków 1988, s. 116.
112 Por. Arystoteles, Retoryka, w: Arystoteles, Retoryka – poetyka, dz. cyt., s. 116–123.
113 Por. L. Lernell, Liberalizm i  rygoryzm seksualny. Zagadnienia współczesne, 

dz. cyt., s. 295.
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Dawanie komuś siebie wiąże się z wymiarem myślenia z kimś i dla kogoś, 
a następnie z wymiarem bycia z kimś i dla kogoś, gdzie jest jakieś utożsamienie 
myślenia i pragnienia. Stąd rodzi się doświadczenie drugiego, przez będące 
czymś więcej niż świadomością czyjejś obecności. To doświadczenie staje się 
fundamentem budowania komunii wśród ludzi, o ile jest otwartość i zgoda 
na inność drugiego człowieka114. Dlatego istotne jest tu takie dawanie komuś 
siebie, które wyraża się w ekspresji osoby, tzn. należy uwzględnić przedmiot 
wstydliwości, po to aby nie została zniszczona intymność oraz czyjaś pod-
miotowość. Wstydliwość strzeże człowieka z jednej strony przed dominacją, 
manipulacją ze strony innych ludzi, a z drugiej przed kształtowaniem się 
postawy uległości wobec kogoś, kto próbuje go sobie zawłaszczyć. Broni ona 
również przed pogardą, potępieniem i wszelką wrogością skierowaną wobec 
osoby. Natomiast czystość seksualna pomaga w akceptacji drugiego człowieka 
jako kogoś innego, różnego od danej osoby. Zwraca ona uwagę na autentyczną 
komunię osób, na wzajemne odniesienie dwóch podmiotów względem siebie. 
Ta czystość uczy bycia sobą na gruncie seksualności, miłości erotycznej, jak 
też otwiera furtkę do przekroczenia siebie, czyli transcendencji115.

„Solidarność” pochodzi od  łacińskiego określenia in  solidum, oznacza-
jącego odpowiedzialność każdego za wszystko, za ową całość, której jest 
on członkiem i w której ma uczestniczyć116. Wynika ona z współzależności, 
czyli relacji między całością społeczeństwa a światem ludzi przemysłu i usług, 
gdzie właśnie owa współzależność przemienia się w wartość wtedy, gdy jest 
uświadomiona. Na tym podłożu solidarność kształtuje personalistyczny i hu-
manistyczny porządek społeczeństwa, ponieważ wyraża dwie tendencje: da-
wanie i branie117. Czystość oznacza osiągniętą integrację płciowości w osobie, 
a w konsekwencji wewnętrzną jedność człowieka w jego bycie cielesnym i du-
chowym118. Płciowość, w której wyraża się przynależność człowieka do świata 
cielesnego i biologicznego, staje się osobowa i prawdziwie ludzka, gdy zostaje 
włączona w relację osoby do osoby, we wzajemny dar mężczyzny i kobiety, 

114 Por. J. Tischner, Filozofia dramatu, Paris 1990, s. 27, 37–41.
115 Por. J. Tischner, Filozofia dramatu, dz. cyt., s. 35–44,. 237–240.
116 Por. D. Tettamanzi, Społeczne znaczenie wstrzemięźliwości, „Społeczeństwo” 

19 (2009) nr 2, s. 219.
117 Por. T. Borutka, Społeczne nauczanie kościoła. Teoria i zastosowanie, Kraków 

2004, s. 123–127.
118 Por. KKK 2337.
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który jest całkowity i nieograniczony w czasie119. Zatem stanowi ona jeden 
ze sposobów realizowania się człowieka na gruncie dobra wspólnego ludzi 
i z ludźmi, a tym samym wyklucza indywidualizm, który zaprzecza społecznej 
naturze człowieka, kolektywizm, który sprowadza człowieka do roli czystego 
przedmiotu procesów społecznych, wszelki wyzysk, bo zakłada postawę służe-
nia bliźniemu. Może być rozumiana jako zgodność w postępowaniu i dążeniu, 
czyli jednomyślność, lub jako wspieranie się wzajemne i branie odpowiedzial-
ności jednej osoby za wszystkich, wszystkich za każdą oraz każdej za każdą, 
jak i realne, ściśle określone zobowiązanie120. Wstydliwość wskazuje na dobro 
zarówno osoby, jak i wspólne w społeczeństwie. Tym dobrem są oczywiście 
wolność, godność ludzka, płciowość człowieka oraz pójście drogą pokoju 
i rozwoju, aby przezwyciężyć niesprawiedliwe struktury zła oraz wszelkie 
sprzeczności z naturą ludzką. Czystość jest zadaniem wyjątkowo osobistym. 
Zakłada również wysiłek kulturowy, gdyż istnieje wzajemna zależność między 
postępem osoby ludzkiej i rozwojem społeczeństwa121.

Wstydliwość jest potrzebna do zachowania czystości seksualnej, ponie-
waż oddala wszystkie zewnętrzne przedmioty mogące być przyczynami lub 
skutkami myśli, pragnień lub uczuć budzących rozkosz: słowa nieczyste, 
spojrzenia bezwstydne. Zatem jest ona cnotą chroniącą intymność człowieka 
i niemogącą tych rzeczy wyżej wymienionych znieść ani w sobie, ani w dru-
gich, bez rumienienia się.

Moralne przesłanki wynikające z cnoty wstydliwości i czystości seksualnej 
umożliwiają człowiekowi prawidłowe formowanie sumienia w podejmowa-
nych przez niego konkretnych aktach seksualnych, ponieważ nie fałszują 
przeświadczenia, że postępuje dobrze. Święty Piotr naucza, że człowiek z ła-
godnością i bojaźnią Bożą ma zachowywać czyste sumienie, aby ci, którzy 
oczerniają jego dobre postępowanie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, 
co oszczerczo mu zarzucają (por. 1 P 3, 16). W przeżyciu czystości seksualnej 
i wstydliwości tkwią podstawowe i szczegółowe elementy strukturalne owych 
przesłanek, które nie ograniczają się do wskazania tylko ogólnych kierunków 
działania, ale polegają na poprawnym odczytaniu odpowiadających im kate-
gorii działań seksualnych.

119 Por. T. Borutka, Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie, dz. cyt., 
s. 123–127.

120 Por. T. Borutka, Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie, dz. cyt., 
s. 124.

121 Por. GS 25, KKK 2344.



—  163  —

Cnota wstydliwości jako zadanie

Czystość seksualna jest zależna od ogólnej funkcji wstydliwości płciowej, 
polegającej na tym, że do pewnego stopnia hamuje i reguluje życie seksualne. 
Franciszek Sawicki w zakresie hamowania i regulacji życia seksualnego wyróż-
nia trzy szczegółowe funkcje wstydliwości płciowej odpowiednio do stopnia 
rozwoju życia seksualnego. Pierwszą funkcję pełni według niego wstydliwość 
w okresie pokwitania, począwszy od pierwszego wzruszenia seksualnego 
aż do pobudzenia popędu seksualnego w ściślejszym znaczeniu, tj. popędu 
skierowanego na osobę drugiej płci. W tym okresie popęd seksualny objawia 
się przeważnie w postaci tzw. autoerotyzmu. Skierowany jest na własne 
ciało, szukając zaspokojenia przez samogwałt. Wstydliwość powstrzymuje 
od dotykania ciała z pożądliwości, a czystość odnosi się do pożądania sa-
mej przyjemności seksualnej, tj. pobudzeń zmysłowych, które powściąga122. 
Odwracając uwagę od przedmiotów seksualnie pobudzających, odciąża za-
grożoną psychikę, a poniekąd odciąża nawet fizjologicznie, bo rumieniec 
wstydu w chwili ciężkiej pokusy powoduje odpływ krwi z gruczołów we-
wnętrznych na powierzchnię ciała. Inny jest rodzaj wstydu w razie upadku 
moralnego, który się zwykle wstydliwie ukrywa. Uczucie wstydu w stanie 
grzechu nałogowego może działać bardzo silnie i przygnębiająco. Drugą 
funkcję wstydliwość ma w okresie, w którym już budzi się popęd seksualny 
w ściślejszym znaczeniu, skierowany na osobę drugiej płci. W normalnym 
rozwoju wstydliwość powstrzymuje tu popęd seksualny, aż głęboka miłość 
do osoby wybranej stworzy odpowiednie warunki do ostatecznego zjed-
noczenia się co do duszy i ciała123. Trzecia funkcja wstydliwości odnosi się 
do samego współżycia, ściślej mówiąc: do samego aktu seksualnego. Nie 
ustaje w stanie małżeńskim ani możliwość, ani obowiązek odpowiedniej 
wstydliwości. We współżyciu małżeńskim akt seksualny jest godziwy tylko 
pod warunkiem, że jest objawem miłości, a nie czystej żądzy cielesnej124. Idąc 
tylko za nienasyconym popędem seksualnym, człowiek nie znałby żadnych 
względów i łatwo przekraczałby wszelką miarę. Popęd seksualny przełamuje 
opór wstydliwości, gdy ludzi łączy tylko chwilowa namiętność125.

Max Scheler wyodrębnia wstyd seksualny przed aktem płciowym, podczas 
jego trwania i po fakcie. Jego zdaniem duże znaczenie ma uczucie wstydu 

122 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 31–37. M. Królczyk, 
Problem kryzysu czystości seksualnej i sposoby jego przezwyciężania, dz. cyt., s. 70–71.

123 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 31–37.
124 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 31–37
125 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 29–31.
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seksualnego w samym akcie płciowym, ponieważ wyklucza każdą umyślność 
i celowość aktu, czyli zmierzenie tylko do odczucia samej przyjemności, 
gdzie właśnie to uczucie przeciwdziała owemu zamiarowi oraz nie dopuszcza 
do tego, aby akt płciowy przyjmował charakter działania celowego. Stąd sam 
akt płciowy nie może mieć charakteru celowego postępowania bądź działania, 
ale działania wyrazowego tj. ma być wyrazem miłości łączącej bezpośrednio 
kobietę i mężczyznę126.

Wspieranie czystości seksualnej przez wstydliwość wiąże się z cnotą umiar-
kowania, której główną rolą jest panowanie nad sobą. Jest to zadanie długo-
trwałe. Zakłada ono wysiłek podejmowany we wszystkich okresach życia (por. 
Tt 2, 1–6). Człowiek cnotliwy i czysty formuje się dzień po dniu, podejmując 
liczne i dobrowolne decyzje. Dlatego poznaje, miłuje i czyni dobro moralne 
odpowiednio do etapów swojego rozwoju127. Wymagany wysiłek jest bardziej 
intensywny w pewnych okresach – gdy kształtuje się osobowość, w dzieciń-
stwie i w młodości128. Nigdy nie należy uważać, że zdobyło się panowanie nad 
sobą raz na zawsze129. Czystość wyraźnie dotyczy sfery zmysłowej, a strzeżenie 
istniejącej tu tajemnicy jest duszą czystości. Strzeżenie to ułatwia wrodzone 
poczucie wstydu, jest przez naturę udzielonym stróżem tej właśnie dziedziny 
życiowej. Wstyd strzeże nienaruszalności dziewictwa. Jest zawsze czujnym, 
ostrzegającym sumieniem małżeńskiej wierności i miłości130.

Zdaniem Wojciecha Jankowskiego cnota czystości rozwija się na gruncie 
przyjaźni. Przyjaźń bowiem wspiera i integruje miłość. Integruje jedynie to, 
co jest na poziomie działania rozumu i woli, którym należy podporządkować 
uczucia i zmysły131. Do istoty przyjaźni należy wierność budująca zaufanie 
i umożliwiająca rozwój osobowości, podstawowych pragnień człowieka. Za-

126 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 114–116.
127 Por. FC 34; KKK 2343.
128 Por. KKK 2342.
129 Por. KKK 2342.
130 Por. B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. 3, dz. cyt., s. 243.
131 Por. W. Jankowski, Przyjaźń w narzeczeństwie, w: Słownik małżeństwa i rodzi-

ny, red. E. Ozorowski, Warszawa–Kraków 1999, s. 374–375; Por. J. Tischner, Ksiądz 
na manowcach, Kraków 2000, s. 183–184. Miłość odsłania rdzeń osoby jako wartość, 
ponieważ jest autentycznym poznaniem. Miłość ogarnia człowieka w  jego dążeniu 
od dołu ku górze. Jest gotowa zrozumieć i przebaczyć upadek, bo wciąż ma na oku 
kierunek dążenia i jego cel – to piękno i dobroć osób, które są kresem dojrzewania 
każdego człowieka i które, jak on, są jedyne, niepowtarzalne. Por. J. Tischner, Zrozumieć 
własną wiarę, Kraków 2006, s. 70.
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ufanie to pewność, że otwarcie się w rozporządzalności względem drugiego 
człowieka napotyka z  jego strony odwzajemnienie swej postawy lub przy-
najmniej jej poszanowanie. Rozporządzalność jest to pewna forma miłości, 
w której osoba chce całkowicie oddać się innym, nadać sens swojemu życiu 
przez wyjście poza siebie, zerwanie z wewnętrznym skostnieniem, wyrwanie 
się z kręgu, w którym centrum była tylko dana osoba koncentrująca się 
na własnym ja  i  tylko ja, przejście od  ja sam, to moje do my, to nasze 
z koniecznym pośrednictwem ty, to twoje, daję ci to132. Stąd cnota czystości 
osiąga swój pełny wymiar, tj. integrację osoby i daru siebie na gruncie miłości 
zintegrowanej przez przyjaźń, tworząc komunię osób.

4. Zagadnienie absorpcji wstydu przez miłość

Wstydliwość jako podłoże życia cnotliwego nie jest ani normą nieomylną, 
ani sama w sobie nie jest wystarczającą ochroną przed upadkiem moralnym. 
Zachowanie jej w życiu ludzkim wymaga wielkiego, wprost heroicznego 
wysiłku, a szczególnie we współczesnym świecie o tak silnym napięciu ero-
tycznym i tak ograniczonej możliwości normalnego zaspokojenia w życiu 
małżeńskim. Współżycie seksualne według prawa moralnego jest jednak 
dozwolone tylko pod warunkiem złączenia się dozgonnym węzłem małżeń-
skim. Normalnie miłość jest kluczem do współżycia płciowego. Doniosłość 
miłości polega na tym, że miłość z istoty swej dąży do nawiązania trwałego, 
nierozerwalnego stosunku, podczas gdy popęd jako taki szuka chwilowego 
tylko złączenia. Oczywiście i miłość może być nietrwała, ale dopóki trwa, 
z istoty swej pragnie wieczności, a na ogół i w rzeczywistości wykazuje trwa-
łość zadziwiającą. Następnie miłość i dopiero miłość wprowadza do życia 
seksualnego wartościowanie przedmiotu. Popęd szuka tylko odpowiedniej 
osoby gatunkowej, miłość skierowana jest na tę właśnie osobę indywidualną 
dla jej jedynej wartości. Wynikiem tego wartościowania jest dobór naturalny, 
który nieświadomie służy celom gatunkowym. Ustępując więc w normalnym 
rozwoju tylko głębokiej miłości, wstydliwość w sposób poważny przyczynia 

132 Por. J. Bukowski, Zarys filozofii spotkania, Kraków 1987, s. 241, 252–253. 
Człowiek jest z natury wierny, a  jeśli czasem bywa niewierny, to właściwych źródeł 
niewierności trzeba poszukać poza nim. Por. J. Tischner, Ksiądz na manowcach, dz. cyt., 
s. 122.
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się do uszlachetnienia i utrwalenia stosunku seksualnego oraz do skierowania 
go na tory odpowiadające celom życia indywidualnego i gatunkowego133.

Miłość uszlachetnia stosunek seksualny, nadając mu oblicze ludzkie. Czę-
sto budzi się żądza cielesna bez miłości, a przejściowo możliwa jest miłość 
czysta bez owej żądzy. W normalnym rozwoju jednak miłość i popęd się 
łączą, a łącząc się, tworzą ludzką postać płciowego współżycia psychofizycz-
nego. Podkreśla się, że w każdym człowieku są  jakieś dwie istoty – wład-
czynie i przewodniczki, za którymi idzie się w tę lub w inną stronę. Jedna 
z nich to wrodzone pragnienie rozkoszy. Druga to nabyty rozsądek, który 
się zwraca do tego, co najlepsze, i ma na celu to, co słuszne. Czasem one się 
zgadzają, różnią lub jedna nad drugą panuje w osobie. Władza rozsądku, 
który argumentami prowadzi do tego, co najlepsze, i panuje, to władza nad 
sobą. A pierwiastek pragnienia, który bezmyślnie ciągnie do rozkoszy i opa-
nowuje, to buta mająca wiele odmian i rodzajów134. Przykładem jest żądza 
dotycząca pokrewnych jej pragnień do piękna ciała, którą można nazywać 
popędem miłosnym135. Kierunek moralny w pragnieniach osoby skierowany 
jest przeważnie na przyjemność lub na korzyść, lub na szkodę – w zależności 
od okoliczności, w jakiej się znajduje.

Absorpcja wstydu przez miłość nie oznacza, że miłość znosi czy niszczy 
wstyd seksualny, ale wyostrza poczucie tego wstydu w mężczyźnie i kobiecie, 
realizuje się w całej pełni. Słowo absorpcja znaczy, że miłość gruntownie 
wykorzystuje dla siebie te dane, jakie tkwią w zjawisku wstydu seksualnego, 
czyli proporcję między wartością osoby a wartością sexus, jaką wnosi wstyd 
we wzajemne odniesienie kobiety i mężczyzny, jako coś naturalnego, co się 
przeżywa spontanicznie136. Ponadto owa absorpcja jest zarazem wywyższeniem 
wstydliwości jako postawy skromności i prawdy137.

Miejscem, gdzie dokonuje się prawdziwa absorpcja wstydu przez miłość, 
jest nagość łącząca się ze spółkowaniem seksualnym mężczyzny i kobiety, 
w którym może być w pełni zachowany wzgląd na godność osoby138. Tak 
właśnie winno być w małżeństwie, gdzie istnieją obiektywne warunki do za-

133 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 34–35. 
134 Por. Platon, Fajdros, w: Platon, Dialogi, przekł. W. Witwicki, Warszawa 1993, 

s. 27. 
135 Por. Platon, Fajdros, dz. cyt., s. 28–29. 
136 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 164.
137 Por. W. Półtawska, Wstyd i wstydliwość jako afirmacja tajemnicy, dz. cyt., s. 212.
138 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 158–159.
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istnienia tego faktu. Zaś występujące tu wartości seksualne oraz seksualny 
charakter przeżyć powinny być ukryte, gdyż dotyczą one sfery intymnej 
i mają głębszy sens w poznaniu i w miłowaniu. Na tej płaszczyźnie kobieta 
chce doznawać miłości, aby móc miłować, a mężczyzna raczej chce miłować, 
aby mógł doznawać miłości. Zatem ważne jest ukrywanie przejawów miłości 
między kobietą i mężczyzną, a zwłaszcza ich współżycia małżeńskiego przed 
okiem innych ludzi. Dlatego też kobieta i mężczyzna powinni postępować 
przyzwoicie w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdują. Inny sposób po-
stępowania mógłby zostać uznany za nieodpowiedni, nieprzyzwoity przez 
moralnie zdrowego człowieka139.

Wstyd i wstydliwość stoją na straży wartości, jaką jest dar człowieka i dar 
jego nagości. Wstyd seksualny dopiero znika dopiero przy pełnym zaufaniu 
i pełnej miłości. To nie jest oddanie seksualne. To jest oddanie osobowe com-
munio personarum, i tylko taka sytuacja absorbuje w pełni ów wstyd seksualny, 
który zjawia się przy zdradzeniu intymności ciała męskiego czy kobiecego140. 
Dlatego wstyd zabezpiecza dar, jest jakby barierą ochronną, a sposób odbiera-
nia nagości jest sprawdzianem miłości. Nagość jest rzeczywistością człowieka, 
realistyczną prawdą o człowieku. Rozumiana jako dar, jest ona zaadresowana 
do konkretnej wybranej osoby. Samoposiadanie i samopanowanie stanowi 
nieodzowny warunek obdarowania osoby osobą. Nagość jest darem przez 
głębię treści i może być darem miłości, czystym obdarowaniem, przejawem 
prawdziwej osobowej miłości141.

Nagość może być darem osoby dla osoby – darem miłości, który rozgrywa 
się zawsze na oczach Boga. Bóg stworzył człowieka nagim, człowiek rodzi się 
nagim (por. Hi 1, 21). Przez nagość człowiek wchodzi w rytm Bożego planu, 
gdzie kryje się kapitał ludzkiego zaufania, zawierzenia. Dar człowieka, dar 
nagości, przyjęte jako skarb, budzą wdzięczność, która podbudowuje miłość 
i prowokuje do dalszych darów. Wdzięczność nadaje trwałość temu, co jest da-
rem, a zarazem jest pokorą, czyli świadomością wielkości daru, bo im większy 
dar, tym większy podziw, tym większa wdzięczność142. Zaabsorbowany wstyd 
nie niweczy wstydliwości, która sprawia, że obdarowanie nagością jednej 
osoby nie może się powtórzyć w innym układzie. W małżeństwie wstydli-

139 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 161.
140 Por. W. Półtawska, Wstyd i wstydliwość jako afirmacja tajemnicy, dz. cyt., s. 211.
141 Por. W. Półtawska, Wstyd i wstydliwość jako afirmacja tajemnicy, dz. cyt., s. 209.
142 Por. W. Półtawska, Wstyd i wstydliwość jako afirmacja tajemnicy, dz.  cyt., 

s. 208–209.
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wość formuje właściwe postawy: dyskrecję, delikatność, umiar, cierpliwość, 
co ułatwia małżonkom zachowanie sacrum dla własnych ciał143. Stąd człowiek 
powinien przyjąć postawę pokory wobec Boga i wobec człowieka.

Nagość przestaje być darem, jeśli człowiek przestaje panować nad sobą 
i nie rozumie głębi treści, którą ona wyraża, tj. osobowej miłości. Bez uwzględ-
nienia tej głębi nagość staje się źródłem poniżenia, co wyraża się w tym, 
że ciało staje się źródłem pożądania: „Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, 
już w swoim sercu dopuścił się cudzołóstwa” (Mt 5, 28)144.

Patrzenie domaga się wyłączności, domaga się niejako przeniesienia w inny 
wymiar. Pełne miłości spojrzenie domaga się zatrzymania, ciszy, skupienia. 
To jest oddanie osobowe, communio personarum. Tylko takie wzajemne odda-
nie, które ogarnia całego człowieka, wyzwala go z tego wstydu. Ludzie, którzy 
się naprawdę kochają i wzajemnie cenią, mimo całej atmosfery absorpcji 
wstydu przez miłość zachowują się z dyskretną wstydliwością. Nie pokazują 
nikomu swego zachowania. Wstydliwość jest miarą wartości, bezwstyd zawsze 
jest przeciwko wartości, zaniża ją. Dla ludzi wrażliwych jest rzeczą oczywi-
stą, że ich zjednoczenia seksualnego nie mogą oglądać żadne ludzkie oczy, 
bo każde ludzkie spojrzenie z boku nie może dotrzeć do głębi treści. Ludzkie 
oczy, zdaniem Wandy Półtawskiej, nigdy nie ogarniają ani nie mogą ogarnąć 
tej tajemniczej jedności, jaka tworzy się, gdy ci dwoje są w jednym ciele, jak 
w raju Adam i Ewa (por. Rdz 2, 25). Dlatego nie wolno nigdy nikomu na tę 
jedność patrzeć ani jej fotografować145.

Wstydliwość powstrzymuje od dotykania ciała z pożądliwości, odwraca 
uwagę od przedmiotów seksualnie pobudzających. Odciąża ona zagrożoną 
psychikę, a poniekąd odciąża nawet fizjologicznie, bo rumieniec wstydu 
w chwili ciężkiej pokusy powoduje odpływ krwi z gruczołów wewnętrznych 
na powierzchnię ciała146. Wstyd seksualny występuje tylko w świecie osób. 
Fakt ten ma znaczenie podwójne. Z jednej jest to strony ucieczka – dążność 
do ukrycia wartości seksualnych w tym celu, aby nie przesłoniły one wartości 
samej osoby. Z drugiej strony – pragnienie miłości, jej wywołania czy też jej 
przeżycia. Jest to bowiem proces naturalny, którego nie sposób zrozumieć 

143 Por. KKK 2522; W. Gasidło, Z zachowań etyki małżeńskiej i rodzinnej, Kraków 
1994, s. 63.

144 Por. W. Gasidło, Z zachowań etyki małżeńskiej i rodzinnej, dz. cyt., s. 63.
145 Por. W. Półtawska, Wstyd i wstydliwość jako afirmacja tajemnicy, dz.  cyt., 

s. 203–215.
146 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 34–35. 
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bez uchwycenia właściwej proporcji między wartością osoby a wartościami 
seksualnymi w człowieku oraz w miłości mężczyzny i kobiety.

Prawdziwe poczucie wstydu skłania do tego, aby z jednej strony dłużej za-
chowywać dziewictwo, z drugiej strony zmniejszać liczbę aktów płciowych147. 
Wstydliwość do pewnego stopnia hamuje i reguluje życie seksualne. Idąc 
tylko za nienasyconym popędem seksualnym, człowiek nie znałby żadnych 
względów i  łatwo przekraczałby wszelką miarę. Normalną do tego drogą 
jest prawdziwa miłość. Oto wstydliwość płciowa z istoty swej działa w tym 
samym kierunku, hamując popęd seksualny, aż miłość złączy kochających się 
do jedności życiowej. Dopiero głęboka miłość, szczególnie u dziewicy, roz-
braja opór wstydliwości, tak iż złączenie cielesne staje się naturalnym celem 
i wyrazem miłości. Należy zwrócić uwagę, iż popęd seksualny przełamuje 
opór wstydliwości często znacznie wcześniej, a zamiast dozgonnej miłości 
łączy ludzi chwilowa namiętność148.

We współżyciu małżeńskim akt seksualny jest godziwy tylko pod wa-
runkiem, że jest objawem miłości, a nie czystej żądzy cielesnej. Złączenie 
seksualne ma być niejako odruchowym tylko wyrazem miłości, łącząc ciało 
i duszę w jednym akcie psychofizycznym. Obraża się wstydliwość, gdy strefa 
seksualna, wyjęta z tej łączności i pozbawiona jej ochrony, staje się przedmio-
tem uwagi. Natura sama niejako domaga się tej wstydliwości, gdyż narządy 
płciowe jako części ciała pozbawione uroku erotycznego łatwo wywołują 
uczucie wstrętu149.

 Wstydliwość płciowa tłumaczy się tym, że w akcie seksualnym, nawet gdy 
nie jest grzeszny, widzi się coś pod pewnym względem poniżającego. Rzeczy 
te są poniżające i niegodziwe, ponieważ są nieczyste. Mówi się o wstydliwych 
częściach ciała, o haniebnych uczynkach, bezwstydnych myślach, słowach 
i wyobrażeniach. Stosuje się też pojęcie czystości i nieczystości do wszystkiego, 
co seksualne. Uczucie wstydu pochodzi stąd, że są to funkcje niskie, wspólne 
człowiekowi ze światem zwierzęcym. Ta wyraźna zwierzęcość tak bardzo 
zawstydza. Fizjologiczny akt seksualny sam w sobie jest aktem zwierzęcym, 
a kto szuka w nim bez względów wyższych tylko rozkoszy zmysłowej, obniża 
życie seksualne do poziomu czysto zwierzęcego. Funkcje jednak seksualne 
mogą i mają być uszlachetnione poczuciem moralnym i miłością, która nadaje 

147 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 100.
148 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 34–35. 
149 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 34–35.
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im niejako oblicze ludzkie. Dlatego funkcje te, nawet w uszlachetnionej już, 
ludzkiej postaci, wywołują uczucie wstydu150.

Pierwszy moment w akcie seksualnym polega na tym, że zmysłowe wy-
obrażenia, pożądliwości, wzruszenia cielesne budzą się często odruchowo, bez 
i wbrew woli. Wzruszenie zmysłowe jest w akcie seksualnym tak gwałtowne, 
iż uniemożliwia wprost funkcje duchowe. Umysł jest niejako uwięziony, 
a człowiek, tonąc w rozkoszy zmysłowej, przestaje niejako w tej chwili być 
istotą duchową151. Drugi moment zawarty jest w samym akcie. Nie znosząc 
jasnego światła ducha, szuka ciemności i samotności, podobnie jak korzenie 
rośliny wstydliwie się kryją w ziemi, nie znosząc światła dziennego. Tylko 
bowiem nieposkromiona siła namiętności nie pozwala ludziom być ludźmi 
i ciągnie do nieporządnych żądz, pozbawiając ich rozumu. Jest więc rzeczą 
konieczną, aby człowiek górował nad swoimi namiętnościami i kierował 
swoim ciałem. Tak sterując myślami, by uśmierzał wzburzone żywioły,, oraz 
tak panując nad samym sobą, żeby być niedostępnym dla namiętności, by nie 
dał się splamić jego honor. Dlatego jest to jego zadaniem, by rozum swój 
uczynić panem namiętności152.

Prawo absorpcji wstydu przez miłość należy tłumaczyć na płaszczyźnie psy-
chologicznej wstydliwości płciowej. Faktem jest przecież, że współżycie seksu-
alne małżonków nie stanowi tylko jakiejś formy bezwstydu zalegalizowanego 
z zewnątrz, ale jest wewnętrznie zgodne z wymaganiami wstydu153. Ujmując 
rzecz integralnie, należy stwierdzić, że tylko miłość prawdziwa, a więc mająca 
w pełni swą etyczną istotę, zdolna jest zabsorbować wstyd. Wstyd stanowi 
tendencję do ukrycia wartości seksualnych w tym celu, aby nie przesłonić 
nimi wartości osoby, lecz bardziej ją uwydatnić. Miłość prawdziwa zaś to taka 
miłość, w której wartości seksualne są podporządkowane wartości osoby. Ona 
dominuje, a afirmacja wartości osoby przenika wszystkie te przeżycia, które 
rodzą się z samej naturalnej zmysłowości czy też uczuciowości człowieka. 
Wiadomo, że przeżycia te są w naturalny sposób związane z wartościami 
seksualnymi. Zmysłowość wiąże się z wartością ciała i płci, a uczuciowość 
łączy się z wartością kobiecości czy męskości w człowieku drugiej płci. Otóż 
miłość prawdziwa sprawia, że przeżycia te są na tyle przeniknięte afirmacją 

150 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 22–29. 
151 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 22–29.
152 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 22–29.
153 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 163–167.
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wartości osoby, iż zostaje wykluczone odniesienie woli do drugiej osoby jako 
do przedmiotu użycia. Na tym polega w praktyce istotna siła miłości154.

Odruch wstydu jest związany z wartością i godnością osoby, o tym świad-
czy zaobserwowany fakt, określony jako absorpcja wstydu przez miłość. Gdzie 
między mężczyzną a niewiastą zawiązuje się miłość osobowa, polegająca 
na wzajemnym pragnieniu oddania siebie, zanika odruch wstydu. Jego funk-
cja obronna staje się niepotrzebna tam, gdzie osoba aktualizuje się zgodnie 
ze swoją naturą i  swoim powołaniem. Wstyd jednakże wtedy nie zanika 
zupełnie, ale przejawia się w innej postaci, jakby przyjmuje nowe zadania 
w służbie godności osoby. Funkcja jego wyraża się w ukrywaniu wobec innych 
i niepowołanych świadków tego wszystkiego, co należy do intymnego zakresu 
prawdziwej miłości i przyjaźni. Do istotnych rysów osoby należy to, że jest 
ona zamknięta w swojej świadomości dla wszelkiego zewnętrznego poznania. 
Osoba objawia tajemnicę swego wnętrza tylko wtedy, gdy sama zechce i komu 
zechce. Tą tajemnicą jest przede wszystkim miłość. A tylko ten jest godny 
przyjąć tajemnicę osoby, kto sam gotów jest otworzyć się wobec niej ze swoją 
tajemnicą. Spotkanie się dwóch osób w miłości jest przeżywane przez nie jako 
coś świętego, co musi być ukryte wobec ciekawości postronnych osób. Tutaj 
właśnie występuje wstyd na straży tajemnicy i godności osoby155. Stąd wynika, 
jak ściśle związana jest wstydliwość z wartością osoby, z tym zwłaszcza jej 
istotnym rysem, że nie może ona być przedmiotem użycia. Można by nazwać 
odruch wstydu pewnego rodzaju instynktem osobowym.

Naturalną obroną osoby przed zepchnięciem jej na pozycję przedmiotu 
użycia jest wstyd seksualny. Przeciwstawia się on zejściu osoby na pozycję 
przedmiotu użycia, jak również spychaniu osoby drugiej płci na taką pozycję. 
Miłość jest takim odniesieniem wzajemnym osób, które od samych podstaw 
wyklucza traktowanie osoby jako przedmiotu użycia. Nie jest miłością przez 
zwrot do samego ciała osoby, uwydatnia się tu chęć używania, która jest 
zasadniczo przeciwna miłości. Nie jest też miłością przez zwrot uczuciowy 
w stronę drugiej płci. Uczucie to oparte na wrażeniu i odczuciu kobiecości 
lub męskości z czasem może się wyczerpać w świadomości emocjonalnej 
kobiety i mężczyzny156. Dlatego zjawisko wstydu seksualnego w sposób na-

154 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 163–167.
155 Por. KKK 2522; F. Blachnicki, Pedagogika wstydliwości w świetle wartości osoby 

ludzkiej, dz. cyt., s. 183–186.
156 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 111.
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turalny otwiera się dla miłości157. Dopiero na gruncie miłości jako głębokiego 
osobowego spotkania kobieta i mężczyzna przestają się wzajemnie wstydzić 
przeżyć seksualnych. Chodzi o zachowanie właściwych proporcji między 
integralną wartością osoby a jej wartościami seksualnymi158.

Zdaniem Wojtyły istotą miłości jest przede wszystkim afirmacja wartości 
osoby, w której znajduje odzwierciedlenie pełna prawda o przedmiocie miło-
ści. Ta afirmacja idzie w dwóch kierunkach. W pierwszym kierunku zmierza 
ku pewnemu opanowaniu tych przeżyć, których bezpośrednim źródłem jest 
zmysłowość i uczuciowość człowieka. Drugim kierunkiem jest wybór zasadni-
czego powołania życiowego, które na ogół jest związane z inną osobą159. Osoba 
miłująca dąży do prawdziwego, całkowitego dobra osoby miłowanej. Takie 
dobro utożsamia się ze szczęściem. Takie nastawienie osoby jest całkowicie 
sprzeczne z nastawieniem na używanie i przedmiotowym traktowaniem osoby. 
Miłość powoduje, że wstyd, który jest naturalną barierą przed traktowaniem 
osoby jako przedmiotu użycia, ustępuje, ponieważ traci już wtedy rację bytu. 
Wstyd ustępuje jednak o tyle, o ile również osoba miłowana odpowiada mi-
łością osobie miłującej. Następnie afirmacja wartości osoby przenika na tyle 
wszystkie reakcje zmysłowo-uczuciowe nawiązujące do wartości seksualnych, 
że woli nie zagraża postawa użycia niezgodna z odniesieniem do osoby. Ow-
szem, afirmacja ta udziela się uczuciowości tak, że wartość osoby jest nie tylko 
abstrakcyjnie rozumiana, ale jest także głęboko odczuwana. Jest to wówczas 
również psychologiczna pełnia miłości, w której dokonuje się do głębi pra-
widłowa absorpcja wstydu seksualnego. Kobieta i mężczyzna mogą stanowić 
jedno ciało, gdzie Stwórca określił istotę małżeństwa. Ta jedność nie będzie 
żadną formą bezwstydu, ale tylko pełną realizacją zjednoczenia osób, wypły-
wającego ze wzajemnej miłości160.

Miłość ludzka obejmuje ciało, a także nadaje nowy kształt człowieczeństwu, 
które przeżywane jest różnie przez kobietę lub mężczyznę161. Tym nowym 

157 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 163–167; M. Świe-
tlawska, Pozytywna koncepcja wstydu Karola Wojtyły i Maxa Schelera, w: O antropologii 
Jana Pawła II, red. M. Grabowski, Toruń 2004, s. 194; D. Adamczyk, Wychowanie 
do wstydliwości w perspektywie rozprawy Karola Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność”, 
dz. cyt., s. 189–193.

158 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 163–167.
159 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 112.
160 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 163–167.
161 Por. W. Półtawska, Wstyd i wstydliwość jako afirmacja tajemnicy, dz. cyt., s. 215; 

Benedykt XVI, Jedność i dwoistość mężczyzny i kobiety, „L’Osservatore Romano” (wyd. 
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kształtem człowieczeństwa jest wyzwolenie się z bycia niewolnikiem w głębi 
serca, tj. bycia niewolnikiem grzechu, i przemienienie się w nowe stworzenie 
(por. Ef 4, 17–24). To człowieczeństwo jest darem, gdzie realizuje się przede 
wszystkim wolność, jedność i komunia, macierzyństwo i ojcostwo itp. (por. 
Ga 4, 13–14; Kol 3, 10–17; 1 Kor 6, 12–20; Mt 19, 3–6). Wolność jest miarą 
dojrzałości osoby, która przejawia się w posłuszeństwie i w wierności miło-
ści, a ma swój fundament w transcendentalnej godności, tj. godności danej 
od Boga. Zdaniem Jana Pawła  II „człowiek jest nierozerwalnie związany 
z tą wolnością, której żadna siła ani przymus zewnętrzny nie jest w stanie 
go pozbawić i która stanowi podstawowe prawo człowieka”162. Człowiek wolny 
ma zdolność opowiedzenia się po stronie prawdy, dobra i zdolność wyboru, 
gdzie może i chce je wybierać163. Zatem wolność jest tą wartością, od której 
zależy w jakiś sposób wstydliwość, ponieważ potrzebuje ona tej zdolności, 
by kierowała do dojrzałej miłości.

Według Półtawskiej jedność i komunia tworzą prawidłową sytuację, gdzie 
naturalna ludzka wstydliwość może zniknąć. To dokonuje się zaś wyłącznie 
w jednej jedynej relacji międzyosobowej: w kontakcie dwóch osób, w których 
spotyka się niepowtarzalne ty z  ja164. Wstyd w naturalny sposób otwiera 
się dla miłości będącą takim odniesieniem osoby do osoby, które u samych 
podstaw wyklucza osoby jako przedmiotu użycia165. Stąd wynika pewien 
sposób patrzenia i traktowania kogoś jako daru. Właśnie na tej płaszczyźnie 
znika wstyd, a zjawia się czysta radość bycia autentycznie sobą. Przykładem 
tego jest spojrzenie męża na żonę, które nie może być pożądliwe, lecz pełne 
podziwu166. Wstyd więc nie jest tutaj potrzebny, bo spojrzenie z miłością 
nie odbiera niczego, lecz podnosi do wartości jedynego skarbu, nie poni-
ża, nie odbiera komuś jego człowieczeństwa, lecz dowartościowuje je167.

Miłość erotyczna jest zjednoczeniem osób, które dopełnia się zbliżeniem 
i współżyciem cielesnym, a także polega na jakimś współprzeżywaniu wartości 

pol.) 29 (2008) nr 4 (302), s. 20–21.
162 Jan Paweł II, Chcesz służyć sprawie pokoju – szanuj wolność. Orędzie na Światowy 

dzień pokoju (8.12.1980), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 1 (1980) nr 11, s. 1–3.
163 Por. GS 17.
164 Por. W. Półtawska, Wstyd i wstydliwość jako afirmacja tajemnicy, dz. cyt., s. 210.
165 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 164.
166 Por. W. Półtawska, Wstyd i wstydliwość jako afirmacja tajemnicy, dz. cyt., s. 210.
167 Por. W. Półtawska, Wstyd i wstydliwość jako afirmacja tajemnicy, dz. cyt., s. 208.
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seksualnych, które stanowi o współżyciu seksualnym kobiety i mężczyzny168. 
W pewnym momencie wstyd na gruncie tej miłości może być rodzajem 
wdzięku, na który z  jednej strony wrażliwy jest tylko ktoś już kochający, 
a z drugiej strony wskutek swego piękna jest wdziękiem właściwym tylko 
miłości, a nie popędowi, od którego poruszenia wstyd odwraca wewnętrzną 
uwagę, a jeszcze bardziej hamuje objawy tego poruszenia bądź odpowiada-
jące mu zachowanie169. Wartością decydująca o prawidłowym przyjęciu daru 
ciała jest miłość, która wymaga kształtowania i rozwoju. Wśród moralnych 
podstaw w tej dziedzinie uwzględnia się dojrzewanie miłości erotycznej – 
afirmację godności.

168 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 162. 
169 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 69.
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Wstydliwość jako cnota skutecznie wspomaga czystość w porządkowaniu sfery 
seksualnej. Jej celem jest ochraniać czystość w sferze zewnętrznych kontaktów 
między osobami odmiennej płci oraz w dziedzinie obyczaju społecznego. Nie-
stety w dzisiejszych czasach to jej zadanie jest bardzo trudne, ponieważ coraz 
powszedniejsze staje się rozprzężenie seksualne, szerzy się erotyzm komercyjny 
i zepsuciu ulegają obyczaje w zakresie czystości. Środki społecznego przekazu 
stępiają wrażliwość na zgorszenie, propagują swobodę seksualną. Nie sprzyja 
to pielęgnowaniu cnoty wstydliwości. Wielu nie widzi potrzeby rezygnowania 
z takich zachowań, które mogą pośrednio przyczyniać się do pobudzenia 
seksualnego, narażając się lekkomyślnie na ich oddziaływanie.

Wielu, ulegając zewnętrznym pokusom, popada w grzechy niewstydli-
wości. Chcąc jednak rozważyć problem wykroczeń przeciwko cnocie wsty-
dliwości, należy najpierw podać kryteria oceny wykroczeń w tym zakresie. 
Powołując się na te kryteria, można mówić o zagubieniu wartości wstydu, 
o ślepocie na tę wartość. To z kolei obniża poziom kultury erotycznej, a nawet 
prowadzi do cynizmu, czyli do zastępowania w tej dziedzinie życia ludzkiego 
autentycznych wartości antywartościami i ich propagowania. Trzeba się zatem 
bronić przed zgubnym wpływem współczesnego zatracenia poczucia wstydu 
i ostrzegać przed nim innych.

1. Kryteria oceny wykroczeń przeciwko cnocie wstydliwości

Każde działanie międzyludzkie kieruje się zawsze do całego człowieka jako 
bytu cielesno-duchowego, nigdy zaś jedynie do jego ciała, i w konsekwencji 
podlega ono ocenie moralnej. Ogólnie ocenie moralnej podlegają przede 
wszystkim te działania, które uwzględniają dobro człowieka i są cnotą lub 
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nie uwzględniają go i są moralnym złem, grzechem. W zakresie wykroczeń 
przeciw cnocie wstydliwości należy podać cnoty, jak czystość, umiarkowa-
nie, skromność i godność, które będą kryterium oceny moralnej działania 
człowieka.

Osoba żyjąca w czystości zachowuje integralność obecnych w niej sił życia 
i miłości. Integralność ta zapewnia jedność osoby i sprzeciwia się wszelkie-
mu raniącemu ją postępowaniu1. Nie toleruje ani podwójnego życia, ani 
podwójnej mowy (por. Mt 5, 37)2. Cnota czystości obejmuje integralność 
osoby i  integralność daru3. Chodzi tutaj o integrację płciowości w osobie, 
czyli o  jedność wewnętrzną człowieka w  jego bycie cielesno-duchowym, 
jaką osiąga się przez czystość. Integralność osoby nie toleruje wszelkiego 
nieuporządkowania spowodowanego grzechem. Zatem czystość odrzuca 
to, co stanowi przyczynek niestałości uczuć i postaw wobec siebie samego 
i drugiego człowieka. Dalej integralność ta odwołuje się do ludzkiej wolno-
ści i godności, które są fundamentalną cechą miłości ludzkiej wskazującej 
na jej prawdziwość, autentyczność, szczerość i czystość (por. Rz 12, 9–10)4. 
Integralność daru z siebie uwzględnia wzajemną relację mężczyzny i kobiety, 
gdzie płciowość wyraża się w przynależności obu płci do świata cielesnego 
i biologicznego. W tej to relacji ujawnia się dar z własnej osoby, który do-
maga się czystości będącej wyrazem poszanowania praw osoby i uszanowania 
moralnego wymiaru życia ludzkiego. Stąd integralność daru pod wpływem 
cnoty czystości prowadzi do wierności, akceptacji oraz prawdy. Ponadto owa 
integracja uzdalnia do miłości, która jest formą wszystkich cnót, oraz do doj-
rzałego przeżywania swojej seksualności w wymiarze osobowym i ludzkim5.

Pod wpływem miłości czystość jawi się jako szkoła daru z własnej osoby. 
Panowanie nad sobą jest podporządkowane darowi z siebie6. Czystość domaga 
się osiągnięcia panowania nad sobą, które jest pedagogią ludzkiej wolności. 
Alternatywa jest oczywista: albo człowiek panuje nad swoimi namiętnościami 
i osiąga pokój, albo pozwala zniewolić się przez nie i staje się nieszczęśliwy 
(por. Syr 1, 22)7. Człowiek ma działać ze świadomego i wolnego wyboru, 

1 Por. KKK 2338.
2 Por. KKK 2338.
3 Por. KKK 2337.
4 Por. KKK 2338–2343.
5 Por. KKK 2337, 2344, 2346.
6 Por. KKK 2346.
7 Por. KKK 2339. 



—  177  —

Wykroczenia przeciwko cnocie wstydliwości 

to znaczy osobowo, od wewnątrz poruszony i naprowadzony, a nie pod wpły-
wem ślepego popędu wewnętrznego lub też zgoła przymusu zewnętrznego8. 
Tkwiąca we wnętrzu i rozbudzona jeszcze przez czyny sprzeczne z zasadami 
moralnymi pożądliwość zniewala człowieka, poddaje go pod swoje panowanie, 
narzuca mu postępowanie zgodne z jej wymaganiami. Dlatego też człowiek 
powinien dążyć do wolności, która polega na panowaniu nad sobą, to znaczy 
nad myślami, słowami, czynami, patrzeniem, słuchaniem. To panowanie nad 
sobą jest wolnością. Taką zaś wolność zdobywa człowiek, gdy uwalniając 
się od wszelkiej niewoli namiętności, dąży do swojego celu drogą wolnego 
wyboru dobra oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomoce9. 
Kierowanie się w życiu nie egoistycznymi namiętnościami i pożądaniami, 
lecz miłością rodzi pokój. Aby ten pokój osiągnąć, trzeba zapanować nad 
wszelkimi egoistycznymi pragnieniami.

Czystość serca wyzwala z rozpowszechnionego erotyzmu i oddala od wi-
dowisk, które sprzyjają niezdrowej ciekawości i iluzji10. Mówi się o czystości 
spojrzeń zewnętrznych i wewnętrznych. Występują one wtedy, gdy czuwa 
się nad uczuciami, wyobraźnią, gdy odrzuca się jakiekolwiek upodobania 
w myślach nieczystych11. Stąd w tych spojrzeniach podkreśla się często wartość 
osoby, jej niepowtarzalność i piękno, gdzie można się nią samą zachwycić i nie 
pragnąć jej wykorzystać, posiąść. Ważne jest też, z jaką intencją człowiek udaje 
się na bezwstydne widowiska. W tym zakresie należy uwzględnić czystość 
intencji, która jest kryterium nadmiaru lub niedostatku wstydu. Czystość 
intencji polega na dążeniu do prawdziwego celu człowieka, jak również na roz-
poznawaniu woli Bożej i pełnieniu jej we wszystkim12. Chodzi tu o intencję 
będącą istotnym elementem w wartościowaniu moralnego działania, czy jest 
to dobre, czy złe. Sytuuje się ona w wolitywnym źródle działania i określa się 
ją przez cel. Cel jest pierwszym elementem intencji i wskazuje na zamierzony 
kres działania, gdyż intencja jest właśnie zwróceniem się woli do celu oraz 
dotyczy ona kresu działania. Przy czym należy podkreślić, iż konieczne jest 
ukierunkowanie na przewidywane dobro podejmowanego działania oraz 
skierowanie całego życie na cel ostateczny, jakim jest życie wieczne. Dobra 
intencja nie czyni ani dobrym, ani słusznym zachowania, które samo w sobie 

   8 Por. KKK 2339.
   9 Por. GS 17.
10 Por. KKK 2525.
11 Por. KKK 2520.
12 KKK 2520.
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jest nieuporządkowane13. Zdaniem Wojtyły autoteleologia człowieka wskazuje 
na to, że człowiek jest sam dla siebie celem na tyle i w taki sposób, na ile 
jego czyny oraz zawarte w tych czynach chcenia, wybory, rozstrzygnięcia 
znajdują w samym człowieku swój kres. Kres ten odnajduje się na gruncie 
transcendentnego odniesienia do prawdy, która zawiera ów kres osobowej 
struktury samostanowienia, czyli spełniania siebie samego na gruncie bez-
względności dobra14.

Czystość zakłada poszanowanie praw osoby, szczególnie prawa do otrzy-
mywania informacji i wychowania, które szanują moralne i duchowe wy-
miary życia ludzkiego15. Wymaga ona od środków społecznego przekazu 
informacji troszczącej się o szacunek i umiarkowanie16. Osoby odpowiedzial-
ne za przekaz informacji powinny zachowywać właściwe proporcje między 
wymaganiami dobra wspólnego a poszanowaniem praw indywidualnych. 
Ingerencja środków społecznego przekazu w prywatne życie osób zaangażo-
wanych w działalność polityczną lub publiczną powinna być potępiona, o ile 
narusza ich intymność i wolność17. Każdy powinien zachować sprawiedliwą 
dyskrecję wobec prywatnego życia innych ludzi18.

Cnota czystości usprawnia więc wolę i samą władzę pożądania do opa-
nowania zmysłowych poruszeń powstających w człowieku wraz z reakcją 
zmysłowości i uczuciowości. Innymi słowy cnota czystości to sprawność 
w opanowaniu poruszeń pożądliwych wraz z odpowiednimi reakcjami19. Za-
tem ta cnota pojmowana jako sprawność polega na stałym trzymaniu w rów-
nowadze władzy pożądliwej przez habitualny stosunek do dobra prawdziwego, 
które określa rozum. Jest podporządkowana cnocie kardynalnej umiarkowa-
nia. Cnota umiarkowania uzdalnia do unikania wszelkiego rodzaju nadużyć20. 
Ponadto trzeba w tym miejscu pamiętać, że na życie moralne składają się 
cztery czynności rozumu. Pierwszą czynnością jest prosta intuicja (pojmo-
wanie), która dostrzega jakiś cel jako dobry. Drugą jest zastanowienie się nad 

13 Por. KKK 1752–1753.
14 Por. K. Wojtyła, Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka, 

w: K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, dz. cyt., s. 486–487.
15 Por. KKK 2344.
16 Por. KKK 2525.
17 Por. KKK 2492.
18 Por. KKK 2492.
19 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 152. 
20 Por. KKK 2290.
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tym, co należy zrobić, by ten cel osiągnąć. Trzecią jest sąd nad tym, co należy, 
a czego nie należy czynić. Czwartą zaś jest nakaz rozumu, by czynić21.

W sensie ontologicznym cnota umiarkowania jest pojmowana jako śro-
dek między skrajnościami nadmiaru lub braku. Nadmiar jest błędem, brak 
przedmiotem nagany, a środek – przedmiotem pochwał i czymś właściwym. 
Może też być ona interpretowana w sensie aksjologicznym, gdzie będzie 
doskonałością, czyli skrajnością po stronie dobra22. Arystoteles zwraca uwa-
gę na umiar (gr. μεσότης) ludzkiego zachowania rozumianego jako środek 
między skrajnościami cechujący nieuporządkowanych ludzi. Środkiem więc 
nazywa on ze względu na przedmiot „to, co jest jednakowo oddalone od obu 
krańców i też jest jedno i to samo dla wszystkich”, a ze względu na człowieka 

„to, co jest równe, jest czymś w pośrodku pomiędzy nadmiarem i niedostat-
kiem, tym zaś nie jest ani jedna, ani ta sama rzecz dla wszystkich”23. Stąd 
umiarem ludzkiego działania będzie robienie tego, co się powinno czynić, 
w odpowiednich okolicznościach, wobec koniecznych osób oraz dla określo-
nego celu i sposobu. Prawo moralne reguluje to, co należy wykonać zgodnie 
z rozumem jako najwyższą normą działania ludzkiego. Wśród tych cech 
można wyodrębnić trzy zjawiska w sferze psychicznej, a mianowicie: namięt-
ności, zdolności i trwałe dyspozycje. Namiętnościami określa się wszystko to, 
czemu towarzyszy przyjemność lub przykrość, czyli pożądanie, gniew, strach, 
odwagę, zawiść, radość, miłość, nienawiść, tęsknotę, zazdrość czy litość. Nie 
należą do nich ani zalety, ani wady. Zdolnościami nazywa się to, dzięki czemu 
można doznawać wymienionych wyżej namiętności – tkwią one w naturze 
człowieka. Zaś za trwałe dyspozycje przyjmuje się to, dzięki czemu można 
odnieść się do namiętności w sposób właściwy lub niewłaściwy24. Zatem 
umiar powinien być szeroko rozumianą zdolnością prawidłowego oceniania 
postaw człowieka, odwagi wytknięcia błędu oraz umiejętnością zauważenia 
pozytywów działania.

Zdaniem Arystotelesa „o wstydliwości nie należy mówić jako o jednej 
z cnót, jako że podobna jest bardziej do uczucia aniżeli do trwałej dyspozycji”25. 

21 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 77.
22 Por. J. Nawrot, Przyjaźń w Etykach Arystotelesa, w pismach mądrościowych 

Septuaginty oraz w Nowym Testamencie, Poznań 2004, s. 28.
23 Arystoteles, Etyka nikomachejska, dz. cyt., s. 111.
24 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, dz. cyt., s. 111.
25 Arystoteles, Etyka nikomachejska, dz. cyt., s. 166–167. W pismach Arystotelesa 

występują spore ilości sprzeczności, rozbieżności i powtórzenia, np. z  jednej strony 
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Dlatego też w tym rozumieniu wstydliwość nie jest wprawdzie cnotą, ale 
chwali się jednak i wstydliwego, iż trzyma się środka między nadmiarem 
a niedostatkiem. Chodzi tutaj mianowicie o to, że kto wszystkiego się wstydzi, 
ten jest przesadnie wstydliwy, a ten, który nie wstydzi w ogóle, jest całkiem 
bezwstydny – grzeszy niedostatkiem. Stąd wniosek, że ten, kto trzyma się 
środka, czyli umiaru między dwiema skrajnościami, ten jest wstydliwy26. 
Tomasz z Akwinu podkreśla, iż każdy upadek powoduje wadę, która wynika 
z „przesadnej miłości do tego, co brzydkie” (łac. provenit ex nimio amore 
turpitudinum), a to przeciwstawia się cnocie27. Jak również wstyd dotyczy 
niesławy jako należącej się za przewinienie, które jest upadkiem dobrowolnym. 
Następnie czyn mający charakter grzechu wydaje się czymś brzydkim, ponie-
waż brzydota tutaj jest podwójna: pierwsza mająca charakter występku, który 
polega na wypaczeniu wolności. Nie jest ona czymś trudnym do uniknięcia, 
gdyż to, co jest zależne od woli, nie wydaje się trudnym i przewyższającym 
siły ludzkie ani nie budzi lęku. Druga natomiast brzydota to kara polegająca 
na pogardzie, która jest trudnym złem do zniesienia. Zatem wstyd będący 
bojaźnią przed brzydotą ma przede wszystkim za przedmiot pogardę, czyli 
naganę28. A przedmiotem właściwym bojaźni jest trudne do uniknięcia zło. 
Wnioskując za Tomaszem z Akwinu, można twierdzić, że wstyd ma podwójny 
wpływ na przewinienie: przez niego zaprzestaje się występków, a to z obawy 
przed pogardą, oraz z tego samego powodu nie czyni się rzeczy brzydkich 
wobec ludzi, a zwłaszcza publicznie.

Zewnętrzne zachowanie człowieka, postawa i ruchy harmonizują z cno-
tami, jakie ma on na mocy swego charakteru. Skoro człowiek ma wewnętrz-
nie wszystkie cnoty, to w obcowaniu z innymi ludźmi umie się dopasować 
do ogólnie przyjętych dobrych obyczajów. Stąd wynika opanowanie ruchów 
ciała w zachowaniu się człowieka, czyli skromność i wstydliwość. Sprawia to, 
że człowiek w sposobie poruszania się, chodzenia, śmiania, mówienia zacho-
wuje się tak, iż nikogo nie obraża, gdyż wszystko, co się składa na jego sposób 
bycia, jest ujęte w karby umiaru. Umiar polega tu na ustaleniu swobodnego 

wstydliwość jest podobna bardziej do uczucia aniżeli do trwałej dyspozycji, a z drugiej 
strony jest ona cnotą, gdzie wstydliwość jest równa poczuciu honoru. Por. Arystoteles, 
Etyka nikomachejska, dz. cyt., s. 116–118, 138, 166–167.

26 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, dz. cyt., s. 118.
27 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 43.
28 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 44.
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sposobu bycia i zachowaniu środka między skrępowaniem i sztywnością 
a brakiem przyjętych form towarzyskich29.

Nadanie pewnego umiaru zewnętrznemu zachowaniu się człowieka jest 
zadaniem skromności. Dotyczy ona w szczególności ubioru i ozdób, których 
ktoś używa. Skromność daje możliwość utrzymania równowagi między niedo-
miarem a nadmiarem w ubiorze. Niedomiarem jest niedbanie o strój i wygląd 
zewnętrzny do tego stopnia, że  jest powodem odrazy. Zaniedbania w tej 
dziedzinie mogą pochodzić z niedbalstwa i lenistwa, ale źródłem ich może 
być i pycha, chęć pokazania, że się tymi czynnikami zewnętrznymi pogardza. 
Jak nie należy nikogo razić zaniedbaniem, tak i nie należy zwracać na siebie 
uwagi zbyt wytwornymi strojami, lecz utrzymać umiar. Motywem nadmiaru 
w strojeniu bywa nieraz pycha, częściej próżność, szukająca blasku i uwagi30.

Według Arystotelesa godność (gr. σεμνότης) znajduje się pośrodku pomię-
dzy zarozumialstwem a służalczością. Człowiek godny zasługuje na pochwałę, 
gdyż tylko przystaje on z tymi, którzy są tego godni31. Zdaniem Jacka Woro-
nieckiego godność polega na wrodzonej świadomości rozumnego charakteru 
ludzkiej natury. Z tej natury wynika, że człowiekowi nie wolno się kierować 
tylko pożądaniami zmysłowymi, podobnie jak zwierzętom, ponieważ ma on 
rozum. Rozum otwiera szersze horyzonty i pozwala mu dojść do pozna-
nia dobra samego w sobie. To poznanie dobra, które może być pożyteczne, 
przyjemne i godziwe, nie jest dostępne dla poznania zmysłowego, stąd jest 
nieznane ono zwierzętom. Człowiek ma wrodzone przeświadczenie wyższości 
nad zwierzętami i dlatego może panować na budzącymi się pożądaniami 
i podporządkować je innym względom niż zadowolenie zmysłowe32. Człowiek 
jest osobą. Osoba oznacza to, co najdoskonalsze w całej naturze ludzkiej33. 
Z kolei Katechizm Kościoła katolickiego naucza, że godność osoby ludzkiej 
ma podstawę w stworzeniu jej na obraz i podobieństwo Boże34. Szczegól-
nym znakiem obrazu Bożego jest wolność, która zakłada możliwość wyboru 
między dobrem a złem. Człowiek, dzięki duszy oraz duchowym władzom 

29 Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, Lublin 1986, s. 419–
420.

30 Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, dz. cyt., s. 421.
31 Por. Arystoteles, Etyka wielka, dz. cyt., s. 336.
32 Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, dz. cyt., s. 339.
33 Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. O Trójcy Przenajświętszej, t. 3, dz. cyt., 

s. 23. 
34 Por. KKK 1700–1715.
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rozumu i woli, jest zdolny do zrozumienia porządku ustanowionego przez 
Stwórcę35. Za pomocą rozumu człowiek poznaje głos Boga, który przynagla 
go do „czynienia dobra, a unikania zła”36. Dzięki woli osoba ludzka jest 
zdolna kierować się do prawdziwego dobra37. Zatem godność osoby ludzkiej 
wynika z posiadania przez nią rozumnej natury i wolnej woli, a życie moralne 
świadczy o tej godności. Jan Paweł II naucza, iż Bóg obdarzył godnością oso-
bową w równej mierze mężczyznę i kobietę, kiedy stwarzał pierwszych ludzi: 
mężczyznę i niewiastę38. Człowiek jest osobą – w równej mierze mężczyzną 
i kobietą. Oboje są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga osobowego39. 
Każda z dwu płci z taką samą godnością, chociaż w różny sposób, jest obrazem 
mocy i czułej miłości Boga40. Stąd nie wolno osoby ludzkiej traktować jak 
rzeczy, nie wolno nią manipulować. Właściwym podejściem do człowieka 
jest szacunek i miłość.

To, co sprzyja rozwojowi poszczególnych osób i ma na względzie dobro 
społeczeństwa, należy do kryteriów norm i ocen etycznych w dziedzinie sek-
sualnej, wśród których można wymienić m.in.: zasadę miłości, wartość życia, 
zasadę respektowania godności osoby ludzkiej i zasadę rozwoju41. W zakresie 
zachowań seksualnych występują normy szczegółowe, tj. norma statystyczna 
i socjologiczna. Norma statystyczna opiera się na założeniu, że zachowanie 
przeciętne, najczęściej spotykane jest normalne42. Normy socjologiczne 
określają, co jest dla społeczeństwa dobre, a co złe, a więc jakie zachowania 
seksualne są społecznie akceptowane, a  jakie wchodzą w zakres patologii 
społecznej. Podstawowe i akceptowane społecznie normy moralne i praw-
ne są punktem odniesienia do określenia, czy dane zachowanie seksualne 
mieści się w granicach normy, czy też stanowi patologię społeczną. W celu 
przeciwdziałania zachowaniom, których stopień społecznej szkodliwości jest 
odpowiednio wysoki, a więc przekracza margines tolerancji, dane społeczeń-
stwo ustanawia normy prawne43.

35 Por. KKK 1705, 1731–1748. 
36 Por. GS 16.
37 Por. KKK 1704.
38 Por. FC 22; GS 49; KKK 2334.
39 Por. MD 6; KKK 2334.
40 Por. KKK 2335.
41 Por. A. Zwoliński, Seksualność w relacjach społecznych, dz. cyt., s. 386–387. 
42 Por. K. Imieliński, Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, dz. cyt., s. 211–215. 
43 Por. K. Imieliński, Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, dz. cyt., s. 211–215.



—  183  —

Wykroczenia przeciwko cnocie wstydliwości 

Z punktu widzenia seksuologii należy zwrócić uwagę na: normę seksualną 
akceptowaną, normę seksualną optymalną oraz normę seksualną tolerowaną. 
Normę seksualną akceptowaną stosuje się na oznaczenie praktyk i zachowań 
seksualnych, które wprawdzie nie są optymalne dla rozwoju człowieka, lecz 
nie ograniczają jego rozwoju osobniczego oraz nie utrudniają nawiązywania 
głębokich więzi międzyludzkich i nie budzą zastrzeżeń klinicznych. Norma 
seksualna optymalna używana jest na oznaczanie praktyk i zachowań seksu-
alnych najbardziej pożądanych z punktu widzenia rozwoju indywidualnego 
i społecznego. Propaguje się ją jako model wychowawczy. Norma seksualna 
tolerowana uwzględnia te praktyki i zachowania seksualne, których ocena jest 
różna z punktu widzenia normy lub patologii oraz uzależniona od kontekstu 
sytuacyjnego i charakteru. Te trzy kategorie normy zaliczane są do normy 
seksualnej w sensie klinicznym, tzn. zachowania z nimi zgodne nie wymagają 
interwencji terapeutycznej44.

2. Grzechy godzące w cnotę wstydliwości

W starotestamentowej koncepcji grzechu chodzi o relację międzyosobową 
Stwórca–stworzenia (tzw. przymierze), której ośrodkiem jest prawo natury 
wpisane w stworzenie. Grzech jawi się jako zerwanie przymierza z Bogiem, 
jako bunt, co wyrażają określenia W[v'(P' (peša‘), Wnaj'äx(' (hatta’t), !wOà[] (‘awôn)45. 

44 Por. K. Imieliński, Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, dz. cyt., s. 211–215.
45 „W[v'(P' (peša‘) jest to kluczowy termin dla teologii grzechu w Starym Testamen-

cie. Szczególnie często prorocy używali tego słowa na określenie złego postępowania 
tych, których Bóg wybrał, aby byli ludem umiłowanym. Ten termin znajduje się 
w 1 Krl 8, 50; Iz 1, 2; 43, 27; Jr 2, 8; 33, 8; Ez 2, 3; 33, 12; Oz 7, 13; 8, 1; Mi 3, 8. Wnaj'äx 
(hatta’t) rdzeń ten, występujący w różnych formach w Starym Testamencie około 
600 razy, wyraża to, co zazwyczaj obiegowo określa się jako grzech. Początkowo – jak 
wykazują to badacze języka hebrajskiego – służył on na określenie braku czegoś, a także 
oznaczał nieosiągnięcie celu lub zbłądzenie. Czasownik wyrażał przede wszystkim na-
ruszenie pewnej relacji międzyosobowej. Formuła «zawinić przeciw komuś», odnosząca 
się do sytuacji międzyludzkich, występuje 14 razy, a w odniesieniu do Boga częściej, 
bo 60 razy. To słowo występuje m.in. w następujących tekstach: Lb 12, 11; 14, 40; 
21, 7; Pwt 1, 41; Sdz 10, 10; 10, 15; 1 Sm 7, 6; 12, 10; 1 Krl 8, 47; 2 Krn 6, 37; 
Ne 1, 6; Ps 106, 6; Iz 42, 24; Jr 3, 25. !wOà[] (‘awôn) jest to termin stosowany na określenie 
grzechu związanego, jak i poprzednie, z Przymierzem. Stary Testament nie rozróżnia 
różnych stadiów grzesznego czynu, ale ujmuje go globalnie, w jednym syntetycznym 
pojęciu, który zawiera wszystkie elementy grzesznego stanu. To słowo wyraża raczej stan, 
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W sensie świeckim W[v'(P' (peša‘) oznacza oderwanie się od kogoś lub pozba-
wienie kogoś jakiejś rzeczy (zabranie). Zaś w kontekście religijnym słowo 
to znaczy przede wszystkim bunt, zerwanie i przekroczenie Przymierza. Cho-
dzi tu o bunt woli ludzkiej przeciw woli Bożej, o zrzucenie z siebie zwierzch-
ności Boga, o sprzeciw wobec Jego zbawczej inicjatywy. Ten bunt objawia 
się – według proroków – w różnorakich formach. Amos mówi o nim jako 
o niewdzięczności. Ozeasz opisuje go w kategoriach niewierności, Izajasz jako 
pychę, a Jeremiasz jako nieprzyjaźń ukrytą w głębi serca. Bunt oznacza zła-
manie Przymierza albo odstępstwo od niego, stawiając grzesznika w opozycji 
do Boga, który chce trwać w stałym związku z ludźmi46. Z kolei określenie 
Wnaj'äx(' (hatta’t) dotyczy braku czegoś, nieosiągnięcia celu lub zbłądzenia, a także 
naruszenia pewnej relacji osobowej. Grzech jest związany z osobą, wobec 
której nie zostało wypełnione określone zobowiązanie. W takim rozumieniu 
pojęcie grzechu jest jakąś winą wobec kogoś lub jakimś brakiem. Jest również 
pogwałceniem wzajemnej więzi – czy to z Bogiem, czy z bliźnim, czy samym 
sobą47. Z kolei pojęcie !wOà[] (‘awôn) odnosi się do dialogu Boga z człowiekiem 
i zwraca uwagę na niegodność ludzkiego partnera. To słowo określa zarówno 
dewiację moralną w sumieniu, jak i poczucie winy oraz karę związaną z wy-
stępkiem. To właśnie różne konkretne grzechy stwarzają brak, niegodziwość, 
winę, stan błędu i grzeszny stan48. Grzech zatem dotyczy wykroczeń przeciwko 
Prawu, ale pojęcie grzechu nie ogranicza się tylko do tegoż Prawa. Grzech 
jest odmową posłuszeństwa wobec zbawczych planów Boga, wobec Jego 
inicjatywy, które były nieustannie objawiane przez Boga w historii.

Grzech rajski to przede wszystkim zakwestionowanie daru i miłości, 
z której bierze początek stworzenie jako obdarowanie. Pierwszym skutkiem 
tego grzechu jest pojawienie się granicznego doświadczenia wstydu49. Wstyd 

który jest rezultatem czynów grzesznych, a nie ich przyczyną. Występuje jako rzeczow-
nik 231 razy w Starym Testamencie, a zwłaszcza w Rdz 15, 16; 44, 16; Wj 20, 5; 28, 
38; 28, 43; 34, 7; Kpł 10, 17; 22, 16; 26, 40; Lb 5, 15; 14, 18; 18, 1; Pwt 5, 9; 19, 15. 
Przez swój bunt grzesznik narusza osobisty związek z Bogiem, a przez to Bóg nie jest 
kochany i człowiek zamknięty przez grzech nie może czerpać ze skarbca Bożej miłości. 
Właśnie w tej perspektywie objawia się cała tragiczna wymowa grzechu”. Por. J. Nagórny, 
Etyka przymierza Starego Testamentu, dz. cyt., s. 199–208.

46 Por. J. Nagórny, Etyka przymierza Starego Testamentu, dz. cyt., s. 199–202.
47 Por. J. Nagórny, Etyka przymierza Starego Testamentu, dz. cyt., s. 202–203.
48 Por. J. Nagórny, Etyka przymierza Starego Testamentu, dz. cyt., s. 203–205.
49 Por. Jan Paweł  II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się 

do początku, dz. cyt., s. 46, 110–111.
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mężczyzny i kobiety po tym grzechu połączony jest z lękiem przed Bogiem. 
Jan Paweł II określa ten przeżywany przez mężczyznę i kobietę wstyd jako 

„trudność utożsamiania się z własnym ciałem” czy też „konstytutywne pęk-
nięcie wewnątrz ludzkiej osoby, jakby rozbicie pierwotnej duchowo-cielesnej 
jedności człowieka”50. Zgodnie z tradycyjnym nauczaniem Kościoła określa się 
skutki grzechu pierworodnego jako pozbawienie człowieka darów nadprzy-
rodzonych i pozaprzyrodzonych oraz uszczerbek w tym, co należy do samej 
natury, do człowieczeństwa51.

Wstydliwość wiąże się z grzechem cielesnym, który bierze się z natury. 
Istnieją takie rodzaje grzechu cielesnego, które nie są grzechem śmiertelnym, 
tak jak popęd cielesny nie jest grzechem śmiertelnym wtedy, gdy nie daje 
mu się pożywki w postaci złych myśli itp., gdyż jest w naturze człowieka 
i nie można go całkowicie uniknąć i usunąć. We wszystkich jednak przypad-
kach popełnienia grzechu cielesnego zawsze większa odpowiedzialność spada 
na kobietę, niezależnie od okoliczności, w jakich to nastąpiło52. Zachowania 
obrażające wstydliwość nazywa się brakiem wstydu lub niewstydliwością (łac. 
impudicitia)53. Zalicza się tu bezwstydne myśli, nieskromne uczynki oraz 
grzechy niewstydliwości54.

Bezwstydne są niepotrzebne myśli i wyobrażenia, które nie zawierają 
wyrażenia zgody na nieczystość jako taką, ale w praktyce mogą wywołać 
podniecenie i pokusy płciowe. Ciężkość grzeszności bezwstydnych myśli 
ocenia się według niebezpieczeństwa, które niosą ze sobą dla czystości, oraz 
braku poważania i czci dla tajemnicy życia. Myśli bezwstydne są bardzo 

50 Por. Jan Paweł  II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się 
do początku, dz. cyt., s. 116–117.

51 Por. Jan Paweł  II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się 
do początku, dz. cyt., s. 113–114.

52 Por. J. Rossiaud, Prostytucja w średniowieczu, przeł. P. Salwa, Warszawa 1997, 
s. 120–121 i s. 124.

53 Por. M. Kowalewski, Mały słownik teologiczny, dz. cyt., s. 413.
54 Por. B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. 3, dz. cyt., s. 252–263. 

Jezus powie, iż „całe zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym” (Mk 7, 23). 
W Ewangelii Jezus określa, co czyni człowieka nieczystym, czyli to, co z wnętrza, serca 
jego wychodzi. Są to złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, 
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha i głupota (Mk 7, 21–22). 
Zdaniem św. Pawła źródłem owych uczynków jest ciało, zapowiada on, że „ci, którzy się 
takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą” (Ga 5, 21). Zatem można 
powiedzieć, że ci, co uprawiają kult bożków, są niewolnikami zepsucia, ponieważ wy-
powiadają słowa wyniosłe a próżne, uwodzą żądzami cielesnymi i rozpustą (por. 2 P 18). 
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bliskie myślom nieczystym lub zmysłowemu wyobrażeniu sobie czynności 
nieczystych. Bezwstydne jest nastawienie, wszelka myśl, wyobrażenie i pra-
gnienie, które jest dobrowolnym i chętnym wyrażeniem zgody na własny 
lub cudzy czyn bezwstydny55. Wszelki bezwstyd sprzeciwia się zamiarom 
Stwórcy56. Przykładem są wiarołomne myśli, bezwstydne obrazy. Wiaro-
łomstwo jest złamaniem danego słowa, przyrzeczenia lub przysięgi, a także 
zdradą albo sprzeniewierzaniem się, czyli odstępstwem od czegoś57. Z kolei 
obrazy bezwstydne zanieczyszczające wyobraźnię są niejednokrotnie oznaką 
zepsucia, jak również mogą być chorobliwym skutkiem lękliwości nerwowej 
lub doznawaniem myśli obsesyjnych58.

Nieskromne uczynki wynikają z pożądliwości, godzą w godność człowieka, 
czystość, jak i wstydliwość59. Święty Jan rozróżnia trzy rodzaje pożądania, czyli 
pożądliwości: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę życia (por. 1 J 2, 16), 
pochodzącą od świata i związaną z brakiem miłości, brakiem relacji osobo-
wych. Pożądanie może oznaczać każdą gwałtowną postać pragnienia ludzkiego, 
które teologia określa jako pragnienie zmysłowe60. To pragnienie przeciw-
stawia się wskazaniom rozumu ludzkiemu, jak również można je utożsamić 
z buntem ciała wobec ducha (por. Ga 5, 16.17.24; Ef 2, 3). Pożądania zmy-
słowe skłaniają człowieka do pragnienia rzeczy przyjemnych, których on nie 
posiada. Pragnienia te same w sobie są dobre. Często jednak nie zachowują 

55 Por. B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. 3, dz. cyt., s. 252–253.
56 W tym aspekcie wymienia się w Piśmie Świętym morderstwo, kradzież i pod-

stęp, zniszczenie, zdradę, gwałt, krzywoprzysięstwo, ucisk dobrych, niepamięć dobro-
dziejstw, znieprawienie dusz, grzechy przeciw naturze oraz rozprzężenie w małżeństwach 
(por. Mdr 14, 25–26). Wielkie zło nazywa się pokojem, nie zachowuje się czystości 
w życiu (Mdr 14, 22–24). 

57 Por. Wiarołomstwo, w: Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, War-
szawa 1985, s. 691.

58 Por. B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. 3, dz. cyt., s. 253.
59 Por. Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza, cz. 1, dz. cyt., 

s. 215–217. W historii teologii fenomen związany z przeżyciem immanentnego wstydu 
został nazwany „pożądliwością”. Doświadczając pożądliwości i słabości ciała, człowiek 
przeżywa niepokój sumienia, przestrzegający go przed zagrożeniem wartości etycznej 
jego postępowania i samej godności osoby. J. Kupczak, Dar i komunia. Teologia ciała 
w ujęciu Jana Pawła II, dz. cyt., s. 111. Przeżywający immanentny wstyd człowiek 

„uświadamia sobie po raz pierwszy, że  jego ciało przestało czerpać z tej mocy ducha, 
która wynosiła je na poziom obrazu Boga”. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył 
ich. Chrystus odwołuje się do początku, dz. cyt., s. 117.

60 Por. KKK 2515.
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one rozumnej miary61. Dlatego już w Starym Testamencie Pan Bóg nakazuje 
człowiekowi – „nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz 
pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy” 
(por. Wj 20, 17). Następnie pożądanie jest konsekwencją nieposłuszeństwa 
grzechu pierworodnego (Rdz 3, 11). Wywołuje ono nieporządek we władzach 
moralnych człowieka i nie będąc samo w sobie grzechem, skłania człowieka 
do popełniania grzechów62.

Pożądliwość ciała może prowadzić do zniewolenia człowieka poprzez takie 
czyny lub przedsięwzięcia, które mają jakąkolwiek przyczynę egoistyczną czy 
ideologiczną, handlową czy totalitarną. Te czyny, przedsięwzięcia prowadzą 
do poniżenia godności osobistej, do kupowania człowieka, sprzedawania 
go oraz wymiany, jakby był towarem. Grzechem przeciwko godności osoby 
i jej podstawowemu prawu jest sprowadzenie jej przemocą do wartości użyt-
kowej lub do źródła zysku63. Przykładem tu jest prostytucja, która dotyczy 
na ogół kobiet, ale też mężczyzn, dzieci i młodzieży. Prostytucja jest jednocze-
śnie grzechem i zgorszeniem, ponieważ narusza godność osoby. Osoba staje 
się przedmiotem przyjemności cielesnej kogoś innego64. Kto płaci, grzeszy 
ciężko przeciw sobie samemu. Zgodnie z katolicką tradycją katechizmową 
dziewiąte przykazanie Boże (por. Wj 20, 17) – zakazuje pożądania cielesnego65.

Grzechy niewstydliwości dotyczą wszelkiej niewstydliwości, którą popeł-
nia się z wyraźnym celem, aby wywołać rozkosz zmysłową – tym samym staje 
się ona nieczysta i jest grzechem ciężkim. Akt niewstydliwy, który uchybia 
wstydowi, należy ocenić według zasady roztropności, jak również według 
kryterium niebezpieczeństwa podniecenia płciowego i niebezpieczeństwa 
dobrowolnego przyzwolenia na podniecenie płciowe oraz zgorszenia. Nie-
bezpieczeństwo podniecenia płciowego jest zależne od pobudliwości po-
szczególnego człowieka lub od bezpośredniości przeżywania tego aktu oraz 
od ogólnego pojmowania w danej epoce tych spraw66. Z kolei zgorszenie 
jest postawą lub zachowaniem, które prowadzi drugiego człowieka do po-
pełnienia zła. Ten, kto dopuszcza się zgorszenia, narusza cnotę i prawość. Jest 
to poważnym wykroczeniem, jeśli uczynkiem lub zaniedbaniem dobrowolnie 

61 Por. KKK 2535.
62 Por. KKK 2515.
63 Por. KKK 2414.
64 Por. KKK 2355.
65 Por. KKK 2514.
66 Por. B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. 3, dz. cyt., s. 261.
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doprowadza się drugiego człowieka do poważnego wykroczenia67. Zgorszenie 
może być spowodowane przez prawo lub instytucję, przez modę lub opinię 
publiczną68. Te kryteria obowiązują tak co do spojrzeń, jak i rozmów, dotyków 
i lektur, ponieważ niewstydliwość obejmuje swym zakresem te czynności69.

Niewstydliwe mogą być spojrzenia. Bernard Häring wśród spojrzeń wyróż-
nia spojrzenia: niewinne i bez złej myśli, niepotrzebne i dobrowolne, ciekawe 
i dłuższe, niewinne i beztroskie. Spojrzenia niewinne i bez złej myśli – nie-
zależnie na co mogłyby padać – nigdy nie są nieczyste. Ale niekontrolowane 
rzucanie oczami wobec grożących pokus jest niewstydliwe. Każde niepotrzeb-
ne i dobrowolne spojrzenie, które zgodnie z doświadczeniem daje zgorszenie 
i niesie ze sobą niebezpieczeństwo podniecenia płciowego i pokusy, jest także 
niewstydliwe. Ciekawe i dłuższe przyglądanie się nagiemu ciału lub nieprzy-
stojnie ubranemu ciału osoby odmiennej płci jest bardzo niewstydliwe. Jeśli 
ktoś nie przygląda się w złym celu, a z doświadczenia wie, że nie wzbudza ani 
zgorszenia, ani niebezpieczeństwa podniecenia płciowego i pokusy, to mimo 
braku opanowania ciekawości nie można tego uważać za grzech ciężki. Jeśli 
istnieje właściwy powód, to w ogóle nie ma mowy o grzechu (np. lekarz 
badający człowieka)70.

Według Häringa niewinne i beztroskie wpatrywanie się w twarz czy po-
stać osoby płci drugiej na skutek postawy czy motywu (ciekawości lub ego-
istycznego przypuszczenia, że dana osoba zareaguje seksualnie na wyzywające 
spojrzenia) oraz ze względu na sposób, w jaki się to dokonuje, może być 
bezwstydne i niebezpieczne71. Może też mieć miejsce fałszywa wstydliwość, 
czyli pruderia polegającą na kłamliwym ukrywaniu swych właściwych intencji 
wobec osób przeciwnej płci lub w ogóle wobec całej dziedziny seksu. Może 
być ona aktem świadomej obłudy, jak również wynikać z nieprawidłowego 
wychowania, które ukształtowało postawę pewnego uprzedzenia wobec sfery 
seksualnej jako czegoś złego.

Gdy człowiek chce spoglądać i doznawać w patrzeniu przyjemności, 
to może spoglądać na swą żonę i kochać ją zawsze, bo nie zabrania tego 
żadne prawo. Chrystus mówi, że „każdy, kto patrzy pożądliwie na kobietę, 
już się w swoim sercu dopuścił cudzołóstwa” (Mt 5, 28). Jeśli ktoś patrzy 

67 Por. KKK 2284.
68 Por. KKK, 2286.
69 Por. B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. 3, dz. cyt., s. 261.
70 Por. B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. 3, dz. cyt., s. 261.
71 Por. B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. 3, dz. cyt., s. 261.
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z pożądliwością na inną piękność, wtedy obraża zarówno żonę, jak i tę ko-
bietę, której dotyka oczyma. Kto raz wznieci w sobie pożądliwość, to choć 
nie ma kobiety, którą widział, pomimo to wzbudza w sobie obrazy nieprzy-
zwoitych uczynków, a od tego przechodzi do czynu. Przykładem są dwaj 
starcy patrzący na Zuzannę: piękność sprowadziła ich na bezdroża, a żądza 
uczyniła ich serca przewrotnymi (por. Dn 13, 56; 13, 1–59). Pożądliwość na-
pełnia całe wnętrze człowieka niepokojem i zamieszaniem72, dlatego uważa 
się ją za cudzołóstwo i wymierza za nią karę, np. karę śmierci (por. Dn 13, 41. 
61–62; Pwt 19, 18.21; Jk 4, 1nn). Cudzołóstwo w największym stopniu jest 
sprzeczne z miłością bliźniego, ponieważ jest ono zamachem na coś najbar-
dziej komuś bliskiego, mianowicie na żonę bliźniego. Dlatego przykazania 
dekalogu zakazują szczególnie właśnie cudzołóstwa, i to nie tylko czynne-
go, ale nawet jego pożądania sercem73. A więc ten, kto ciekawie spogląda 
na piękne ciało, ugania się za pięknymi twarzyczkami, napawa swe serce tym 
widokiem i wlepia oczy w piękne twarze, to wtedy ten ktoś najbardziej zapala 
ogień pożądliwości, czyni się niewolnikiem i zabiera się do czynu. Właśnie 
pożądliwe spojrzenie na kobietę oznacza pobudzenie w sobie pożądliwości 
i bez przyczyny wpuszczenie jej do swego serca. Nie pochodzi to z natury, 
lecz z niepowściągliwości. Takiego spojrzenia zabrania już Stary Testament, 
mówiąc „nie przyglądaj się obcej piękności” (Syr 9, 8). Pożądliwość oczu pro-
wadzi do przemocy i niesprawiedliwości zakazanych przez piąte przykazanie 
(por. Mi 2, 2). Zwraca uwagę na intencję74. Bóg jeszcze przed uczynkiem 
zabrania niepowściągliwego wzroku, aby człowiek nie dopuścił się czynu. 
Chrystus zakazuje cudzołóstwa nawet w sercu. Bóg daje człowiekowi oczy 
nie dlatego, by sprowadzał przez nie cudzołóstwo, lecz aby podziwiał Stwórcę, 
patrząc na jego dzieła75.

Każde niewłaściwe patrzenie będące niezgodne z osobową godnością 
człowieka jest związane ze zwątpieniem w swoją własną godność osobową i za-
niżeniem sprawności duchowych: przede wszystkim i wprost jest śmiercią dla 
miłości. Złe patrzenie jest również związane z pominięciem całego bogactwa 
osobowego człowieka, które przestaje być ważne. Dalej jest ono ograniczeniem 
osoby do ciała, potraktowanego nie jako wyraz miłości, ale jako rzecz dla 

72 Por. Cyprian, De disciplina et bono pudicitiae, dz. cyt., s. 819–828. 
73 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 183.
74 Por. KKK 2534.
75 Por. Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza, cz. 1, dz. cyt., 

s. 215–217.
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mnie. Zatem druga osoba tutaj może stać się narzędziem, własnością, jakimś 
tylko środkiem dla określonej własnej przyjemności, np. osoba płci przeciwnej 
służy wtedy do zaspokojenia potrzeby seksualnej. Takie niewłaściwe patrzenie 
zawsze jest związane z brakiem opanowania u osoby, która patrzy pożądliwie 
i zdradza brak integracji osobowej76. Stąd w tym sposobie niewłaściwego 
patrzenia wstydliwość nie chroni osoby jako przedmiotu użycia.

Grzechem przeciw wstydliwości mogą być także rozmowy nieskromne, gdy 
świadomie służą uwodzeniu albo otwarcie aprobują grzech nieczysty – wtedy 
mogą być grzechem ciężkim. Nieskromne rozmowy to te, które same w sobie 
nie wyrażają zgody na nieczystość jako taką, ale są niebezpieczne dla czystości, 
ponieważ sieją zgorszenie, przez co degraduje się szacunek i kusi do grzechu77. 
Wymienia się występki, które są czynnościami zewnętrznymi, przejawiającymi 
się zwłaszcza w mowie, w której nieporządek zachodzi w czworaki sposób. 
Po pierwsze ze względu na to, co ktoś wyraża mową. Tutaj zachodzi skłonność 
do mówienia o rzeczach nieprzyzwoitych. Otóż serce rozpustników jest peł-
ne haniebnych brzydkich żądz, co powoduje, że tacy ludzie z całą łatwością 
mówią o tych rzeczach. Po drugie biorąc pod uwagę przyczynę. Rozpusta jest 
przyczyną lekkomyślności i pochopności, z których pochodzą słowa lekkie 
i bezmyślne, co nosi nazwę roztrzepanego gadulstwa. Po trzecie z punktu 
widzenia celu. Rozpustnik szuka we wszystkim tylko przyjemności. Jeśli 
mówi, to dla własnej przyjemności i dlatego używa mowy dla własnej zabawy. 
Tu zachodzi wada zabawnego gadania. Po czwarte, ze względu na treść słów. 
Powodując zaślepienie rozumu, rozpusta wykrzywia sens mowy i człowiek 
z łatwością przerzuca się na gadanie o sprawiających mu przyjemność głup-
stwach, a przede wszystkim szuka przyjemności78. Dlatego też chrześcijanin 
nie może tolerować nieodpowiednich rozmów i dowcipów w swoim otoczeniu, 
ponieważ nie w każdym towarzystwie można o pewnych rzeczach mówić. 
Zasadniczo są przeciwne pełnej szacunku postawie wobec czystości wszelkie 
niepotrzebne rozmowy o sprawach płciowych. A kto nie potrafi subtelnie 
i z należnym poważaniem wyrażać się o tej dziedzinie, powinien przynajmniej 
z uszanowania milczeć79.

76 Por. J. Kaźmierczak, Gdy osoba posiada ciało i płeć, „Rycerz Niepokalanej” 
3 (1984) nr 3 (333), s. 88–89.

77 Por. B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. 3, dz. cyt., s. 262.
78 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 77.
79 Por. B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. 3, dz. cyt., s. 262.
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Grzechy języka – jak naucza Pismo Święte – „język, mimo że jest małym 
organem, ma powód do wielkich przechwałek. Tak i język jest ogniem, sferą 
nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcze-
ści całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Języka 
natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne za-
bójczego jadu” (Jk 3, 5–8). Grzech jest czynem osobistym. Człowiek ponosi 
odpowiedzialność za grzechy popełnione przez innych, gdy w nich współ-
działa, tzn. uczestniczy w nich bezpośrednio i dobrowolnie lub nakazuje 
je, zleca, chwali czy aprobuje lub chroni tych, którzy popełniają zło, lub 
nie wyjawia ich czy nie przeszkadza im, mimo że jest do tego zobowiązany. 
W ten sposób grzech czyni ludzi współwinnymi. Wprowadza między nich 
pożądliwość, przemoc i niesprawiedliwość80. Przez to osłabiony rozum nie jest 
w stanie powściągać nie tylko słów, ale i ruchów zewnętrznych, które również 
są niezharmonizowane. Tego dotyczy błazeństwo, które jest usposobieniem 
wywołującym śmiech. Mówi się, że albo głupia mowa albo nieprzystojne żar-
towanie zwykle pobudzają do śmiechu, są właściwością głupich. Można jednak 
odnieść błaznowanie również do słów. Wtedy to zachodzi podwójny grzech, 
a mianowicie wielomówstwo polegające na zbytnim i niepotrzebnym gadaniu 
oraz błazeństwo polegające na nieprzyzwoitości treści81. W sposób szczegól-
ny dotyczy to ironii, która zmierza do poniżenia kogoś przez ośmieszenie82.

Grzechem języka są również obmowa i oszczerstwo, które niszczą cześć 
i godność bliźniego. Obmowa dotyczy ujawniania wad i błędów drugiego 
człowieka osobom, które o tym nie wiedzą, bez obiektywnie ważnej przyczy-
ny. A oszczerstwo dotyczy wypowiedzi sprzecznych z prawdą83. Naruszona 
zostaje tu wstydliwość, która występuje we wszystkich sytuacjach ludzkich 
i przejawia się zależnie od okoliczności84. Zatem grzechy języka są złe mo-
ralnie, bo wprowadzają nieład, który wynika z braku cnoty wstydliwości. 
U podłoża mowy lub uczynku grzesznego leży postawa braku opanowania, 
czyli nieumiarkowanie.

Wykroczeniem przeciw cnocie wstydliwości mogą być także niestosowny 
dotyk. Ogólnie mówiąc, w stosunku do własnego ciała człowiek powinien być 
naturalnie prosty np. przy myciu czy ubieraniu się. Niepotrzebne zajmowanie 

80 Por. KKK 1867–1868.
81 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 51.
82 Por. KKK 2481.
83 Por. KKK 2477, 2479.
84 Por. A. Orozco, Wstydliwość, dz. cyt., s. 13.
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się narządami płciowymi jest bezwstydne i zależnie od niebezpieczeństwa pod-
niecenia płciowego, będzie grzechem lekkim lub ciężkim. Dotyk w stosunku 
do ciała drugiej osoby, a zwłaszcza osoby płci przeciwnej, wymaga możliwie 
największego dystansu ze względu na szacunek i wstydliwość. Nie ma czego 
się jednak obawiać, gdy chodzi o miłość chrześcijańską i gotowość niesienia 
pomocy w pielęgnowaniu chorych, gdzie wymaga się pewnych dotknięć. 
Jest rzeczą jasną, że są one dozwolone w używaniu w danej okoliczności jako 
objawy czci i miłości. W objawach czułości między członkami rodziny nie 
należy dostrzegać nic złego u ludzi normalnie predysponowanych do stosow-
nego dotykaniania (kąpiel dziecka, pocieszanie – położenie ręki na ramieniu, 
sprawdzanie, czy ktoś się dobrze czuje). Niebezpieczne jest kokietowanie 
w lekkomyślnie zawieranych przyjaźniach, choćby przy tym nie było żadnych 
nieprzyzwoitych zamiarów85. Zatem coś może być grzechem dwojako: albo 
w swym rodzaju, i w ten sposób pocałunek, uściski lub dotknięcia nie ozna-
czają grzechu śmiertelnego. Może to bowiem być czynione bez lubieżności, 
bo taki jest obyczaj w danym społeczeństwie, albo dla potrzeby, albo dla innej 
rozumnej przyczyny. Albo też coś jest grzechem śmiertelnym, jako przyczyna 
grzechu. Grzechem śmiertelnym jest zgoda na przyjemność dawaną przez 
grzech śmiertelny, a nie tylko zgoda na sam czyn. Jeśli pocałunki, uściski 
itp. są czynione dla przyjemności takiego grzechu rozpusty, są grzechami 
śmiertelnymi86.

Häring uważa, że jeśli zdarzają się dotyki i spojrzenia tylko ze zmysłowości, 
a nie z miłości, to nie są one wolne od grzechu powszechnego. Pocałunki 
i dotknięcia, nawet lekkie, miejsc przyzwoitych lub mniej przyzwoitych 
są grzechami śmiertelnymi, jeśli wynikają z podniety seksualnej87. Pieszczoty 
mające na celu rozładować nadmierne napięcie seksualne, zamiast współżycia 
seksualnego, określa się słowami petting i necking. Petting to pieszczoty, 
pocałunki, głaskanie poniżej pasa łącznie z narządami płciowymi. Necking 
obejmuje pieszczoty, pocałunki itp. dotyczące twarzy, ust, głowy, rąk, piersi – 
jednym słowem wszystko powyżej pasa88. Nic tak nie osłabia męskiego ducha 
jak pieszczoty kobiece. Przyjemności płciowe są gwałtowniejsze i bardziej para-
liżują rozum – jeśli się im pofolguje, siła pożądania jeszcze bardziej się wzmaga, 

85 Por. B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. 3, dz. cyt., s. 261.
86 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 84.
87 Por. B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. 3, dz. cyt., s. 305. 
88 Por. M. Wisłocka, Sztuka kochania, dz. cyt., s. 41.
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a moc ducha słabnie89. Zatem dotknięcie, spojrzenie, pocałunek mogą być 
grzechem śmiertelnym, gdy są powodowane nieczystą intencją. Następstwami 
grzechów niewstydliwych są nieroztropność, lekkomyślność, niewrażliwość 
lub odraza do wszystkiego, co święte, jak również wykluczenie ze swego 
życia prawdziwej miłości. Zdaniem Häringa ogólna skłonność do grzechu 
niewstydliwego polega albo na otępieniu moralnym wskutek nadmiernego 
używania zmysłów, gdzie wyraźnie odczuwa się bezwartościowość swych 
czynów i swego stanu, albo na demonicznej złej żądzy, której ulega grzesznik. 
Zmysłowe nieopanowanie charakteryzuje się tym, że na wszystkich stopniach 
występuje brak szacunku dla dziedziny życia, bagatelizowanie podniecenia 
seksualnego, brak odpowiedzialności zmysłowej, a także egocentryzm i sa-
molubstwo, które niszczą drugą osobę90. Właściwym powodem życia w tym 
grzechu są prócz nieopanowania brak radości wewnętrznej i pustka religijna.

Tańce, w których występuje pewien rodzaj dotyku i które wskutek towa-
rzyszącej muzyki pobudzają zmysłowość, są niewstydliwe i dlatego dla nikogo 
niedozwolone. Jeżeli powodują u kogoś podniecenie i pokusy, to należy uni-
kać nawet tych tańców, które są dozwolone. Ciężko grzeszy, kto szuka w tańcu 
nie tylko zmysłowego zadowolenia, lecz bezpośrednio seksualnej rozkoszy91. 
Jest to też przeciw czystości, gdyż jej funkcją jest sprawiać, by człowiek uży-
wał członków ciała podług pewnego ładu, zgodnie z sądem rozumu i przez 
wybór woli. Każda cnota odciąga człowieka od łączenia się dla przyjemności 
z rzeczami niedozwolonymi92.

Niewstydliwe mogą być też podniecające lektury. Będą one grzechem 
ciężkim wtedy, gdy się ich szuka w celu pobudzenia zmysłowości. Wstydliwa 
osoba natychmiast przerywa zaczęte w dobrej wierze czytanie książki, skoro 
tylko zauważy, że obraża ona jej poczucie wstydu lub sprawia jej pokusy, chyba 
że czytanie tej książki z ważnego powodu wydaje się konieczne lub bardzo 
pożyteczne93. Natomiast uciecha bezsensowna i bez miary, którą tu określa się 
mianem niestosownej, pochodzi szczególnie z ciekawości i z braku właściwej 
miary. Podobnie tępota umysłowa zachodzi w każdym grzechu, bo każdy 

89 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 62.
90 Por. B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. 3, dz. cyt., s. 246.
91 Por. B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. 3, dz. cyt., s. 262.
92 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 60–

61.
93 Por. B. Häring, Nauka Chrystusa. Teologia moralna, t. 3, dz. cyt., s. 263.
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grzech jest błędem w wyborze94. Jednakże należy podkreślić, że tępota umysło-
wa może być przeszkodą w czynnościach intelektualnych, gdy człowiek czyta 
niestosowną literaturę, która zamiast go kierować do dobra, zniewala złem.

Ponadto grzechy niewstydliwości mogą wiązać się z grzechami cudzymi. 
Grzech cudzy ma dwie płaszczyzny: subiektywną i obiektywną. W tym pierw-
szym znaczeniu grzeszy człowiek, gdy wprawdzie coś samo w sobie grzechem 
nie jest, ale w danych okolicznościach stanowi złamanie Bożych przykazań. 
W sensie obiektywnym występkiem cudzym jest stwarzanie okazji, które 
same w sobie niejako ze swej natury ukierunkowane są na zło. Przykładem 
tego jest brak szacunku dla rodziców, kiedy dziecko nie słucha napomnień, 
gdy rodzic mówi o stosownym ubiorze, zachowaniu się podczas posiłków, 
modlitwy w domu, w miejscach publicznych itp., bo w tym grzechu uczest-
niczy więcej niż jedna osoba.

W kwestii ubiorów grzechem cudzym będzie zakładanie strojów, które 
nie zakrywają w sposób dostateczny mniej skromnych części ciała. Oczywi-
ście fakt, iż ktoś prowokuje i pobudza do zła, nie oznacza, iż łamiąc Boże 
bądź kościelne prawo, jest zwolniony od winy, albowiem człowiek zawsze 
ma wolną wolę i wsparcie z nieba, które pozwala mu odeprzeć pokusę. Jednak 
niewątpliwie osoba, która w ten czy inny sposób zachęca do grzechu, bierze 
udział w czynionym przez siebie złu. Występek jest nie w samych rzeczach 
przez ludzi używanych, lecz w braku umiaru użycia ich przez człowieka. 
Ten brak umiaru zachodzi w dwojaki sposób. Po pierwsze w porównaniu 
do obyczaju przyjętego przez ludzi, wśród których człowiek żyje. Po drugie 
brak umiaru w użyciu tych rzeczy może pochodzić z nieporządnego afektu 
używającego. Zachodzi to wtedy, gdy ktoś zbyt lubieżnie używa jakiegoś stroju, 
czy to zgodnie z obyczajem środowiska, w którym żyje, czy też niezależnie 
od tego obyczaju95. Według Tomasza z Akwinu ten nieporządek afektu braku 
umiaru zachodzi nadmiarem w trojaki sposób. Po pierwsze gdy ktoś przesad-
nie stroi się dla zdobycia tą drogą chwały. Po drugie gdy człowiek przesadza 
z doborem ubioru dla własnej wygody, a więc zbyt miękkiego i ciepłego. 
Po trzecie, gdy ktoś przesadnie troszczy się o ubranie, nawet gdy tego nie robi 
dla jakiegoś nieporządnego celu. Pod względem niedociągnięcia nieporządek 
w afekcie może zajść dwojako. Po pierwsze, gdy człowiek jest tak niedbały, 
że nie myśli o zewnętrznym wyglądzie i nie pracuje nad nim. Jest to lenistwo, 

94 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 51.
95 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 178.
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które prowadzi do tego, iż człowiek niszczy swoje ubranie, np. ciągnie płaszcz 
po ziemi, byle nie trudzić się podnoszeniem go. Po drugie, gdy ktoś nie dba 
o wygląd zewnętrzny dla chwały. Przykładem może być osoba bezdomna lub 
pielgrzym, wtedy gdy nie ma możliwości uprania swojego brudnego ubra-
nia96. Chociaż ubiór zewnętrzny nie pochodzi od natury, to jednak naturalny 
rozum ma wprowadzać weń ład. Zgodnie z tym człowiek ma z urodzenia 
skłonność do nabycia takiej cnoty, która by wprowadzała ład w wyglądzie 
zewnętrznym97. Tą cnotą jest wstydliwość rozumiana jako skromność. Zatem 
nieład w wyglądzie zewnętrznym, jak i brak umiaru w strojach godzi w cnotę 
wstydliwości. Człowiek grzeszy również pychą, chełpliwością, gdy nadmier-
nie się stroi, bo chce się innym pokazać, oraz lenistwem, zaniedbaniem, gdy 
lekkomyślnie niszczy strój.

Krótko mówiąc, ocenie moralnej podlegają te działania człowieka, które 
godzą w przedmiot cnoty wstydliwości. Są one niewstydliwością. Można 
to stwierdzić na podstawie kryterium, jakim jest cnota. Wypływa stąd wnio-
sek, że grzechy przeciw cnocie wstydliwości mają wpływ na kształtowanie się 
współczesnej obyczajowości.

96 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 178.
97 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 178–179.
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Człowiek na skutek skażenia grzechem pierworodnym nie zawsze jest w stanie 
żyć cnotliwie i przeciwstawiać się pokusom. Upada więc niekiedy, popeł-
niając grzechy przeciwstawne cnocie wstydliwości. Jednak czymś zupełnie 
innym jest zauważalny współcześnie kryzys cnoty wstydliwości. Jego przeja-
wem jest postępujący zanik poczucia wstydliwości. Zauważa się, jakoby sfera 
oddziaływania wstydu została w ostatnich czasach bardzo ograniczona. Wiele 
środowisk przejawia wyraźny zanik poczucia wstydu i okazuje daleko idącą 
tolerancję wobec różnych form bezwstydu. Mówi się nawet o tzw. kulturze 
bezwstydu. W tym kontekście osobnej uwagi wymagają kwestia nudyzmu 
oraz zagadnienie nagości w sztuce.

Nie można też zapominać o współczesnych zagrożeniach cnoty wstydli-
wości. Poważnym zagrożeniem dla poczucia wstydu jest nielicząca się z nim 
literatura, niekiedy wprost i bezpośrednio zmierzająca do jego stłumienia. 
Choć to niebezpieczeństwo nie jest nowe, dziś znacznie ono wzrosło, i to 
z kilku powodów. Na pierwszym miejscu należy wymienić zorganizowany 
na wielką, międzynarodową skalę, handel pornografią. Na drugim zaś jest 
rozpowszechnienie publikacji periodycznych, łatwych w czytaniu, chwytli-
wych i w atrakcyjnej szacie graficznej. Tego rodzaju działania przyczyniają się 
do poważnego kryzysu cnoty wstydliwości we współczesnym świecie.

1. Przejawy zaniku poczucia wstydu

Bezwstyd, stępiona wrażliwość, skrajna nieśmiałość są pojęciami, którymi 
można określić zanik poczucia wstydu. Słowo „bezwstyd” znaczy tyle, co „brak 
wstydu”. Spotkać się można z różnymi faktami, z różnymi sposobami bycia 
i postępowania u osób obu płci, które określa się jako bezwstydne, stwier-
dzając przez to, że nie ma w nich tego, czego domaga się wstyd, że pozostają 
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w kolizji z wymogami wstydliwości. Istnieje pewna relatywność w samym 
określaniu tego, co bezwstydne. Relatywność ta tłumaczy się różnymi dys-
pozycjami wewnętrznymi poszczególnych osób, np. większą lub mniejszą 
pobudliwością zmysłową, większą lub mniejszą kulturą moralną danej osoby. 
Uwzględnia ta relatywność różnorodne uwarunkowania zewnętrzne, np. kli-
matyczne. Jednakże ta relatywność nie dowodzi, że sam bezwstyd jest czymś 
względnym. Oznacza to, że nie istnieją jakieś czynniki czy momenty w spo-
sobie bycia i postępowania ludzi, które decydują o nim stale, nawet mimo 
że te różnorodne uwarunkowania od wewnątrz i z zewnątrz nakazują różnym 
ludziom czy też w różnych środowiskach co innego uznawać za bezwstydne1.

Z kolei stępiona wrażliwość (łac. inordinatus stupor) występuje wtedy, 
gdy ktoś nie lęka się jakiegoś zła, nie reaguje wstydem. Osoba może tak 
czynić z dwu powodów: po pierwsze nie uważa czegoś za zło, a po drugie 
nie uważa, by było to niemożliwe lub za trudne do uniknięcia. Stosownie 
do tego brak wstydu może pojawić się u kogoś w dwojaki sposób. Najpierw 
fakt, że rzeczy sromotne nie robią na niej wrażenia sromotności. W ten 
sposób brakuje wstydu osobie trwającej w grzechu, ponieważ taka osoba 
nie tylko nie ma obrzydzenia do swych grzechów, ale wręcz się nimi chełpi. 
Następnie człowiek nie uważa, by mógł popełnić coś brzydkiego lub by czyn 
brzydki był dla niego za trudny do uniknięcia. W ten sposób jest wolny 
od wstydu człowiek stary i cnotliwy2. Natomiast skrajna nieśmiałość, czyli 
nadmiar wstydliwości przejawia się w obniżeniu działania wobec innych ludzi. 
To działanie jest nieadekwatną antycypacją negatywnej oceny społecznej, 
która wywołuje lęk oraz nieuzasadnione uczucie wstydu3. Nieśmiałość jest 
niezdolnością sympatyzowania z innymi ludźmi lub poczuciem tej niezdol-
ności. Powoduje w człowieku zakłócenia jego funkcji psychicznych, ruchów 
lub zręczności, funkcji umysłowych lub osłupienie oraz zdolności przyjmo-
wania wrażeń lub odrętwienie4. Nieśmiałości towarzyszą negatywne stany, 
takie jak depresja, lęk i samotność, gdyż obejmuje ona szerokie spektrum 

1 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 167.
2 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Umiarkowanie, t. 22, dz. cyt., s. 26.
3 Por. A. Beauvale, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 166; I. Dzwonkowska, Nieśmiałość 

i towarzyskość a spostrzegane wsparcie społeczne, „Studia Psychologiczne” t. 42 (2004) z. 2, 
s. 41–46; E. Mandal, Oblicza nieśmiałości a płeć biologiczna i psychologiczna, dz. cyt., 
s. 113–129; E.  Januszewska, Nieśmiałość a poziom lęku u dzieci w młodszym wieku 
szkolnym, „Przegląd Psychologiczny” (2000) nr 4, s. 481–497.

4 Por. L. Dugas, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 5.
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psychologiczne: od okazjonalnego uczucia skrępowania w obecności innych 
ludzi do traumatycznych okresów lęku5.

Analogicznie do rozróżnienia wstydu ciała i wstydu duchowego można 
mówić również o bezwstydzie ciała i ducha. Bezwstydem ciała nazwa się taki 
sposób bycia czy postępowania jakiejś konkretnej osoby, w którym wysuwa 
ona na pierwszy plan samą wartość sexsus tak dalece, że przesłania istotną 
wartość osoby. W konsekwencji staje ona niejako w pozycji przedmiotu 
użycia, w pozycji bytu, do którego można się odnieść, tylko go używając, 
a nie miłując. Bezwstyd ducha polega na odrzuceniu przez podmiot zdrowej 
dążności do wstydzenia się takich reakcji i takich przeżyć, w których druga 
osoba okazuje się tylko przedmiotem użycia ze względu na wartości seksualne 
będące jej własnością we wnętrzu6.

Bezwstydu ciała nie można utożsamić z  jego całkowitą lub częściową 
nagością, ponieważ są okoliczności, kiedy nagość nie jest bezwstydna. Nie-
mniej potrzeba bardzo gruntownego wysiłku wewnętrznego, aby nie odnieść 
się w sposób bezwstydny do nagiego ciała. Podobnie jak ciało ludzkie samo 
przez się nie jest bezwstydne, tak też nie jest sama z siebie bezwstydna re-
akcja zmysłowości czy w ogóle zmysłowość ludzka. Bezwstyd podobnie jak 
wstyd i wstydliwość jest funkcją wnętrza osoby, a w nim funkcją wnętrza 
osoby, która symplicystycznie przyjmuje reakcję zmysłowości i redukuje drugą 
osobę poprzez ciało i płeć do roli przedmiotu użycia. Trzeba jednak dodać, 
że bezwstyd duchowy nie utożsamia się z samorzutną reakcją zmysłowości, 
która spontanicznie odnosi się do ciała i płci jako do możliwego przedmiotu 
użycia7.

Bezwstydem zatem jest obnażanie się fizyczne, ale także psychiczne po-
przez opowiadanie o swoich sprawach intymnych publicznie lub osobom 
nienależącym do grona zaufanych oraz domaganie się takich zwierzeń od in-
nych8. Człowiek sam odziera się z intymności i wystawia siebie na sprzedaż. 
Bez najmniejszego zażenowania przygląda się także temu, jak robią to inni. 
Trudno wskazać granicę, gdzie dzieje się to jeszcze świadomie, a gdzie jest się 
już tylko pionkiem w grze. W tym wypadku można mówić o bezwstydzie, 
czyli bezczelności, która jest pogardą wstydu, a często także chwały. Bez-

5 Por. Ph. G. Zimbardo, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 20.
6 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 168.
7 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 168.
8 Por. M. Braun-Gałkowska, Cnoty zapomniane, dz. cyt., s. 10.
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wstyd jest występkiem przeciwnym wstydowi, a zarazem chwale. Główna zaś 
przyczyna bezczelności tkwi w tym, że się doznało niejednokrotnie ciężkich 
zniewag. Każdy bowiem w swej młodości uważa pochwałę za dobro, a obelgę 
za zło o wiele ważniejsze dla życia, jak to potwierdza właśnie doświadczenie: 
doznawszy kilku jawnych zniewag, widzi się, że jest się zupełnie odartym 
z czci i pogardzonym przez wszystkich9. Istnieją teorie próbujące wyper-
swadować współczesnemu człowiekowi pojęcie wstydliwości jako czegoś 
cennego, a w zamian tworzą mit wyzwolenia, luzu, „wolnej miłości”. Apelują 
one o wyzbycie się wstydu jako przeżytku dawnych czasów10.

W kulturze bezwstydu prasa i telewizja wciągają w uprawianie podglądac-
twa, gdzie stępia się wrażliwość i zatraca poczucie wstydu. Człowiek dostaje 
się w tryby machiny, w której jego uczucia ulegają skrzywieniu. Seksualny 
impuls nie kieruje się na drugą osobę, ale na siebie samego, poruszenie cier-
pieniem nie budzi współczucia, ale żyje samo sobą, jest celem samym w sobie. 
Taki moralny ekshibicjonizm jest niezwykle modny, a jednocześnie normalny 
w swej nienormalności11. Nie ma już sfery intymnej, prywatnej, ponieważ 
na pokaz zostaje wystawione to, co powinno być zakryte. Z jednej strony 
pojawia się pewna forma bezwstydu, który rozlewa się i przekracza ramy sa-
mych tylko zachowań seksualnych. Zaś z drugiej strony można zaobserwować 
wyraźny opór emocjonalny, który jest wyrazem głębokiej niezgody na ludzki 
świat odarty ze wstydliwości oraz intuicji. Kultura podglądactwa i bezwstydu 
jest dla ludzkiego ducha niebezpieczna, a nade wszystko jest świadectwem 
pozaracjonalnego, ale niezwykle trafnego rozpoznania wartościowości samego 
wstydu i  jego miejsca w świecie wartości. Zatem należy się przeciwstawić 
kulturze lansującej bezwstyd jako sposób bycia i ekspresji człowieka12.

Promowanie w mediach kultury bezwstydu niszczy w znaczący społecz-
nie sposób ludzki wymiar głębi13. Związek zaniku poczucia wstydu wiąże 
się z nieczystością, rozpasaniem seksualnym i kultem atrakcyjności u dzieci 
i młodzieży. Obserwuje się systematyczne obniżanie się wieku inicjacji sek-

   9 Por. R. Descartes, Namiętności duszy, dz. cyt., s. 190.
10 Por. M. Świtalska, Przyczynek do Schelerowskiej koncepcji wstydu, dz.  cyt., 

s. 163–167.
11 Por. M. Świtalska, Przyczynek do Schelerowskiej koncepcji wstydu, dz.  cyt., 

s. 163–167; M. Grabowski, Kultura podglądaczy, „Homo Dei” (2001) nr 3, s. 20–31.
12 Por. M. Grabowski, Aktualność problematyki wstydu, dz. cyt., s. 8–11.
13 Por. M. Świtalska, Przyczynek do Schelerowskiej koncepcji wstydu, dz. cyt., 

s. 163–167.
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sualnej u nastolatek i wzrost liczby ciąż u nieletnich. Niepokojący jest brak 
poczucia wstydu, który jest naturalnym hamulcem zachowań niemoralnych14.

To, co jest nazywane permisywizmem obyczajów, opiera się na błędnej 
koncepcji wolności ludzkiej15. Nie ma w społeczeństwie permisywnym praw-
dziwej wolności, bo się do niej nie wychowuje. Myli się wolność z zezwala-
niem na jakikolwiek wybór, a także głosi, w imię wolności, pewien rodzaj 
powszechnej amoralności. Pogląd, że człowiek jest wolny w organizowaniu 
swego życia bez odwoływania się do wartości moralnych i że nie jest zadaniem 
społeczeństwa zapewnienie ochrony i rozwoju wartości etycznych, jest wypa-
czeniem wolności. Tego rodzaju postawa burzy wolność i pokój. Istnieją liczne 
przykłady owej błędnej koncepcji wolności, jak niszczenie życia ludzkiego16. 
Przykładem jest rewolucja seksualna. Niektórzy przypisują jej dowartościowa-
nie ciała i seksu. W tym wartościowaniu można zaobserwować dokonującą się 
dzisiaj fetyszyzację, która ostatecznie prowadzi do absolutyzacji bądź deifikacji 
ciała. Sfera ciała i seksu jest również nie tylko eksponowana, analizowana i ba-
dana, ale też mitologizowana przez współczesny świat, nierzadko stanowiąc 
miernik oceny i wartościowania17. Permisywne obyczaje seksualne pojawiają 
się wśród ludzi, których droga życia odzwierciedla obraz prądów powstających 
w całym społeczeństwie. Ponadto tendencje permisywne są szczególnie żywe 
wśród młodzieży, której postawy, wzory zachowania wyraźniej uwidaczniają 
styl współczesnego życia i rzutują na bliższą i dalszą przyszłość18.

 Kryzys cnoty wstydliwości wiąże się zatem z zanikiem wstydu, który 
prowadzi do bezwstydu, stępienia wrażliwości i skrajnej nieśmiałości. Z zani-
kiem poczucia wstydu zawsze wiąże się upadek wartości moralnych: czystości, 
dyskrecji i skromności, a zwłaszcza godności ludzkiej, którą wstyd zabezpie-
cza19. Według Marzeny Świtalskiej wraz upadkiem wartości osoba niszczy 
samą siebie, następuje jakieś jej rozproszenie. Wartość tego, co użyteczne, 
zostaje przedłożona nad wartość osoby, wysoko usytuowaną w obiektywnym 
porządku wartości. Występuje tu fałszywa preferencja w świecie wartości, 
połączona z atrofią wrażliwości na wyższe wartości związane z osobą. Wybór 

14 Por. J. J Pawłowicz, Znieczulanie poczucia wstydu i przyzwoitości, dz. cyt.
15 Por. KKK 2526.
16 Por. Jan Paweł II, Chcesz służyć sprawie pokoju – szanuj wolność, dz. cyt. s. 1–3.
17 Por. K. Jabłońska, Świat bez-wstydu, dz. cyt., s. 62.
18 Por. L. Lernell, Liberalizm i  rygoryzm seksualny. Zagadnienia współczesne, 

dz. cyt., s. 299.
19 Por. J. J. Pawłowicz, Znieczulanie poczucia wstydu i przyzwoitości, dz. cyt. 
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taki ułatwia niedorozwój aksjologiczny osoby, wyrażający się brakiem wstydu, 
nieumiejętnością doceniania i uszanowania własnej intymności. Ostatecz-
nie prowadzi to do niszczenia swego wnętrza. Unicestwienie wstydliwości 
prowadzi do swoistego kalectwa, które nie jest kalectwem biologicznym, 
psychicznym, ale duchowym20.

Zjawisko kryzysu wstydliwości jest problemem niezwykle złożonym, 
co odzwierciedlają różne ludzkie reakcje i dające się zauważyć pomieszanie 
pojęć. Co gorsza, wiele koncepcji wstydu skutecznie przeszkadza w zrozumie-
niu jego właściwego sensu, funkcji i roli w życiu człowieka21. Współczesna 
epoka jest epoką humanizmów. Niektóre z nich opierają się na ateistycznych 
i sekularystycznych przesłankach i jako takie w paradoksalny sposób prowadzą 
do poniżenia i unicestwienia człowieka. Inne zaś stawiają go na piedestale 
i nabierają cech prawdziwego bałwochwalstwa. Są wreszcie i  takie, które 
zgodnie z prawdą uznają wielkość i ubóstwo człowieka, ukazując, utrzymując 
i rozwijając jego pełną godność, która często jednak jest negowana22.

W opinii Wandy Półtawskiej problem braku wstydu związany jest z nie-
prawidłowymi zachowaniami czy wręcz chorobami w życiu codziennym. 
Nieprawidłowe postawy, jakie można zaobserwować, to przede wszystkim 
bezwstyd młodzieży, zwłaszcza młodych dziewcząt, które wstyd i wstydliwość 
traktują jako symbol nienowoczesnej postawy i usiłują się ich pozbyć. Drugą 
niewłaściwą postawą jest ambiwalentny stosunek mężczyzn do własnego cia-
ła, będącego często źródłem niepokoju, a zarazem konsumpcyjny stosunek 
do ciała dziewcząt, za trzecią przyjmuje się urazowy wstyd u małżonków, 
zwłaszcza kobiet znerwicowanych nieprawidłowym pożyciem seksualnym. 
Zaś czwarta postawa podkreśla nieprawidłowy, niejednokrotnie brutalny sto-
sunek lekarzy do ciała ludzkiego, które jest przedmiotem ich działania, a które 
uprzedmiotowione traci ludzkie znaczenie i domaga się dowartościowania. 
Ostatnia nieprawidłowa postawa powstaje wwyniku zalewu pornografii, któ-
ra nie tylko czyni z ciała kobiety przedmiot, ale wręcz tym przedmiotem 
handluje23.

20 Por. M. Świtalska, Przyczynek do Schelerowskiej koncepcji wstydu, dz.  cyt., 
s. 163–167; M. Grabowski, Kultura podglądaczy, dz. cyt., s. 20–31. 

21 Por. M. Świtalska, Przyczynek do Schelerowskiej koncepcji wstydu, dz.  cyt., 
s. 163–167. 

22 Por. ChL 5.
23 Por. W. Półtawska, Wstyd i wstydliwość jako afirmacja tajemnicy, dz. cyt., s. 204.
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W specyficzny sposób zanik wstydliwości widoczny jest w zjawisku pruderii, 
które jest związane z dziedziną seksualną. Dochodzi do niego, gdy płaszczem 
cnoty, skromności przykrywa się dążenie do ukrycia swych właściwych intencji 
wobec osób lub całej dziedziny seksualnej. Przez ukrycie prawdziwych inten-
cji tworzy się pozory wstydliwości, wyjątkowej tajemniczości, porządności. 
Ta fałszywa wstydliwość nie ma na celu ochrony dobra, wartości, godności 
osoby, ale jest jedynie środkiem do przykrycia właściwego odniesienia do osoby. 
Pruderia jako udawana, fałszywa wstydliwość, nierzadko przesadna w swym 
wyrazie, może być aktem świadomej, wyrafinowanej obłudy dążącej drogą 
wyrachowania do realizacji utajonej intencji. Często jednak przesadna wsty-
dliwość jest wynikiem nieprawidłowego wychowania, które ukształtowało 
postawę fałszywego przekonania, że wszystko, co seksualne, jest złe, że płeć 
daje okazję tylko do wyżywania się seksualnego i nie toruje w żaden sposób 
dróg miłości międzyludzkiej. Taki pogląd, daleki od zasad chrześcijańskiej 
etyki, mający zabarwienie manicheizmu, kłóci się z odniesieniem do spraw 
ciała i płci zawartych w Księdze Rodzaju, a przede wszystkim w Ewangelii24.

W kontekście prezentacji przejawu zaniku poczucia wstydu wypada wspo-
mnieć o przesadnym poczuciu wstydu, czyli skrajnej nieśmiałości, która może 
spaczyć reakcje seksualne, urażając dumę, godność i honor człowieka. Jeśli 
jakieś wpajane normy są w sprzeczności ze zdrowym i normalnym życiem 
seksualnym, to prawidłowe czynności seksualne mogą wyzwalać silny wstyd, 
który upośledza sprawność i odczucia seksualne oraz prowadzi do rozwoju 
zaburzeń na tym tle25. Na podłożu zboczeń płciowych powstają zjawiska 
przeciwne zdrowemu rozwojowi seksualności, przy czym współczesne poglądy 
na ten temat nie są ujednolicone, gdyż istnieje wiele koncepcji, teorii i szkół 
tłumaczących powstanie zboczeń płciowych w sposób różnorodny26.

Przejawem kryzysu cnoty wstydliwości jest podłość, czyli występna pokora, 
a także zaprzeczanie godności kobiety oraz kolekcjonerski sposób zachowania 

24 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 168–169; J. Klusak, 
Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 39–58.

25 Por. T. Bilikiewicz, K. Imieliński, Czynnościowe zaburzenie seksualne, dz. cyt., 
s. 130.

26 Wśród tych poglądów można wyodrębnić m. in.: teorię dziedziczności, rodzin-
ne występowanie zboczeń, teorię wewnątrzwydzielniczą, teorię organiczno-mózgową, 
zboczenie płciowe a choroby psychiczne, teorię psychosomatyczną, teorię psycholo-
gicznego uwarunkowania zboczeń oraz teorię wieloczynnikową. Por. K.  Imieliński, 
Zaburzenie psychoseksualne, Warszawa 1970, s. 136–144.
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się, gdzie zatraca się wstyd. Podłość polega głównie na tym, że ma się poczu-
cie słabości lub chwiejności i, jak gdyby się nie rozporządzało wcale wolną 
wolą. Nie można się więc powstrzymać od pewnych uczynków, chociaż się 
wie, że później będzie się ich żałowało27. Następnie polega ona na tym, że nie 
wierzy się we własne siły i uważa się, że nie można się obejść bez wielu rzeczy, 
których osiągnięcie jest zależne od innych. Fakt ten już zauważa René Descar-
tes: „często widzi się nawet, że poniżają się haniebnie wobec tych, od których 
oczekują jakiejś korzyści lub obawiają się jakiejś szkody, równocześnie zaś 
wynoszą się bezczelnie ponad tych, od których niczego się nie spodziewają 
ani których się nie boją”28. Z kolei Jan Paweł II naucza, iż godności kobiety, 
niestety, zaprzecza się przez uporczywe traktowanie istoty ludzkiej nie jako 
osobę, ale jako rzecz, jako przedmiot kupna-sprzedaży będący na usługach 
egoistycznego interesu i samozadowolenia. Takie nastawienie rodzi bardzo 
gorzkie owoce: pogardę dla mężczyzny i kobiety, niewolnictwo, ucisk słab-
szych, pornografię, prostytucję oraz wszelkie najrozmaitsze dyskryminacje 
spotykane na polu wychowania29. Jest to poważne upokorzenie i godzenie 
w człowieka jako „obraz Boga”. Kolekcjonerem nazywa się osobę, która 
najczęściej dąży do zaspokajania tylko własnego popędu seksualnego, a nie 
uwzględnia przeżyć drugiego człowieka lub bagatelizuje je. U takiego czło-
wieka brakuje głębszych uczuć, a zespolenie seksualne ma charakter tylko 
popędowy. Może on przeżywać tylko odprężenie fizyczne z następowym 
poczuciem subiektywnego rozczarowania. Korzysta on też z usług partnerek 
na zasadzie prostytucji, choć one nie są oficjalnie prostytutkami. Co więcej, 
formą walki o kobietę stają się pieniądze i prezenty. Kolekcjonerski sposób 
zachowania się danej osoby uwarunkowany jest kilkoma czynnikami: nie-
dojrzałością uczuciową, degradacją uczuć, poczuciem niższej wartości, ura-
zami seksualnymi i pragnieniem zemsty oraz nadpobudliwością seksualną30. 
Może stanowić rekompensatę za brak osiągnięć w pozaseksualnej sferze życia. 
Czynniki te mogą występować pojedynczo lub zespołowo.

Przejawy zaniku poczucia wstydu spotyka się także w mowie potocznej, jak 
i w słowie pisanym. Należą do nich m.in. żarty dotyczące sfery życia płciowego, 
czyli tzw. żarty tłuste. Mogę być one wyrażone wulgarnym językiem, który 

27 Por. R. Descartes, Namiętności duszy, dz. cyt., s. 161–163.
28 Por. R. Descartes, Namiętności duszy, dz. cyt., s. 163. 
29 Por. FC 24.
30 Por. K. Imieliński, Życie intymne człowieka. Psychopatologia, Warszawa 1974, 

s. 70–73.
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świadczy o tym, co człowiek ma w pogardzie. W żartach może być odsłonięta 
jakaś strona, cecha, część, zachowanie, które człowiek odczuwa jako objaw 
swojej niemocy, wtedy doświadcza poczucia poniżenia i odruchowo stara się 
osłonić, ukryć, zejść z widoku. Jest to wstyd, który okrywa twarz rumieńcem, 
ruchy tracą koordynację i odruchowo człowiek szuka kryjówki i osłony. Czło-
wiek czuje się poniżony postawą otoczenia, która wydaje się mocna, pewna, 
triumfująca, pogardliwa, lekceważąca. Wstydzi się, kiedy zależy mu na czci 
i szacunku otoczenia, a czuje, że stracił albo traci powagę, szacunek, cześć. 
Człowiek wstydzi się, kiedy otoczenie go obśmiewa, wytyka palcami31. Ten 
wstyd często przeradza się w skrajną nieśmiałość, gdy nie ma on granic. Tego 
rodzaju nieśmiałość może utrudniać robienie, mówienie czegoś przy innych 
lub czyni człowieka tak bezradnym, że jedyną możliwością staje się ucieczka 
i ukrycie. Tak paraliżujące konsekwencje skrajnej nieśmiałości nie znikają 
z upływem czasu. Następnie ta nieśmiałość może się przerodzić w poważną 
postać nerwicy, paraliż umysłu, którego efektem może być depresja, a w skraj-
nych przypadkach samobójstwo32. Dlatego trzeba się zastanowić, co się mówi 
i o czym, by nie wyrządzić komuś krzywdy.

Jak zauważa Władysław Witwicki, zanik poczucia wstydu widoczny jest 
także w powszechnie stosowanych gestach i karykaturze mimicznej, np. 
pokazanie języka zastępuje gest oplwania, z dawna używany na wyrażenie 
pogardy, wstrętu i nienawiści. W poczuciu tych, którzy używają tego gestu 
w środowisku społecznym, nierzadko porcja śliny wyrzuconej identyfikuje 
się z tym człowiekiem, którego chcą obrazić, poniżyć. Inni usiłują go tym 
gestem splamić albo zanieczyścić mu drogę. Figa ułożona z palców lub po-
kazywanie palca środkowego są zaś symbolami seksualnymi. Służą jako wy-
raz lekceważenia, odmowy. Figa pierwotnie, jak twierdzą etnografowie, był 
to obraz połączenia organów rozrodczych męskiego i żeńskiego. Używany 
jako obwarowanie, osłona przeciw urokom i złej sile. Dlatego, że jest to rodzaj 
zamka, ścisłego związku, do którego i przez który żadne zło zewnątrz nie 
ma prawa się wcisnąć. Takie znaczenie zachowała do dziś figa na wybrzeżach 
Morza Śródziemnego33. Z tymi gestami pojawia się złość, agresja, która może 
przerodzić się w przemoc. Stosowanie przemocy ma przytłaczać poczucie 
wstydu, któremu towarzyszy brak miłości lub poczucia winy. Ten wstyd 

31 Por. W. Witwicki, Psychologia, t. 2, Lwów 1933, s. 258.
32 Por. Ph. G. Zimbardo, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 29.
33 Por. W. Witwicki, Psychologia, t. 2, dz. cyt., s. 262.
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wywołuje wściekłość i zastosowanie przemocy wobec osoby, dla której inna 
osoba czuje się okryta wstydem, ale brakuje jej miłości lub poczucia winy, 
które powstrzymywałby ją przed tymi gestami34. Zatem brak naturalnych 
hamulców do użycia przemocy wywołanych wstydem zagraża miłości lub 
poczuciu winy z powodu wyrządzonej krzywdy lub lękowi jako reakcji przed 
niebezpieczeństwem. W taki stanie nie ma miejsca na miłość do drugiego 
człowieka.

Problem zaniku poczucia wstydu przejawia się także w zakresie stroju 
i mody. Wiadomo, że strój może się w różny sposób przyczynić do uwydat-
nienia wartości sexus. Uwydatnienie wartości sexus przez strój jest zresztą nie-
uniknione i bynajmniej nie może się kłócić ze wstydem. Bezwstydne w stroju 
jest to, co wyraźnie przyczynia się do rozmyślnego przesłonięcia najbardziej 
istotnej wartości osoby przez wartości seksualne, co musi budzić taką reakcję, 
jakby osoba ta była tylko możliwym sposobem użycia ze względu na sexus, 
a nie możliwym przedmiotem miłości ze względu na swą wartość osobową. 
Następnie sprawa stroju jest zawsze sprawą społeczną. Jest funkcją dobrego, 
zdrowego lub złego, niezdrowego obyczaju. Ponadto jakkolwiek względy 
natury estetycznej wydają się tutaj decydujące, to jednak nie są one i nie 
mogą być wyłączne. Obok nich i wraz z nimi istnieją względy natury etycznej. 
Człowiek nie jest istotą tak doskonałą, aby widok ciała osoby, zwłaszcza osoby 
drugiej płci, budził w nim tylko bezinteresowne upodobanie i w ślad za tym 
proste umiłowanie tej osoby. W rzeczywistości budzi on również pożądanie, 
czyli chęć użycia, skoncentrowaną na wartościach sexus z pominięciem istotnej 
wartości osoby35.

Skoro już mowa o stroju w związku z zagadnieniem bezwstydu i wsty-
dliwości, to warto jeszcze zwrócić uwagę na pewną funkcjonalność różnych 
strojów. Otóż tak jak istnieją pewne sytuacje obiektywne, w których nawet 
całkowita nagość ciała nie jest bezwstydna, ponieważ właściwą funkcją tej 
nagości nie jest wywoływanie odniesienia do osoby jako do przedmiotu użycia, 
tak też z pewnością istnieją różne funkcje różnych strojów, różnych sposobów 
ubierania się i związanego z tym częściowego obnażania ciała, np. przy pracy 
fizycznej podczas upału, w kąpieli, u lekarza. Jeśli więc chodzi o moralną 
kwalifikację tych różnych strojów, to trzeba wyjść od tych różnych funkcji, 
jakie mają do spełnienia. Kiedy osoba używa takiego stroju w ramach jego 

34 Por. J. Gilligan, Wstyd i przemoc, przeł. A. Jankowski, Poznań 2001, s. 123–124.
35 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 168–172.
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obiektywnej funkcji, wówczas nie można w tym widzieć bezwstydu, chociaż 
strój ten jest związany z częściowym obnażeniem ciała. Bezwstydne natomiast 
będzie użycie takiego stroju poza jego właściwą funkcją, i tak też może być 
odczute. Dla przykładu nie jest bezwstydem używanie stroju kąpielowego 
w kąpieli, natomiast jego używanie na ulicy czy choćby na spacerze kłóci się 
z wymogami wstydu36. Typowym przykładem jest prezentowanie bielizny 
i przezroczystych, albo bardzo skąpych, modnych strojów odsłaniających 
fragmenty nagiego ciała, które noszą nie tylko przechadzające się po wybiegu 
modelki, ale wiele mijanych na ulicy osób37.

2. Problem nudyzmu i kwestia nagości w sztuce

Osobną kwestią w prezentacji kryzysu cnoty wstydliwości jest problem nu-
dyzmu i nagości w sztuce. Historia sztuki ukazuje nagość w różnych dziełach 
artystycznych i w różnych sytuacjach życiowych człowieka. Te dzieła można 
przyporządkować do określonej kategorii sztuki. Ze względu na stosowane 
środki wyrazu wyróżnia się sztuki przestrzenne i czasowe. Do pierwszego 
rodzaju zalicza się dzieła percypowane wzrokowo, określone przestrzenią, 
liniami i barwami: architekturę, rzeźbę i malarstwo, do drugiego zaś zali-
cza się utwory działające na słuch, operujące dźwiękiem i słowem: muzykę 
i poezję. Ze względu na treść wyodrębnia się dwie osobne dziedziny sztuki 
przedstawiające i nieprzedstawiające. Do pierwszej należą malarstwo, rzeźba 
i  literatura, do drugiej zalicza się architekturę i muzykę38. Najpierw zosta-
nie przedstawiona nagość w architekturze i malarstwie, następnie w rzeźbie, 
literaturze, muzyce, a także zjawisko nudyzmu.

Architektura ma za zadanie dostarczać osłony dla człowieka i jego działal-
ności. W tej osłonie znajduje się ludzka nagość, która winna być niewidoczna 
dla innych. Nagość w architekturze jest związana z budynkiem mieszkal-
nym, świątynią, termami, sauną, basenem czy amfiteatrem. W architekturze 
wszystkie wymogi dotyczące życiowej potrzeby przestrzeni i swobody ruchów 
znajdują się w zewnętrznej stronie budowli. W tych to budowlach percypuje 

36 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 168–172.
37 Por. K. Jabłońska, Świat bez-wstydu, dz. cyt., s. 59–60; A. Orozco, Wstydliwość, 

dz. cyt., s. 26–27. 
38 Por. M. W. Ałpatow, Historia sztuki. Starożytność, t. 1, tłum. M. Kurecka, 

W. Wirpsza, Warszawa 1976, s. 9. 
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człowiek całą swoją istotę. Ten dualizm39 zawarty jest we wszystkich bu-
dowlach. Nawet najprostszy budynek otacza zazwyczaj przestrzeń jakiegoś 
wnętrza i wyraża ją równocześnie swą formą na zewnątrz. Człowiek uży-
wa wnętrza budynku od zwykłego, powszedniego dnia aż po różnego rodzaju 
uroczystości, gdzie albo zasłania, albo odsłania swoją nagość. Przykładem jest 
mycie się, badanie i opieka nad chorym czy spanie, gdzie odkrywa się nagość. 
Pismo Święte poucza, że człowiek ma przykryć nagość swego ojca (por. Rdz 
9, 21–23), a nie odsłaniać nagości drugiej osoby, np. ojca, matki, brata, siostry 
i innych krewnych ani swojej własnej, ponieważ jest to sromota40 i sposobność 
do niezgody (por. Kpł 18, 6–23). Ponadto człowiek w ten sposób dopuszcza 
się rozpusty. Jest czynem haniebnym, gdy mężczyzna ogląda nagość swojej 
siostry, a ona ogląda jego. Ten, kto odsłania nagość swojej siostry, zaciąga 
winę (por. Kpł 20, 14–17)41.

Dawno już stwierdzono ścisły związek zachodzący pomiędzy świątynią 
a budową ludzkiego ciała. Ten związek obserwuje się w prawdziwym dziele 
sztuki, gdzie najistotniejsza jest niepowtarzalna jedność wszystkich jego skład-
ników i różnorakie wzajemne ich na siebie oddziaływanie. Mówi się, że dzieło 
architektury nie jest dziełem sztuki, gdy najpierw zostanie pomyślane jako 
celowa konstrukcja, a dopiero potem ozdobione elementami dekoracyjnymi, 
które mogą się wydać czymś niepotrzebnym. W architekturze wskazuje się 
na dwie zasady: utylitarno-konstruktywną oraz dekoratywno-artystyczną, 
które określa się jako celowość i piękno. Przykładem jest świątynia grecka 
jako dom, ogrodzenie i osłona bóstwa, gdzie jej jądrem jest posąg człowieka42. 
Świątynia w architekturze jest na wzgórzu i góruje nad domami zwykłych 
ludzi, a otwarta przestrzeń niczego nie ukrywa. Sprawia wrażenie potęgi, 
dostojeństwa i spokoju. Jest obrazem zaufania człowieka do własnego prawa 
i do poczucia godności43. Zatem świątynia nie jest tylko osłoną, lecz sama 

39 Historia sztuki nazywa to architektonicznym problemem masy i przestrzeni. 
M. W. Ałpatow, Historia sztuki. Starożytność, t. 1, dz. cyt., s. 14.

40 Por. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 2, Kraków 1927, 
s. 635; S. Reczek, Podręczny słownik dawnej polszczyzny, wyd. Ossolineum, Wrocław-

-Warszawa 1968, s. 570, 890.
41 Por. A. Zwoliński, Seksualność w relacjach społecznych, dz. cyt., s. 190.
42 A. Zwoliński, Seksualność w relacjach społecznych, dz. cyt., s. 185; P. Veyne, 

Cesarstwo Rzymskie, w: Historia życia prywatnego. Od Cesarstwa Rzymskiego do roku 
tysięcznego, red. P. Veyne., tłum. K. Arustowicz, M. Rostworowska, t. 1, Wrocław 1988, 
s. 194–197.

43 Por. M. W. Ałpatow, Historia sztuki. Starożytność, t. 1, dz. cyt., s. 109–112.
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staje się wizerunkiem żywej istoty – człowieka, gdzie może on kontemplować 
piękno swojego ciała. Świątynie ozdabia się malowidłami, przedstawiającymi 
dzieje człowieka, jego początki i kres życia. W tych malowidłach można za-
obserwować nagość. Przykładem takiego malowidła jest sklepienie Kaplicy 
Sykstyńskiej Michała Anioła przedstawiające historię biblijną44. Sceny biblijne 
zaczerpnięte ze Starego Testamentu od pierwszych dni stworzenia świata 
aż do potopu, obramowane młodzieńczymi postaciami nagich niewolników, 
potem prorocy, a końcem scenerii jest sąd ostateczny. Ukazane jest tu pięk-
no ciała i bogactwo duchowego życia tak w chwilach zwycięstwa, jak klęski. 
Kobiecie nadaje artysta ludzką godność, a sybillom45 niemal męskie siłę woli 
i nieposkromionego ducha buntu. Zaś w głowach młodzieńców o szeroko 
rozwartych oczach i natchnionym spojrzeniu znaleźć można heroiczny patos 
i wewnętrzną swobodę46.

Z jednej strony Pismo Święte ukazuje świątynię spustoszoną, której cześć 
wniwecz się obróciła z powodu ołtarzy bożków i wstydem okrył się dom Ja-
kuba (por. 1 Mch 1, 28.39). W świątyni znajdują się bożki pogańskie, których 
wstydzić się musi każdy złotnik, bo podobizny, które odlał, są kłamstwem i nie 
ma w nich tchnienia (por. Jr 51, 17). Wytwórcy bożków odejdą pohańbieni, 
jak powie prorok Izajasz – „prawdziwie Tyś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, 
Zbawco” (Iz 45, 16). Z drugiej strony Bóg poleca budować świątynie domowi 
Izraela i podaje opis i jej wymiary. W opisie tym znajdują się urządzenia, wej-
ścia i wyjścia, po to, aby oznajmić ustawy i prawa oraz by strzec i wypełnić je. 
Ustawa świątyni mówi, że na szczycie gór obszar dookoła niej ma być bardzo 
święty (por. Ez 43, 10–12). Świątynia ma być domem modlitwy, a nie jaskinią 
zbójców (por. Iz 56, 7; Jr 7, 11; Mt 21, 13; Mk 11, 17). W sposób szczególny 
związek świątyni z ludzkim ciałem i jego nagością jest w Jezusie Chrystusie, 

44 Por. M. W. Ałpatow, Historia sztuki. Renesans i Barok, t. 3, tłum. M. Kurecka, 
Warszawa 1977, s. 52–53.

45 Sybille są to postacie przedstawiające kobiety, które w kulturach zapowiadały 
przyszłość, rozwiązywały zagadki, były wyroczniami. W Kaplicy Sykstyńskiej jest ich 10. 

46 Por. M. W. Ałpatow, Historia sztuki. Renesans i Barok, t. 3, dz. cyt., s. 52–53. 
Istnieje też tryptyk H. Memlinga Sąd ostateczny, który był na malowany dla jednego 
z kościołów florenckich. Zrządzeniem losu dzieło trafiło do kościoła Panny Maryi 
w Gdańsku. Por. A. Biała, Literatura i malarstwo, Bielsko-Biała 2009, s. 460–461. 
Renesansowe zainteresowanie ludzkim ciałem widać we fresku Wskrzeszenie zmarłych 
Luki Signorellego (1499–1502) w kaplicy San Briozo w Orvieto. To zainteresowanie 
wyraża się w mistrzowskim studium rytmów i zachowań. Por. Historia sztuki 1000–2000, 
red. A. Merot, Warszawa 1998, s. 167; A. Biała, Literatura i malarstwo, dz. cyt., s. 454.



—  210  —

Problem kryzysu cnoty wstydliwości…

gdy mówi „mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować” 
(por. Mt 26, 61; J 2, 17–22). U Jezusa nagość została odsłonięta i zniszczona 
przez szydzenie, jak i obnażenie z szat podczas męki i ukrzyżowania (por. J 19, 
23–24; Mk 15, 17–20).

W starożytności Rzymianie interesowali się bezpośrednim stosunkiem 
człowieka do świata i do innych ludzi. Nagość uznawano za stan naturalny. 
Dlatego bez skrępowania kąpano się nago oraz bez ubrań uczestniczono 
w misteriach47. Stąd w połowie I wieku n. e. budowano termy niemal wiel-
kości niewielkiego, otoczonego murem miasta. Mogło w nich przebywać 
jednocześnie ok. 1500 ludzi. Term rzymskich nie można jednak uważać tylko 
za łaźnie. Zaspokajały bowiem bardzo rozmaite potrzeby starożytnych Rzy-
mian z zakresu kultury fizycznej i umysłowej, aż do uczestnictwa w dysputach 
filozoficznych czy możliwości uprawiania samotnej kontemplacji48.

Z kolei we wczesnym średniowieczu nagość była dopuszczalna tylko 
w dwóch sytuacjach, a mianowicie w czasie mycia oraz podczas snu. Współ-
cześnie buduje się termy i baseny w celu rekreacyjnym, obowiązuje tam strój 
kąpielowy. Jednak z nagością można się spotkać w saunie. W saunie, ze wzglę-
dów zdrowotnych i higienicznych, może być wymagane zażywanie kąpieli 
w zupełnej nagości. Występuje uczucie wstydu jako dyskomfort na myśl 
o przebywaniu nago w towarzystwie innych ludzi. Obnażenie własnego cia-
ła, miejsc intymnych czy niedoskonałości stanowi barierę nie do złamania. 
Wstyd pojawia się wraz z brakiem docenienia, zaakceptowania siebie takiego, 
jakim się jest. Przyczyną są kompleksy i porównywanie swojego ciała do ciał 
innych osób49.

Teatry greckie były ściśle związane z naturą50. W nich dochodziły do głosu 
wszystkie problemy życiowe. W Grecji w gimnazjum młodzieńcy ok. 20 lat 
nadzy, nasmarowani oliwą wykonywali pod okiem nauczyciela ćwiczenia 
różnych dyscyplin gimnastycznych, by potem wziąć udział w igrzyskach 

47 Por. A. Zwoliński, Seksualność w relacjach społecznych, dz. cyt., s. 185.
48 Por. M. W. Ałpatow, Historia sztuki. Starożytność, t. 1, dz. cyt., s. 187–188; 

por. A. Włodarczyk-Kulak, M. Kulak, Zarys wiedzy o kulturze, Bielsko-Biała 2003, 
s. 79.

49 Wstyd przed nagością – jak sobie z nim radzić?, http://www.sauny-carpenter.
pl/blog/wstyd-przed-nagoscia-jak-sobie-z-nim-radzic/ (19.02.2015).

50 W IV wieku p.n.e. powstały pierwsze kamienne teatry w Grecji, np. na ateń-
skim Akropolu, teatr Dionizosa w Atenach, jeden z pierwszych kamiennych amfiteatrów. 
Miejsc dla widzów przewidywano ok. 15–20 tys. Por. A. Włodarczyk-Kulak, M. Kulak, 
Zarys wiedzy o kulturze, dz. cyt., s. 48–49.
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lub pokazać się podczas walk przy okazji jakiejś uroczystości religijnej51. 
Z kolei w późnym antyku kultura urbanistyczna powoływała do życia rzym-
skie amfiteatry. Służyły one ludziom spragnionych igrzysk. Były areną walk 
gladiatorów i pięściarzy. Grecy i Rzymianie trenowali nago, bez ubrania 
startowali w igrzyskach olimpijskich52. Następnie na arenie amfiteatru wy-
dawano chrześcijan na pastwę dzikich zwierząt i reżyserowano bitwy morskie. 
Widowiska te nie wiązały się z żadnymi mitami czy rytuałami, nie miały też 
ambicji artystycznych. Główne ich zadanie polegało na dostarczaniu sensa-
cyjnej rozrywki. Przykładem amfiteatru jest Koloseum, które stanowiło dla 
Rzymu miejsce zabawy i rozrywki53.

Na przestrzeni wieków gimnastyka była czymś ważnym, bo każda dziedzi-
na życia potrzebuje zdrowego i wysportowanego obywatela. Nie buduje się 
już amfiteatrów, ale powstają stadiony, hale sportowe i inne budynki, gdzie 
człowiek trenuje i zdobywa tężyznę fizyczną i duchową54. Święta Kongrega-
cja Soboru zwraca uwagę, aby rodzice nie pozwalali „córkom na publiczne 
ćwiczenia i występy gimnastyczne, a jeżeli byłyby do tego zmuszane, niechaj 
starają się, by były ubrane przyzwoicie”55.

Nie można pominąć sztuki dekoracyjnej i użytkowej. Do architektury za-
licza się meblarstwo, które jest składową pewnego odcinka architektury, czyli 
wnętrza. W czasach gdy ludzie sypiali za ciężkimi zasłonami, łóżka budowa-
no jak małe domki wewnątrz dużego domu. Dawano im fundament, małe 
kolumny i dach56. Współcześnie się już tak łóżek nie buduje, zrezygnowano 
zasłon, kolumn i dachu.

Od najdawniejszych czasów odzież wchodzi w skład sztuki użytkowej. 
W niektórych epokach sięgała ona poziomu prawdziwej sztuki i w swej isto-
cie najbliższa była architekturze. W kroju odzieży wyrażone zostają życiowe 

51 Por. A. Włodarczyk-Kulak, M. Kulak, Zarys wiedzy o kulturze, dz. cyt., s. 53.
52 Por. A. Zwoliński, Seksualność w relacjach społecznych, dz. cyt., s. 185. 
53 Por. M. W. Ałpatow, Historia sztuki. Starożytność, t. 1, dz. cyt., s. 185–186. 

Amfiteatr Flawiuszów, od VII wieku zwany Koloseum. Jego budowę rozpoczął cesarz 
Wespazjan, a ukończył jego syn Domicjan w 81 roku n.e. Na widowni zmieścić się 
mogło 55 tys. widzów. Por. A. Włodarczyk-Kulak, M. Kulak, Zarys wiedzy o kulturze, 
dz. cyt., s. 69. 

54 Por. S. Proszak, Nowoczesna kultura nagości i jej stosunek do wstydliwości chrze-
ścijańskiej, dz. cyt., s. 17. 

55 Święta Kongregacja Soboru, Instrukcja o skutecznym zwalczaniu nieskromnej 
mody u kobiet (6.01.1930), nr 3, dz. cyt.

56 Por. M. W. Ałpatow, Historia sztuki. Starożytność, t. 1, dz. cyt., s.19.
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potrzeby człowieka, konieczność ochrony ciała lub nadanie własnej postaci 
pożądanego wyglądu. Przykładem jest kapelusz, który nie tylko zabezpiecza 
przed słotą i żarem słonecznym, ale też wieńczy sylwetkę i obramowuje twarz. 
W odzieży ujawnia się szczególnego rodzaju wyczucie ładu, materiału, linii 
i zestawień kolorystycznych. Od architektury odzież różni się zasadniczo tym, 
iż z ludzkim ciałem wiąże się bezpośrednio57. W XIX wieku kilka utopijnych 
społeczeństw zaczęło eksperymentować z nowymi sposobami życia, często 
obejmując reformę strojów i nagości. W 1881 roku w Londynie założono Ra-
tional Dress Society, by zaprotestować przeciwko wprowadzenia mód, które 
deformują sylwetkę i ograniczają ruchy ciała, lub trendów, które zagrażają 
zdrowiu. Sprzeciw wyrażony wobec noszenia obcisłych gorsetów, butów 
na wysokim obcasie, ciężkich spódnic uniemożliwiających zdrowe ćwiczenia 
oraz krępujących ruchy peleryn i innych nakryć utrudniających poruszanie 
rękoma. Stroje zatem są nie tylko zbyt męczące, by je nosić, ale same w sobie 
są nieprzyzwoite58.

Ubranie jest przede wszystkim najpierw odzieniem, tzn. okryciem, pod 
którym człowiek odczuwa swoją nagość59. Używanie ubrania prowadzi do po-
działu części ciała na szlachetne i nieszlachetne. Rezultatem tego podziału 
jest zakorzenione powszechnie uczucie wstydu. Uczucie wstydu przeradza 
się często w pruderię, czyli fałszywy wstyd lub świętoszkowatość. Pruderia 
polega na stałym nastawieniu, które wszędzie, gdzie chodzi o ciało, dopatruje 
się naruszenia porządku etycznego, drobiazgowo przestrzega długości sukien, 
wymierza dekolty i oburza się na każdy szczegół wyłamujący się z tej miary60. 
Trzeba podkreślić, że nagość jest z natury zjawiskiem neutralnym. Ciało 
ludzkie jest szatą duszy. Dlatego zdaniem Dorothei Forstner, ilekroć człowiek 
zdejmuje swoje odzienie, powinien przypominać sobie o śmierci, albowiem 
śmierć jest jakby zdjęciem szat. Ciało bowiem dane zostało duszy niczym 
odzienie. Człowiek zdejmuje je na krótki czas w chwili śmierci, by później 
otrzymać je znowu jeszcze wspanialsze61. Zatem noszenie ubioru zapewnia 
ochronę, prywatność i świadczy o tym, kim dany człowiek jest i co robi.

57 Por. M. W. Ałpatow, Historia sztuki. Starożytność, t. 1, dz. cyt., s.19.
58 Por. P. Carr-Gromm, Historia nagości, przeł. A. Wyszogrodzka-Gaik, Warszawa 

2010, s. 163.
59 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 31. 
60 Por. S. Proszak, Nowoczesna kultura nagości i jej stosunek do wstydliwości chrze-

ścijańskiej, dz. cyt., s. 22. 
61 Por. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 445.
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Wielkie cywilizacje starego świata są cywilizacjami wyobrażenia i obrazu. 
Nie tylko wypowiadają się, ale i kształtują przez architekturę, rzeźbę i malar-
stwo62. Przez sztukę rozumie się całą wytwórczość człowieka, a w szczególności 
artystyczną. Artysta komunikuje w swoim dziele własne myśli, uczucia, posta-
wy. Dzieło artysty ma służyć prawdzie, by uchwycić i pokazać jakiś fragment 
rzeczywistości w sposób piękny. Tym fragmentem rzeczywistości jest ciało 
ludzkie, które sztuka ma prawo i obowiązek odtwarzać. Ciało ludzkie jest 
autentyczną częścią prawdy o człowieku63. Następnie historia sztuki stwierdza, 
że nagie ciało ludzkie artyści często obierali za przedmiot, w którym chcieli 
wyrazić piękno oparte na harmonii i jedności różnorodnych cech estetycz-
nych. Są dwa elementy, które pozwalają na swobodne operowanie nagością 
w sztuce. Tymi elementami są prawdziwe dzieło sztuki i prawdziwi esteci 
i miłośnicy sztuki64. Dzieła sztuki posługują się nagością, jest ona jednak 
usunięta na plan drugi, przy równoczesnym uwydatnieniu strony estetycz-
nej. Przykładem jest Adam i Ewa Petera Paula Rubensa, przedstawiający 
bohaterów biblijnych przed grzechem pierworodnym, kiedy byli okryci szatą 
niewinności65. Na pierwszy plan wybija się piękno, które pociąga i przykuwa 
uwagę, a reszta schodzi na dalszy plan. Innym dziełem malarskim jest Ogród 
rozkoszy ziemskich Hieronima Boscha, który jest przestrogą przed lekko-
myślnym życiem wypełnionym przyjemnościami i pozbawionymi refleksji 
moralnej czego konsekwencją jest piekło.. Jest to mistyczna przestroga przed 
życiem wypełnionym przyjemnościami i pozbawionym refleksji moralnej66. 
Nie każdy obraz w malarstwie, fotografii czy dzieło rzeźbiarza wyrażające 
linie ciała ludzkiego można zaliczyć do dzieł sztuki. O tym rozstrzyga fakt 
przewagi elementu duchowego nad zmysłowym67.

62 Por. P. E. Leger, O postawie katolików wobec audiowizji i moralnej odpowie-
dzialności artysty, w: F. Adamski, Kościół a kultura masowa, dz. cyt., s. 126.

63 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 171–172.
64 Por. S. Proszak, Nowoczesna kultura nagości i jej stosunek do wstydliwości chrze-

ścijańskiej, dz. cyt., s. 24–25.
65 Por. D. Rostowski, L. Lesiak, Rubens, Warszawa 2006, s.16–17; P. De Rynck, 

Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, przeł. P. Nowakowski, Kraków 2009, 
s. 90–94.

66 Por. P. De Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązanie zagadek, rozumienie ma-
lowanie dzieł dawnych mistrzów, przeł. P. Nowakowski, Kraków 2005, s. 94; A. Biała, 
Literatura i malarstwo, dz. cyt., s. 162–164.

67 Wiele dzieł nie odpowiada tym wymaganiom. Można się spotkać z obrazami 
czy rzeźbami, które wysuwają na plan pierwszy nie moment estetyczny, ale seksualny. 
Przykładem jest plakat wyborczy Polskiej Partii Kobiet z 2007 roku, gdzie kobiety 
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W sztuce malarskiej czy rzeźbiarskiej na przestrzeni epok występuje akt, 
czyli przedstawienie nagiego ludzkiego ciała człowieka: mężczyzny i kobiety. 
Bez względu na czas, ustrój, okres w dziejach, przedstawianie nagości kobiety 
czy mężczyzny było inspiracją do  twórczości artystycznej. Jeśli w  historii 
zdarzyło się, że zabrakło obrazu, to człowiek pozbawiony wyobrażeń stawał 
się uboższy. Obraz zachęca do kontemplowania człowieka. Ta kontemplacja 
znacznie przekracza fragmentaryczne rozumowanie ludzkie oraz wywołuje 
odruchy, emocje. Człowiek zawsze odczuwa potrzebę wypowiedzenia się 
wobec drugiej osoby, którą odkrywa, ale też wobec siebie. Dlatego obraz 
siebie, swojej nagości, jaki sam człowiek stwarza, ma być prawdziwy i wierny, 
bo inaczej nie jest obrazem człowieka. Zaś obraz ułamkowy, niepełny lub 
wręcz tendencyjny nigdy nie jest moralny. Pokazywanie zniekształconego 
obrazu oraz brak głębokiej znajomości człowieka i jego natury wypacza od-
biorcę, którym jest osoba68. Ponadto twórczość, działalność artystyczna jest 
uczestnictwem człowieka w akcie stwórczym Boga. Bóg, stwarzając świat, 
wyraził sam siebie. Nie tylko uczynił człowieka na swój „obraz i podobień-
stwo” (Rdz 1,  26), ale  – jak mówi Pismo Święte  – „z  wielkości i  piękna 
stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13, 5), a sam 
Chrystus jest nazwany „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,  15). Z  ko-
lei twórczość rzeźbiarza polega na  wydobyciu wizerunku ludzkiego ciała 
z bezkształtnego kawałka gliny lub kamienia, gdzie ukazuje pozy stabilne 
i spokojne. Rzeźbiarz ułatwia widzowi rozpoznanie przedstawionego ciała 
osoby, gdyż oprócz oglądania daje mu  możliwość dotyku69. Przykładem 
rzeźby jest Pocałunek Auguste’a Rodina, przedstawiający całujących się nagich 
mężczyznę i kobietę70.

 XX wiek jest świadkiem powstania filmu, który jest swego rodzaju odmia-
ną malarstwa i sztuki aktorskiej. W 1921 roku opracowany został tzw. Kodeks 
Haysa, czyli zbiór zasad, których mają przestrzegać twórcy filmów. Stanowi 
on m.in., że nie można pokazywać lubieżnych pocałunków, sugestywnych 
gestów miłosnych, kobiet zdejmujące pończochy, mężczyzn zdejmujących 

rozebrały się do naga, a nagość jest wykorzystana w celu przyciągnięcia uwagi i zdobycia 
głosów. Por. P. Carr-Gromm, Historia nagości, dz. cyt., s. 155; S. Proszak, Nowoczesna 
kultura nagości i jej stosunek do wstydliwości chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 24–25. 

68 Por. P. E. Leger, O postawie katolików wobec audiowizji i moralnej odpowie-
dzialności artysty, dz. cyt., s. 126–128.

69 Por. M. W. Ałpatow, Historia sztuki. Starożytność, t. 1, dz. cyt., s. 16–17.
70 Por. M. J. Opie, Rzeźba, Wrocław 1996, s. 50.



—  215  —

Kryzys cnoty wstydliwości

spodnie, tańców sugerujących nieprzyzwoite uniesienia, kołysanie biodrami71. 
W 1933 roku w pierwszej nagiej scenie w historii kinematografii pokazała 
swoje ciało Hedwig Kiesler, grająca główną rolę w filmie Ekstaza. W niedłu-
gim czasie podobne sceny zapełniły kolejne filmy, a nawet stały się treścią 
kinowej wersji „rewolucji seksualnej”72. Tabu zakazujące ukrywanie pełnej 
nagości zostaje złamane w „roku rewolucji”.

Nagość jest prezentowana zwłaszcza w filmach pornograficznych. Początki 
filmu pornograficznego sięgają początku XX wieku, wówczas to powstają 
tzw. stag films, amatorskie produkcje, wyświetlane przede wszystkim w do-
mach publicznych, które mają służyć wyłącznie pobudzeniu seksualnemu. 
Na przełomie lat 50. i 60. pojawia się nurt określany jako exploitation movie 
i twórczość Russa Meyera, punktem zwrotnym jest rok 1972, kiedy ma miejsce 
premiera filmu Głębokie gardło Gerarda Damiano. Lata 70. to okres norma-
lizacji i stabilizacji reguł gatunkowych oraz zapowiedź przejścia w nową fazę 
z początkiem lat 80., wraz z pojawieniem się rynku wideo73.

Czasami nagość może być wykorzystana niepotrzebnie, by zapełnić wi-
downię, ale jeśli teatr ma stanowić odzwierciedlenie życia, którego jest ona 
integralną częścią, to nie może jej nie uwzględniać. W czerwcu 1968 roku 
kilka miesięcy po premierze Hair w Nowym Jorku Royal Shakespeare Com-
pany złamał tabu, wprowadzając na scenę teatru nagie kobiety. Nowa ustawa 
Theaters Act, która na to zezwala, została wydana dopiero we wrześniu 1968 
roku. W 1975 roku francuska wersja musicalu Hair – Leve-Toi et Viens (Wstań 
i chodź) była wystawiana w Anglii, we Francji, w Niemczech, w San Francisco, 
w Szwecji, gdzie obsada miała trudności z wyzwoleniem się z ograniczeń 
i występowaniem nago nawet przy kiepskim oświetleniu. W Niemczech 
sztuka była rozgrywana za zasłoną z napisem „Cenzura” do czasu wydania 
zezwolenia przez władze74. Producenci i reżyserzy zaczęli rozumieć, że nagość 
oznacza sprzedaż biletów – pojawił się trend na epizodyczne rozbierane sceny 
słynnych aktorów. Dziś nagość ma legalne miejsce w teatrze w dużej części 

71 Por. K. Pytko, Cenzor kontra Amor, „Focus Ekstra” (2004) nr 4, s. 56–60; 
A. Zwoliński, Seksualność w relacjach społecznych, dz. cyt., s. 187; Ł. Plesnar, Hayes 
Kodeks, w: Słownik filmu, red. R. Syska, Kraków 2006, s. 81; E. Wiącek, Cenzura, 
w: Słownik filmu, dz. cyt., s. 34–35.

72 Por. K. Pytko, Cenzor kontra Amor, dz. cyt., s. 56–60; A. Zwoliński, Seksualność 
w relacjach społecznych, dz. cyt., s. 187. 

73 Por. K. Loska, Pornograficzny film, w: Słownik filmu, dz. cyt., s. 142.
74 Por. P. Carr-Gromm, Historia nagości, dz. cyt., s. 210–211.
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Europy oraz na  liberalnych wschodnim i zachodnim wybrzeżach Stanów 
Zjednoczonych.

Na stronach internetowych obserwuje się nagość, erotyczne zdjęcia wszel-
kiego rodzaju, odzieranie z prywatności własnego życia. Dziś człowiek może 
się pokazać całemu światu za jednym naciśnięciem przycisku myszki. Można 
iPhonem wysłać nagie zdjęcie na odpowiednie strony i pozwolić całemu 
światu patrzeć na nie. Osoby, które lubią dreszczyk emocji towarzyszący 
byciu obserwowanym w miejscu publicznym, mogą umieścić swoje zdjęcie 
na stronie internetowej. Zaś te osoby, które lubią być oglądane, a być może 
nawet upokarzane przez nagich lub ubranych przedstawicieli płci przeciwnej, 
mogą zgłębić aktywny świat CFNM (clothed famale naked male) lub niepopu-
larną krainę CMNF (clothed male naked female)75.

Sztuka w internecie ignoruje wstydliwość i tajemniczość. Choć internet 
w dużym stopniu pomaga zwalczyć niewiedzę, szerząc informacje i zaspo-
kajając ciekawość dotyczącą ludzkiego ciała, umożliwiając dręczenie innych 
i chowanie się za wirtualne maski. Stąd kształtują się niezdrowe postawy 
wobec ciała, takie jak bezwstyd, stępiona wrażliwość czy skrajna nieśmiałość.

Z plastycznego przekazu wyłania się zapis języka. To właśnie z obrazów 
zdobiących wnętrza gotyckich katedr wywodziła się powszechna wówczas 
znajomość Pisma Świętego. Odbiór malarstwa odbywał się przede wszystkim 
w świątyni, zaś lektura ksiąg była przywilejem potrafiących czytać. Wynale-
zienie druku przez Jana Gutenberga w 1440 roku sprawiło, że słowo pisane 
przestało pozostawać w cieniu obrazu. Jak sądził Wiktor Hugo, „pod postacią 
drukowanego słowa myśl ludzka jest bardziej niż kiedykolwiek niezniszczalna, 
jest lotna, nieuchwytna i wieczna”76. Następnie w trakcie wielowiekowego 
istnienia systemów językowych oraz ikonicznych literatura i malarstwo wza-
jemnie się przenikają, tworząc interstrukturalny łańcuch nawiązań, interpre-
tacji, reinterpretacji czy dialogów77.

W literaturze nagość związana jest ze współżyciem seksualnym człowie-
ka. Znane już od starożytności podręczniki zajmujące się zagadnieniem 
seksu, szczególnie indyjska Kamasutra z III–V wieku czy japońskie dzieło 
medyczne Ishimpo pochodzące z X wieku pełnią specyficzne zadanie wśród 

75 Por. P. Carr-Gromm, Historia nagości, dz. cyt., s. 207–208.
76 Por. W. Hugo, Katedra Marii Panny, Szczecin 1986, s. 130–131.
77 Por. A. Biała, Literatura i malarstwo, dz. cyt., s. 17.
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społeczeństwa78. Głównym ich celem jest nauczenie mężczyzn, jak cieszyć się 
seksem, dążyć do większej rozkoszy. Kamasutra nie jest dziełem pornograficz-
nym. Została napisana, aby poinformować klasę ludzi zamożnych ze starożyt-
nych Indii, jak mają pokierować swoim życiem erotycznym. Stąd jest raczej 
dziełem edukacyjnym, a nie wzbudzającym podniecenie, bo znaczna część 
książki poświęcona jest najlepszym sposobom zawarcia i zachowania szczę-
śliwego małżeństwa79. Kamasutra rozpoczyna się od definicji, w tym również 
pojęcia kama, oznaczającego w indyjskiej filozofii doznawanie zmysłowych 
przyjemności. Następnie jest podana lista sztuk i umiejętności stanowią-
cych pożyteczne uzupełnienie stosunków erotycznych, takich jak muzyka, 
taniec, układanie kwiatów, poezja, konwersacja i malowanie zębów, ubrań, 
włosów, paznokci i ciał rozmaitymi farbami i barwnikami. Kamasutra radzi, 
jak zachować się w towarzystwie. Zawiera też raczej klasyfikację rozmaitych 
sposobów gry wstępnej, z szesnastoma typami uścisków, ośmioma rodzajami 
pocałunków i licznymi sposobami głaskania, drapania, gryzienia. Ponadto 
omawia sposoby poprawy wyglądu, zabawki erotyczne i wywary miłosne80.

W okresach słabego wpływu pojęć i instytucji chrześcijańskich ujawniało 
się tzw. wyzwolenie nagości. W XII wieku Adreas Capellanus napisał pod-
ręcznik Sztuka miłości dworskiej, wzorowany na Sztuce kochania Owidiu-
sza81. Odrodzenie przywróciło starożytne, estetyczne podejście do nagości. 
Filozofowie XVIII wieku zracjonalizowali chrześcijaństwo, spopularyzowali 
ideę naturalnej religii i moralności. To człowiek stwarzał Boga, kształtował 
religię i moralność. Temu procesowi towarzyszyło również wyzwolenie ciała 
jako symbolu ubóstwionej materii82.

78 Na oficjalnej liście najważniejszych książek znajdujących się w obiegu we wcze-
snym okresie panowania dynastii Han (202 rok p.n.e. – 9 rok n.e.) figuruje co najmniej 
osiem podręczników seksualnych. Chińskie dzieła powstały trzy wieki wcześniej niż 
Kamasutra. Ponieważ nie były kopiowane i powszechnie używane aż do czasów dynastii 
Sui (581–618), nie zachował się ani jeden egzemplarz. Kamasutrę skompilował z tra-
dycyjnego materiału Vestyayana między III i V wiekiem n.e. Stanowiła podręcznik dla 
wyrafinowanych mieszkańców miast, ludzi zamożnych i próżnych, którzy nie mieli 
do roboty nic innego, jak oddawać się nieustannym przyjemnościom. W latach 60. 
XX wieku Kamasutra w przekładzie Burtona stała się powszechnie dostępna. Por. P. James, 
N. Thorpe, Dawne wynalazki, przekł. P. Amsterdamski, Warszawa 1997, s. 166–167.

79 Por. P. James, N. Thorpe, Dawne wynalazki, dz. cyt., s. 165–167.
80 Por. A. Zwoliński, Seksualność w relacjach społecznych, dz. cyt., s. 365–366.
81 Owidiusz, Sztuka kochania, przekł. J. Ejsmonda, Warszawa 1922.
82 Por. A. Zwoliński, Seksualność w relacjach społecznych, dz. cyt., s. 186.
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W ostatnich wiekach zagadnienie nagości w literaturze uległo zniekształce-
niu dzięki silnemu prądowi sentymentalizmu, który przez romantyzm szerzył 
fałszywe zapatrywania na dziedzinę stosunków płciowych. Zmysłowa miłość 
jako źródło natchnienia była stale gloryfikowana i wystarczało, iż ktoś pisał dla 
kochanki udane wierszyki, aby go uniewinnić od cudzołóstwa. Idealizowanie 
miłości zmysłowej spaczyło istotnie pojęcie małżeństwa i wpłynęło na rozluź-
nienie jego więzi. Więc tej miłości nie można krępować regułami moralności, 
skoro wydaje takie arcydzieła. Deprawacja szerzona przez romantyzm trwa 
jednak dalej. W nauce literatury wciąż wychwala się poetów, którzy potrze-
bowali kochanek jako podniety do pisania swych arcydzieł i zmieniali je wraz 
ze zmianą miejsca lub upodobań. Systematycznie szerzy się hedonizm w nauce 
języka ojczystego, np. w powieściach, romansach, niektórych biografiach; 
będący zaprzeczeniem tej zdolności człowieka do wzniesienia się ponad to, 
co przyjemne, aby postępować w imię tego, co dobre83.

Literatura i muzyka należą do twórczości artystycznej. Od samego po-
czątku rozwijają się wzajemnie. Słowo i dźwięk są nierozerwalnie złączone 
w pieśni, spajającej ludzki głos z dźwiękiem artystycznym. Akompaniament 
instrumentu towarzyszy recytacji poematów epickich. Śpiew chóru jest nie-
odłącznym elementem dramatu antycznego. W czasach nowożytnych rozwija 
się opera. Wreszcie muzyka uwalnia się od słowa, wyzbywając się służebności 
wobec literatury. Przekształca się w muzykę absolutną, czysto instrumentalną 
w XVIII wieku84. Nagość może symbolizować pierwotną niewinność, jak 
i społeczną dewiację. Niewinność można zaobserwować w obrazie Muzyka 
Alfonsa Muchy, przedstawiającym nagą kobietę słuchającą śpiewu ptaków85.

W historii muzyki popularnej wstępuje raczej w drugim znaczeniu, będąc 
źródłem niezliczonych sensacji i skandali, które ożywiają nastroje publicz-
ności i nakręcają biznes. We współczesnej zaś kulturze konsumpcyjnej każ-
dy skrawek odsłoniętego ciała młodej pięknej kobiety zostaje natychmiast 
przekształcony w towar. Przykładami są nagie kobiety na opakowaniu płyt 
muzycznych86. W byciu nagim opozycja natury i kultury ma podwójne 
znaczenie, które pozwala odróżnić nagość naturalną – pierwotną i autote-
liczną od nagości kulturowej, tj. zanieczyszczonej i zinstrumentalizowanej 

83 Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, dz. cyt., s. 338, 377.
84 Por. A. Biała, Literatura i muzyka, Warszawa–Bielsko-Biała 2011, s. 169–173.
85 Por. A. Biała, Literatura i muzyka, dz. cyt., s. 170.
86 Por. B. Pacuła, Słowo na niedzielę (9) – Nagie kobiety (i nie tylko) na okładkach 

płyt – historia fenomenu, http://www.gameplay.pl/newsasp?ID=81139 (3.11.2013).
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dla celów medialnych czy komercyjnych. Symbolika nagości rozebranego 
człowieka może się zawierać w pozytywnych ramach skojarzeń odsyłających 
do nieskazitelności moralnej, szczerości i wolności. Zaś negatywne jest oswa-
janie nagości poprzez codzienne oglądanie jej, przyzwyczajanie się do niej lub 
uczynienie błahej i nieznaczącej87.

Gdy odsłania się ciało, odsłania się duszę. Dlatego na scenie baletowej 
nagości w ogóle się nie wykorzystuje. Uznaje się, że zupełna nagość jest 
niezgrabna. Wyjątkiem jest nagi taniec w Dødens Triumf duńskiego baletu 
królewskiego z 1971 roku czy inscenizacja Romea i Julii baletu rosyjskiego 
z 2005 roku. W 2002 roku w Albert Hall mężczyźni rozebrali się do insce-
nizacji Jezioro łabędzie88. Z kolei w tańcu współczesnym nagość jest obecna 
od lat 50. XX wieku i jest jej więcej niż w teatrze. Pod koniec XX wieku coraz 
więcej produkcji tańca współczesnego w Nowym Jorku i na całym świecie 
zaczęło wykorzystywać nagich tancerzy. Nagość wykorzystywana jako chwyt 
przyciągający uwagę nie jest już zakorzeniona w wyzwoleniu seksualności 
z lat 60. ani w politycznym sprzeciwie lat 80.89.

Chęć zdobycia wielkich korzyści niewielkim kosztem jest również nie-
kiedy przyczyną szukania uniwersalnego i łatwego sposobu, środka przeciw 
cierpieniom ludzkim. Niektórzy ludzie szukają wielkości nie przez zaparcie 
się siebie i ofiarną pracę, ale przez tworzenie pięknych teorii, które mają 
zamienić życie w raj na ziemi.

Osobnej więc uwagi wymaga zjawisko nudyzmu. W XX wieku Richard 
Ungewitter opublikował książkę Neckheit und Moral90, która zainicjowała ruch 
nudystyczny. Próbował położyć ideowy fundament pod nudyzm. Nudyzm 
jest oparty na haśle powrotu do natury. Argumenty, jakich użyto w książce, 
są nietrafione. Przede wszystkim atakują mieszczańską zakłamaną moral-
ność, obiecując jej uzdrowienie91. Powstała też książka Kult nagości Heinricha 

87 Przykładem jest teledysk z 1998 roku Thank U Alanis Morissette, gdzie ar-
tystka, śpiewając, spaceruje ulicami miasta. Dla podkreślenia skromności i niewinności 
odsłoniętego ciała jej piersi były zasłonięte włosami, a narządy płciowe zostały zamazane. 
Obnażenie odsyła więc do naturalnego stanu bycia ciałem. Por. A. Szarecki, Golasy: 
popowy golas – studium przypadku, http://www.dwutygodnik.com/…/5301-golasy-po-
powy-golas-studium--rzypadkow.html (24.02.2015). 

88 Por. P. Carr-Gromm, Historia nagości, dz. cyt., s. 215.
89 Por. P. Carr-Gromm, Historia nagości, dz. cyt., s. 218.
90 R. Ungewitter, Neckheit und Moral, Stuttgart 1925.
91 Por. A. Marcol, Etyka życia seksualnego, dz. cyt., s. 76.
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Pudora, będąca manifestem nudystów92. Cec Cinder w książce The Nudist Idea 
prezentuje najpełniej historię ruchu nudystycznego93. Współcześnie nagość 
jest lekkomyślnie traktowana, wręcz ośmieszana. Przykładem są podręczniki 
do edukacji seksualnej Wielka księga cipek i Wielka księga susiaków Dana Höjera 
i Gunilli Kvarnström94, gdzie omawia się zagadnienia z zakresu intymności, 
seksu w sposób nieprzyzwoity. Treści zawarte w tych książkach mogą obrażać 
wstydliwość i uczucia religijne. Propagowane są one przez ideologię gender95. 
Pod wpływem filmu, telewizji, internetu czy cywilizacji technicznej w XX wieku 
sztuki malarska i literacka uległy degradacji. Większość zastąpiła obraz literacki 
obrazem filmowym, zaś obraz malarski pozostał w cieniu zdjęć przedstawia-
nych na łamach gazet i billboardów czy obrazków z luksusowych opakowań96.

Nic dziwnego, że nudyzm staje się prądem umysłowym dla marzycieli, 
wierzących, że właśnie on jest lekarstwem na wszystko. Nudyzm odrzuca 
zasady etyczne. Jego historia pokazuje niezbicie, że teoria nudyzmu stanowi 
tylko pozór, obliczony na efekt zewnętrzny i zaślepienie ogółu, wrażliwego 
na wzniosłe, a mało zrozumiałe hasła i zwroty97. Z takiego stylu życia mogą 
wyniknąć zagrożenia dla kultury moralnej. Wśród kobiet nudyzm zabija 
naturalną skromność, a mężczyznom odbiera szacunek dla kobiet i przez 
to niszczy postawę jakiejkolwiek poważnej kultury98. Nudyzm nie liczy się 
z pożądliwością człowieka i dlatego prowadzi na powrót do zakłamania, z któ-
rego zamierza człowieka wyprowadzić, czyli powrotu do natury99. Przykładem 
są nagie kobiety oddające się codziennym zajęciom, które zazwyczaj wykonuje 
się w ubraniu100.

U nudystów nie ma świątyni, lecz jest przebywanie nago na świeżym po-
wietrzu osób obu płci. Na początku XX wieku powstał budynek w miasteczku 

   92 Por. A. Zwoliński, Seksualność w relacjach społecznych, dz. cyt., s.189.
   93 C. Cinder, The Nudist Idea, California 1998.
   94 D. Höjer, G. Kvarnström, Wielka księga cipek, przeł. E. Jaszczuk, Warszawa 

2010. D. Höjer, G. Kvarnström, Wielka księga siusiaków, przeł. E. Jaszczuk, Warszawa 
2009.

   95 M. Ryś, M. Walaszczyk, Gender. Cywilizacja śmierci, Warszawa 2013, s. 18–20 
i s. 26–27; Z. Barciński, Edukacja seksualna według Gender, Lublin 2014, s. 6–23.

   96 Por. A. Biała, Literatura i malarstwo, dz. cyt., s. 17.
   97 Por. S. Proszak, Nowoczesna kultura nagości i jej stosunek do wstydliwości chrze-

ścijańskiej, dz. cyt., s. 139–141. 
   98 Por. P. Carr-Gromm, Historia nagości, dz. cyt., s. 169.
   99 Por. A. Marcol, Etyka życia seksualnego, dz. cyt., s. 77.
100 Por. P. Carr-Gromm, Historia nagości, dz. cyt., s. 223.
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Letchworth Garden City w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkańcy wiodą zdrowe 
życie nago. Budynek ma dostęp do świeżego powietrza i słońca, wewnętrzny ba-
sen, krużganki i wieżyczki. W nudyzmie chwali się zalety życia blisko natury101.

U nudystów mówi się o naturalnych kąpieliskach, np. stawach, jezio-
rach, rzekach, gdzie przebywa się nago na świeżym powietrzu102. Przykładem 
są studenci i nauczyciele Oksfordu, uczęszczający w XX wieku do Parson’s 
Pleasure103. Mężczyźni przez lata zażywali tam kąpieli nago. Takie przebywa-
nie według zwolenników nudyzmu ma wpływać regenerująco na zdrowie 
psychiczne i fizyczne. Nudyzm gloryfikuje ciało ludzkie i  jego obnażeniu 
przypisuje wiele dobrych stron. Uznaje on tylko ciało zdrowe i powołuje się 
na przykłady pogaństwa w starożytności104. Aby zachować przyzwoitość, ko-
bietom przechodzącym radzono albo odwracać wzrok, albo zmienić kierunek 
i iść ścieżką wzdłuż ogrodzenia oddzielającego to miejsce105. Poruszanie się 
tam, gdzie przebywają nudyści, może spowodować obniżenie progu wsty-
dliwości i wywołać zgorszenie. Względy zdrowotne nie przeszkadzają jednak 

101 Por. P. Carr-Gromm, Historia nagości, dz. cyt., s. 167. Prozdrowotne działanie 
słońca i powietrza jest niezaprzeczalne, jednak nie można pomijać ujemnych skutków, 
jakie te dwa czynniki wywołują, ilekroć przekracza się granice umiarkowania. Medycyna 
dowodzi pozytywnego wpływu słońca i powietrza na zdrowie, ale nie dowodzi, żeby 
do korzystania z nich było potrzeba nudyzmu. Nudyzm pomija szkody etyczne. To po-
minięcie zgubnych etycznych skutków lub ich lekkie traktowanie, przy równoczesnym 
silnym akcentowaniu wartości fizycznych, świadczy o tym, że na dnie nudyzmu tkwi 
doktryna materialistyczna. Por. S. Proszak, Nowoczesna kultura nagości i  jej stosunek 
do wstydliwości chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 15–17. 

102 Nudyzm, inaczej naturyzm, zaczął być modny już ok. 1840 roku, gdy Wielkiej 
Brytanii rozpoczęto praktykowanie kąpieli nago w morzu. Zakazano tego za królowej 
Wiktorii. Nudyzm odrodził się w 1900 roku w Niemczech, gdy grupa młodych ludzi 

„Wędrowne ptaki” (niem. Wandervolgel) przemierzała kraj i w miejscach odludnych 
opalała się nago. W latach 20. XX wieku do  tych tradycji nawiązał Ruch na  rzecz 
Naturalnego Leczenia (niem. Natutheilbewegung), którego członkowie propagowali 
kąpiele słoneczne nago jako zbawienne dla zdrowia. Rozporządzenie Himmlera z 1942 
roku zalegalizowało nagie kąpiele wszędzie tam, gdzie osoby trzecie nie mogły zobaczyć 
kąpiących się. Do dyspozycji nudystów oddano osobne plaże oraz wydzielone pola 
namiotowe. Por. A. Zwoliński, Seksualność w relacjach społecznych, dz. cyt., s. 189–190.

103 W 1991 roku zamknięto Parson’s Pleasure, rozmontowano ogrodzenie, kładąc 
kres wiekowej tradycji. W 1934 roku powstało kąpielisko Dane Delight, gdzie zakła-
dano stroje kąpielowe. Zostało zamknięte w 1970 roku. Por. P. Carr-Gromm, Historia 
nagości, dz. cyt., s. 185.

104 Por. S. Proszak, Nowoczesna kultura nagości i  jej stosunek do wstydliwości 
chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 146. 

105 Por. P. Carr-Gromm, Historia nagości, dz. cyt., s. 185.
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w zachowaniu jakiejś odzieży kąpielowej106. Co więcej, akcentowanie wartości 
fizycznych ciała człowieka wiąże się z materializmem kultury nagości, który 
pociąga za sobą zaprzeczenie lub zlekceważenie życia pozagrobowego, gdzie 
celem dążeń człowieka jest maksimum cielesnych wartości.

Zdaniem nudystów najidealniejsze warunki rozwojowe sport osiągnie, 
tylko kierując się zasadami nudystycznymi. Greckie słowo „gimnastyka” trak-
towano dosłownie jako „nagie ćwiczenia”. Propagowano wspólną gimnastykę 
nagich dziewcząt i chłopców, jako część programu wychowawczego „nowego 
człowieka”107. Następnie według nudystów powrót do natury ma polegać 
na usunięciu i pozbawieniu mocy obowiązującej wszelkiego skrępowania, 
które pętami swoimi obejmowało człowieka. Powrót do natury ma być 
wprowadzeniem kultu nagości108. Przykładem jest „Olimpiada Streakerów” 
zorganizowana przez studentów z Notre Dame w 1972 roku, podczas której 
uczestnicy biegali nago w miejscach publicznych. W 1973 roku 500 studentów 
z University of Maryland wzięło udział w nagim biegu, rozpowszechniając 
słowo „streaking” na cały świat109. Zatem naturę ludzką należy cenić, nie 
można lekceważyć jej pozytywnych stron, ale trzeba jednak unikać wszelkiej 
mijającej się z prawdą przesady. Dlatego nie należy sądzić, że gdy trzeba coś 
naturalnego, a złego usunąć, względnie zmienić, to wyrządza się krzywdę 
ludzkiej naturze110. Przesadne podkreślanie potrzeby nagości świadczy jedynie 
o miernej wartościprogramu wychowawczego u nudystów.

Nagość (hebr. tw:år>[„, czyt. arwah) to określenie narządów płciowych 
(Rdz 9, 22; Wj 20, 26). W średniowieczu nagość mężczyzny i kobiety była 

106 Por. A. Marcol, Etyka życia seksualnego, dz. cyt., s. 76–77.
107 Por. A. Zwoliński, Seksualność w relacjach społecznych, dz. cyt., s. 189–190. 

W 1949 roku Krajowe Stowarzyszenie Nudystów przeforsowało formalną akceptację 
nudyzmu i powołało Niemiecki Związek Sportu. Por. A. Zwoliński, Seksualność w re-
lacjach społecznych, dz. cyt., s. 190.

108 Por. S. Proszak, Nowoczesna kultura nagości i jej stosunek do wstydliwości chrze-
ścijańskiej, dz. cyt., s. 12–13.

109 Por. P. Carr-Gromm, Historia nagości, dz. cyt., s. 188. W 1996 roku władze 
australijskie za wtargnięcie na boisko sportowe nago ustaliły 5000 dolarów grzywny. 
Wszelka przyjemność, jaką streakerzy mogli odczuwać, mając świadomość, że  ich 
wyczyny są pokazywane w telewizji, została usunięta, gdy nadawcy w latach 80. decy-
dują o tym, że przestaną pokazywać nagich ludzi w czasie wydarzeń sportowych. Por. 
P. Carr-Gromm, Historia nagości, dz. cyt., s. 193. 

110 Por. S. Proszak, Nowoczesna kultura nagości i  jej stosunek do wstydliwości 
chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 15. 
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uświęcona w miejscu prokreacji. Ciało kobiety było chronione prawem111. 
Człowiek jest dziełem Stwórcy, więc nie można mówić, że w ciele ludzkim 
są części nieszlachetne. Zaś sferę genitalną ludzkiego ciała zalicza się do sfery 
intymnej, której ujawnienie bez rozumnej przyczyny sprzeciwia się godności 
ludzkiej112. Nudyzm chce osiągnąć uodpornienie seksualne i uporządkowanie 
seksualnej dziedziny życia przez stosowanie środków. Środkiem tym jest osła-
bienie siły popędu przez obniżenie wrażliwości seksualnej i wzmocnienie woli 
przez wprowadzenie powszechnego nudyzmu, gdy popęd jest silny, a wola 
słaba, by przeciwstawić się zagrożeniu. Przez przyzwyczajenie się do widoku 
nagości pozwala woli oswoić się z tym, co ją wytrąca z równowagi. Nudyści, 
gdy mówią o przytępieniu instynktu seksualnego, często powołują się na dąż-
ność do osiągnięcia cnoty czystości113. Nie jest etycznie obojętne twierdzenie 
o przyzwyczajeniu się do nagości i zaniku wrażliwości. Człowiek w różnych 
fazach rozwoju różnie reaguje na widok nagiego ciała. Oglądanie nagiego 
ciała może znacznie obciążyć wyobraźnię. Zatem środki zaradcze nudyzmu 
w tej kwestii są niepożądane, gdyż prowadzą do otępienia i oziębłości seksu-
alnej. Zbytnie zaś pomniejszanie siły popędu i napięcia między jedną a drugą 
płcią wiedzie do zubożenia relacji damsko-męskiej, a nawet do zaniku woli 
zawarcia małżeństwa114.

Wprowadzenie nagości niszczy pruderię w samym źródle. Nudyzm jest 
radykalnym środkiem na pruderię, jak również chce wykorzenić uczucie 
wstydliwości115. Nudyzm zwalcza pruderię, dążąc nie do oczyszczenia uczu-
cia wstydu z naleciałości wprowadzonych przez głupotę czy przewrotność 
ludzką, ale do usunięcia samego uczucia wstydu jako przeszkody dla zasad 
nudystycznych116. Tak więc takie zwalczanie nie jest obroną natury, ale zabi-
janiem tego, co w naturze dobre.

111 Por. A. Zwoliński, Seksualność w relacjach społecznych, dz. cyt., s. 189–190. 
Gdy wolny mężczyzna dotknął ręki kobiety, płacił 15 solidów, ramienia poniżej łok-
cia – 30 solidów, powyżej łokcia – 35 solidów; gdy zaś jej piersi – 45 solidów. Por. 
A. Zwoliński, Seksualność w relacjach społecznych, dz. cyt., s. 188.

112 Por. A. Marcol, Etyka życia seksualnego, dz. cyt., s. 76.
113 Por. S. Proszak, Nowoczesna kultura nagości i jej stosunek do wstydliwości chrze-

ścijańskiej, dz. cyt., s. 18–20. 
114 Por. A. Marcol, Etyka życia seksualnego, dz. cyt., s. 77.
115 Por. S. Proszak, Nowoczesna kultura nagości i  jej stosunek do wstydliwości 

chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 22. 
116 Por. S. Proszak, Nowoczesna kultura nagości i jej stosunek do wstydliwości chrze-

ścijańskiej, dz. cyt., s. 24.
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A dlaczego nudyzm zdejmuje ubranie? W nudyzmie podaje się następujące 
przyczyny rozbierania się, tj. poszukiwanie boga, uprawianie magii, osiągnię-
cie mistycznego stanu świadomości, w celu zdobycia głosów, sprzeciwianie się 
niesprawiedliwości oraz rozbieranie dla zabawy i zysku117. Zaprojektowano 
nawet przezroczysty płaszcz przeciwdeszczowy, bo nagość może być dokucz-
liwa w czasie zimna i deszczu dla nudysty118.

Nudyzm ceni ciało, dba o nie; tylko ciało dla niego istnieje. Chociaż 
nudyści przyznają duchowi naczelne miejsce w naturze, to jednak porządek 
wprowadzony przez chrześcijańską naukę moralności i ascezy uważają za nie-
zgodny z naturą ludzką. Nudyzm dąży do tego, by ciało ludzkie miało te same 
prawa co duch, zdobyło utracone miejsce i stało się czynnikiem równorzęd-
nym. Ciało wróci do swoich praw, gdy człowiek przestanie się wstydzić119. 
Stąd nudyzm jest formą pożądania ciała przeciw duchowi. Przecenienie zaś 
ciała kończy się rozczarowaniem, potem pogardą dla niego120.

Kultura nagości rozszerza i  udostępnia ogółowi to, co  sztuka przepro-
wadza w zarysie. Przez zadanie śmierci wstydowi podnosi się poziom este-
tyczny w społeczeństwie, to zaś ma korzystnie wpłynąć na rozwój duchowej 
strony człowieka. Gdy pozbawi się ludzi wstydu, wtedy usunie się sztuczne 
hamulce. To  usunięcie dotąd działających hamulców ma  być przysługą 
na  polu estetyki121. Przykładem jest sięgnięcie po  lustro lub aparat foto-
graficzny, by  oglądać siebie i  swoje nagie ciało, będące oszczędnym spo-
sobem zaspokajania potrzeby widzenia nagości. Na podstawie tej metody 
powstał cały album z  nagimi zdjęciami osób, zrobionymi z  wykorzysta-
niem lustra lub samego aparatu fotograficznego, w którym mogły widzieć 
swoje odbicie. Taki obraz nagiego ciała może mieć u podstaw świadome 
lub nieświadome pragnienie osiągnięcia samorealizacji. Może być też bazą 
do medytacji, w  czasie której proces autorefleksji jest wspomagany przez 
działania fizyczne. Chęć bycia widzianym nago i patrzenia na nagość może 
prowadzić do zachowań, które jednych zaniepokoją, a na innych działają  

117 Por. P. Carr-Gromm, Historia nagości, dz. cyt., s. 185.
118 Por. P. Carr-Gromm, Historia nagości, dz. cyt., s. 203.
119 Por. S. Proszak, Nowoczesna kultura nagości i jej stosunek do wstydliwości chrze-

ścijańskiej, dz. cyt., s. 26. 
120 Por. S. Proszak, Nowoczesna kultura nagości i jej stosunek do wstydliwości chrze-

ścijańskiej, dz. cyt., s. 146–147. 
121 Por. S. Proszak, Nowoczesna kultura nagości i jej stosunek do wstydliwości chrze-

ścijańskiej, dz. cyt., s. 24. 
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wyzywająco122. Artysta może wykorzystać własne nagie ciało jako dzieło sztuki, 
np. pokazując się na wystawie. Stoi niczym posąg, kuca niczym gargulec 
przy budynku, siedzi w gablocie lub leży twarzą w dół w galerii na wystawie 
Art Basel w Szwajcarii w 2002 roku123.

U  nudystów nagość wchodzi na  ekrany w  Wielkiej Brytanii w  la-
tach 50. wraz z naturalistycznymi filmami, takimi jak Naked as Nature. Uka-
zuje on nagie kobiety i mężczyzn bawiących się piłką plażową lub opalających 
się w otoczeniu, w którym jest pełno drzew i krzewów zasłaniających postacie, 
gdy tylko kamera próbuje ukazywać ich nago. W 1968 roku film Jeżeli – Lind-
saya Andersona, szwedzki film Puss&Kram pokazuje pełną nagość, podczas 
gdy w 1969 roku w Zakochanych kobietach Kena Russella pojawiają się dwaj 
nadzy mężczyźni siłujący się ze sobą124. W 2011 roku premiera brytyjskiego 
dramatu filmowego Wstyd Steve’a McQueena wywołuje dyskusje o cen-
zurze. Film przedstawia dramat człowieka schwytanego w niewolę swoich 
popędów125.

U nudystów mówi się o wirtualnej rzeczywistości jako drugim życiu 
(ang. second life), gdzie można postanowić chodzić po świecie nago – naga 
wyspa, plaża lub jaskinia. Istnieje internetowy kanał informacyjny Naked 
News, gdzie prezenterki rozbierają się, podając informacje126. Ponadto nudy-
ści prowadzą czat wideo nago, mają blogi. Na YouTube można wysłać nagi 
film pokazujący od pasa w górę, a strony porno przyjmują filmy amatorskie 
z nagością od pasa w dół. Strony internetowe nudystów stanowią dla branży 
kina pornograficznego takie samo zagrożenie jak internet dla kina konwen-
cjonalnego, telewizji i branży muzycznej127.

Podsumowując, wstydliwość osłania nagość tak jak architektura osłania 
człowieka i jego działalność. Wstydliwość kształtuje piękno i dobro człowieka 
tak jak malarz, fotograf czy rzeźbiarz tworzy wizerunek człowieka za pomocą 
pędzla, aparatu czy dłuta. Wstydliwość przyodziewa nagość ciała ludzkiego 
tak jak literatura i muzyka przyodziewają słowem i dźwiękiem ducha. Jak 

122 Por. P. Carr-Gromm, Historia nagości, dz. cyt., s. 205–206.
123 Por. P. Carr-Gromm, Historia nagości, dz. cyt., s. 199.
124 Por. P. Carr-Gromm, Historia nagości, dz. cyt., s. 211; B. Kosecka, Jeżeli…, 

w: Słownik filmu, dz. cyt., s. 500–501.
125 Por. M. Lankosz, Wstyd za cenzurę, „Polityka” (2012) nr 10 (2849), s. 78–79.
126 Naked News w Toronto nadaje wiadomości w 135 krajach. Ma 25 mln widzów 

na tydzień. Por. P. Carr-Gromm, Historia nagości, dz. cyt., s. 207.
127 Por. P. Carr-Gromm, Historia nagości, dz. cyt., s. 207–208.
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pokazuje powyższe nakreślenie nagości w sztuce i nudyzmie, nagość po-
trzebuje wstydliwości po to, aby osłonić godność ludzką. Wstydliwość jest 
wrodzonym instynktem, który chroni ducha przed zakusami ciała, a ciału 
nie pozwala na zgubne dla niego wdzieranie się w obce sfery działania. Może 
więc ona stać się samoobroną zdrowej ludzkości przeciw kultowi ciała.

3. Współczesne zagrożenia cnoty wstydliwości

Można mówić o różnorakich zagrożeniach dla cnoty wstydliwości we współ-
czesnym świecie. Przejawiają się one m.in. w zaplanowanej i odgórnie wpro-
wadzanej w życie demoralizacji przez drukowanie w  licznych nakładach 
demoralizujących pseudopodręczników i pism pornograficznych, wyszy-
dzanie wstydliwości jako przejawu zacofania lub choroby, przedstawiając 
jednocześnie wyuzdanie i  rozwiązłość jako jedyną postawę godną nowo-
czesnego człowieka128. Ta demoralizacja prowadzi do upowszechniania się 
rozkładu moralnego. Widać to szczególnie w prasie, radiu, internecie, te-
lewizji i kinematografii, gdzie staje się ona jakby jednym z podstawowych 
zadań. Skutkiem takiego działania może być ideał zupełnie odseparowanej, 
egoistycznej osoby używającej życia i w niczym niepróbującej ograniczać 
swych pragnień, nawet tych najbardziej zwyrodniałych i zdegenerowanych. 
Wynikiem takiego postępowania jest rozkład więzi rodzinnych i społecznych. 
Ponadto każdy człowiek może być w pełni bezwolnym obiektem manipulacji, 
a zwłaszcza ten, którego odrywa się uprzednio od Kościoła, pozbawia wiary 
w Boga i słuszności przestrzegania Jego nakazów, któremu odbiera się poczucie 
świętości, poczucie wstydu, poczucie miłości i czci dla swoich rodziców i dla 
swojej ojczyzny129. Zatem tam, gdzie występuje demoralizacja, nie ma miejsca 
na żadną wspólnotę, nawet tak małą jak rodzina.

W ostatnich latach zauważa się w świecie radykalną zmianę w przekazie 
i przyjmowaniu wartości moralnych, co pociąga za sobą głębokie przemiany 
w zakresie ludzkiego myślenia i działania. W tym procesie środki przeka-
zu odgrywały i odgrywają ważną rolę w stosunku do osób i społeczeństwa, 

128 Por. M. Barański, J. L. Majewski, O obronę zagrożonych wartości moralnych 
narodu, „Rycerz Niepokalanej” 9 (1989) nr 9 (399), s. 255.

129 Por. M. Barański, J. L. Majewski, O obronę zagrożonych wartości moralnych 
narodu, dz. cyt., s. 255.
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ponieważ wprowadzają i odzwierciedlają nowe postawy i style życia130. Korzy-
stanie z prasy, radia, telewizji, internetu i filmu samo z siebie nie powoduje 
rozwoju osoby ludzkiej, czyli nie przymnaża jej osobistej kultury. Problem 
leży w korzystaniu z nich. Zależy to od osobistej decyzji i odpowiedzialności 
człowieka. Z jednej strony mass media same w sobie są dobre i użyteczne, 
bo przeznaczone do rozwoju człowieka. Z drugiej strony przez niewłaściwe 
ustosunkowanie się do odbioru programu treści, dźwięki, obrazy, prowoka-
cyjne zachowania bohaterów, które oddziałują na układ nerwowy człowieka, 
pamięć, wyobraźnie, mogą być niebezpieczne. Podstawowe niebezpieczeń-
stwa to zakłócenie harmonijnego współdziałania rozumu i woli, zachwianie 
istoty człowieczeństwa oraz doprowadzenie do audiowizualnego nałogu. Ten 
nałóg oznacza wewnętrzną zależność człowieka od mass mediów. Przejawia 
się on w chorobie woli i uniemożliwia poprawne współżycie międzyludzkie, 
ponieważ wola kieruje się pseudoprzekonaniami i fałszem131.

Znaczenie reklamy w nowoczesnym społeczeństwie coraz bardziej wzrasta 
i nie da się uniknąć jej wpływu. Reklama przynosi wiele korzyści społeczeń-
stwu, o ile szanuje wolność i we właściwy sobie sposób troszczy się o prawdę132. 
Jeżeli reklama zaleca ludziom materiały szkodliwe i zupełnie bezużyteczne 
lub gdy przypisuje nieprawdziwe właściwości towarom czy sprzyja niższym 
skłonnościom człowieka, to odpowiedzialni za to wyrządzają krzywdę spo-
łeczeństwu i tracą u niego zaufanie i autorytet133.

Można obserwować zagrożenia z powodu braku wstydliwości, jakie nio-
są mass media dla rozwoju osoby ludzkiej i życia społecznego. Zagrożenia 
te dotyczą sposobu odbioru, zakres rodzaju odbieranych treści oraz więzi 
społecznych. Zasadniczo dzieli się je na trzy grupy. W pierwszej grupie mówi 
się o spłyceniu wrażliwości intelektualnej, moralnej, religijnej, estetycznej, jak 
i innych przez bezrefleksyjne, zbyt częste oglądanie programów. Następuje 
tu osłabienie woli przez nieumiejętność wyboru programu zależnie od wie-
ku odbiorcy, ich dojrzałości duchowej, zainteresowań czy czasu. W drugiej 
grupie zagrożeń zwraca się uwagę na szukanie zaspokojenia niespełnionych 
pragnień (np. utożsamianie się z postaciami filmów), umocnienie postawy 
konsumpcyjnej (np. tęsknota za nieosiągalnym dobrobytem itp.), pościg 

130 Por. CP 22.
131 Por. H. Wistuba, Rozwój osoby ludzkiej w powiązaniu ze środkami masowego 

oddziaływania, w: F. Adamski, Kościół a kultura masowa, dz. cyt., s. 32. 
132 Por. CP 59.
133 Por. CP 60.
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za dorosłością (np. filmy dla dorosłych oglądane przez dzieci), spaczenie 
sumienia (np. filmy, gry, piosenki ośmieszające dobro, a zło przedstawiające 
w sposób pociągający). W trzeciej zaś grupie można uwzględnić: oglądanie 
telewizji, korzystanie z internetu czy granie w grę komputerową, które w danej 
chwili stają się ważniejsze niż żywy człowiek, który potrzebuje obecności dru-
giego, jego słowa, pomocy, życzliwego spojrzenia itp. Poważnym zagrożeniem 
jest korzystanie z mass mediów, które ogranicza nieraz współżycie rodzinne134.

Niepokojącym faktem jest to, że współczesna kultura wykazuję nadmierną 
pobudliwość w kwestii ciała, a z tego wynika i tworzy się niezdrowa atmosfera 
podejrzliwości. Ta atmosfera jest zauważalna m. in. w relacjach międzyoso-
bowych, gdzie nie akceptuje się już gestów sympatii, życzliwości, itp., lecz 
położony jest akcent na szukanie absurdalnych powodów podejrzeń135. Stąd 
wynika fakt, że takie postępowania nie tylko zaburzają właściwe proporcje 
relacji, ale mogą prowadzić do manipulowania uczuciami i świadomością. 
Naruszone zostaje poczucie godności i wartości osoby ludzkiej w samej 
podstawie, gdyż nie zachowuje i nie ustosunkowuje się względem cnoty 
wstydliwości, która jest miarą ludzkiego odnoszenia się do siebie samego 
i drugiego człowieka.

Absolutyzacja cielesności łączy się nie tylko z nadmierną ekspozycją ludz-
kiego ciała stanowiącą jedną z wielu obsesji we współczesnej kulturze, ale 
obejmuje całego człowieka, także jego wnętrze. Ta obsesja na punkcie uka-
zywania nagiego ciała ludzkiego jest umiejętnie podsycana przez twórców 
kultury, którzy poświęcają temu wiele uwagi i  troski, żeby wyglądało jak 
najlepiej. Stąd też można stwierdzić, że obowiązkowo piękne, otrzymuje 
status budzącego pożądanie przedmiotu, ale dla którego nie ma już miejsca 
na sacrum danej osoby136. Z kolei ujawniająca się eskalacja erotyzmu stanowi 
wyraz tęsknoty za naturą. Dotyczy to szczególnie zainteresowania niższymi 
stadiami rozwoju i epatowania fizjologią. Epatowanie bierze się z chęci szoko-
wania i nie oznacza tutaj przeciwstawiania się kreującej pewną fikcję estetyce 
sztucznie poprawionej urody137.

Mówi się obecnie wiele o tzw. kulturze podglądania i ekshibicjonizmu. 
Polega ona na tym, że chcąc przedstawić i opisać jakąś rzeczywistość, już się jej 

134 Por. H. Wistuba, Rozwój osoby ludzkiej w powiązaniu ze środkami masowego 
oddziaływania, dz. cyt., s. 33. 

135 Por. M. Grabowski, Aktualność problematyki wstydu, dz. cyt., s. 7.
136 Por. K. Jabłońska, Świat bez-wstydu, dz. cyt., s. 62.
137 Por. K. Jabłońska, Świat bez-wstydu, dz. cyt., s. 62.
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nie obserwuje, lecz się ją podgląda i co dziwne – nie jest to powód do wstydu. 
To współczesne podglądanie polega na oglądaniu telewizji, przeglądaniu kolo-
rowych magazynów czy stron internetowych – może ono wywołać wrażenie, 
że ktoś znalazł się w czyjejś sypialni albo podsłuchuje intymną rozmowę 
dwojga ludzi138. Taki model kultury zakłada, że nie ma nic wstydliwego 
w ujawnieniu publicznie intymnej sfery życia czy epatowaniu wizerunkami 
nagich ciał.

Zjawisko kultury podglądania i ekshibicjonizmu może być ekspansyw-
ne, ponieważ występuje w nim zanik cnoty wstydliwości i jej przedmiotów. 
Co więcej, powoduje ona, iż nagość jest moralnie nieprzyzwoita. Zaprzecza 
się w pewien sposób rzeczywistej granicy między przyzwoitością i nieprzyzwo-
itością, która istnieje niezależnie od tego, czy obyczaje i zwyczaje społeczne 
zmieniają się, czy się ją w danej epoce rozpoznaje, czy też nie. Dotyka ono 
różnych sfer życia mniej lub bardziej istotnych. Dlatego ci, którzy tworzą ten 
rodzaj kultury, jak i jej odbiorcy, ponoszą odpowiedzialność za promowanie 
i ukazywanie takiego stylu życia, w którym zatraca się właściwe poczucie 
wstydu, będące fundamentem cnoty wstydliwości. Tego rodzaju zachowania 
wydają się nie tylko kwestią smaku, ale znakiem dokonujących się istotnych 
przemian obyczajowych. Dalej mają związek nie tylko z przemianami cywili-
zacyjnymi, ale są także rezultatem życia w konkretnym klimacie kulturowym 
i współtworzącej go ikonosferze139. Następnie dzisiejsza kultura charakteryzuje 
się infantylizmem, który znajduje swe odbicie w przeżywaniu i rozgrywaniu 
ludzkiej seksualności. Określić go można jako ekstremalną niedojrzałość 
ludzi wkraczających w obręb seksualnych zachowań. Ta kultura nie pomaga 
im w osiąganiu dojrzałości, gdyż odziera ich z przyrodzonej wstydliwości 
i utrwala niepokojącą infantylność postępowań140.

Sięgnięcie do społeczno-kulturowych uwarunkowań pozwala określić 
cechy charakterystyczne trendów permisywnych. Pierwszym znamieniem 
jest tendencja do merkantylizacji seksu, przybierająca różne formy organi-
zacyjne. Chodzi tu głównie o fakt, że współżycie seksualne staje się dobrym 

138 Por. L. Lernell, Liberalizm i  rygoryzm seksualny. Zagadnienia współczesne, 
dz. cyt., s. 315–318; M. Grabowski, Aktualność problematyki wstydu, dz. cyt., s. 8–11. 
Por. K. Jabłońska, Świat bez-wstydu, dz. cyt., s. 59–60; A. Orozco, Wstydliwość, dz. cyt., 
s. 26–27.

139 Por. K. Jabłońska, Świat bez-wstydu, dz. cyt., s. 60; M. Grabowski, Aktualność 
problematyki wstydu, dz. cyt., s. 8–9.

140 Por. M. Grabowski, Aktualność problematyki wstydu, dz. cyt., s. 11.
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interesem, przedmiotem eksploatacji, coraz lepiej zorganizowanym źródłem 
dochodów w systemie napędzanym ciągłą pogonią za zyskiem. Eksploatacja 
seksu w celach komercyjnych odbywa się często w postaci wysublimowanej, 
pod przykrywką poszukiwań intelektualnych i artystycznych, a także pod 
postacią analiz psychologicznych i pod hasłem społecznym czy politycz-
nym141. Owa tendencja wypływa z systemu, który cechuje przedsiębiorczość 
uzbrojona we współczesne metody organizacyjne oraz stawianie na piedestale 
wartości, jaką jest gromadzenie zysków. Wywiera to wpływ na przeobrażenia 
w poglądach ludzi na sprawę seksu oraz na radykalne zmiany w zachowaniach 
ludzkich142. Drugą właściwością w tendencji permisywnej w dziedzinie seksu 
jest postęp technologiczny oraz jego konsekwencje w postaci rozbudzania 
coraz to nowych, wyrafinowanych, wyszukanych i sztucznych potrzeb kon-
sumpcyjnych, które staje się czynnikiem radykalnych zmian, by udogodnić 
codzienne życie ludzi. Ta dążność może poniekąd prowadzić do przesytu oraz 
do ograniczenia sił produktywnych i twórczych człowieka143.

 Wśród niepokojących problemów współczesnych czasów zagrażających 
poczuciu wstydliwości zaznacza się w środkach przekazu coraz wyraźniejszy 
wzrost pornografii i przemocy. Książki, czasopisma, nagrania magnetofonowe, 
kino, teatr, telewizja, wideokasety, ogłoszenia reklamowe i same przekazy 
telewizyjne ukazują często sceny przemocy i permisywizmu seksualnego 
bliskiego pornografii, które moralnie są nie do przyjęcia144.

Szczególne zagrożenie dla wstydliwości płynie ze strony pornografii. Por-
nografia to wyraźna tendencja do zaakcentowania w dziele sztuki momentu 
sexus w odtworzeniu ciała ludzkiego czy też w odtworzeniu miłości oraz osób, 
które ją przeżywają; tendencja ta zmierza do wywołania u odbiorcy tego 
dzieła, czytelnika lub widza przeświadczenia, iż wartość seksualna jest jedyną 
istotną wartością osoby, a miłość nie jest niczym więcej jak przeżywaniem czy 
też współprzeżywaniem tych tylko wartości. Tendencja taka jest szkodliwa, 

141 Por. L. Lernell, Liberalizm i  rygoryzm seksualny. Zagadnienia współczesne, 
dz. cyt., s. 299.

142 Por. L. Lernell, Liberalizm i  rygoryzm seksualny. Zagadnienia współczesne, 
dz. cyt., s. 299.

143 Por. L. Lernell, Liberalizm i  rygoryzm seksualny. Zagadnienia współczesne, 
dz. cyt., s. 299–300.

144 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Pornografia i  przemoc 
w środkach przekazu, „Currenda” (1991) nr 4–6, s. 183–191; Papieska Rada ds. Środków 
Społecznego Przekazu, Pornografia i przemoc w środkach masowego przekazu, dz. cyt., nr 5.
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niszczy, bowiem całkowity obraz tego ważnego fragmentu ludzkiej rzeczywi-
stości, jaki stanowi miłość kobiety i mężczyzny. Prawda, bowiem o ludzkiej 
miłości leży zawsze w odtworzeniu wzajemnego stosunku osób, bez względu 
na to, jak bardzo w tym stosunku dominowałyby wartości sexus. Tak samo 
jak prawdą o człowieku jest, iż jest on osobą bez względu na to, jak bardzo 
w jego ciele uwydatniają się wartości seksualne145.

W świetle nauczania Katechizmu Kościoła katolickiego pornografia jest 
ciężką winą i „polega na wyrywaniu aktów płciowych, rzeczywistych lub 
stymulowanych, z  intymności partnerów, aby w  sposób zamierzony po-
kazywać je  innym”146. Są dwie zasadnicze definicje pornografii. Pierwsza 
podkreśla przedstawianie seksualności w sposób wzbudzający podniecenie 
seksualne. Druga zaś porusza nieprzyzwoite i gorszące przedstawianie sek-
sualności147. Z kolei przez pornografię w środkach przekazu rozumie się 
naruszenie poprzez użycie technik audiowizualnych prawa do intymności 
ciała mężczyzny i kobiety. To pogwałcenie redukuje osobę ludzką i ludzkie 
ciało do anonimowego przedmiotu przeznaczonego do nadużycia z motywów 
lubieżnych148. Mówi się o tak zwanej miękkiej pornografii (ang. soft core), 

145 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 172.
146 KKK 2354.
147 K. Imieliński, Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, dz. cyt., s. 280. K. Imieliński 

zwraca uwagę, iż „kryterium wzbudzania podniecenia seksualnego nie jest decydujące 
w uznaniu materiału za pornograficzny. Istnieje wiele wartościowych utworów literac-
kich, których lektura wzbudza podniecenie seksualne, a mimo to trudno je uważać 
za pornograficzne. Istnieje też wiele tekstów lub obrazków wzbudzających nie tyle 
podniecenie seksualne, ile uczucia pustki i nudy, a są one pornografią. W zasadzie ani 
moralność, ani żadna teoria estetyczna nie powinny stać na przeszkodzie temu, aby 
jednym z celów literatury było wzbudzenie podniecenia seksualnego. Doznawanie przy-
jemności seksualnych w czasie lektury może być równie wartościowe jak i inne rodzaje 
wzruszeń emocjonalnych przez nią dostarczanych. Negatywna ocena samego faktu 
wzbudzania podniecenia seksualnego jest pozostałością dawnego wrogiego podejścia 
społeczeństwa do problematyki seksualności. Za kryterium pornografii można uznawać 
takie przedstawianie zagadnień seksualnych, które nie ma na celu dostarczenia przeżyć 
dających obustronną satysfakcję partnerom. Dzieje się tak wówczas, gdy seksualność 
jest przedstawiana jako prymitywny, egoistyczny akt genitalny, a nie jako przeżycia 
uczuciowe partnerów. Nie zasługują na nazwę pornografii opisy seksualności w oprawie 
romantycznej, których lektura nie wzbudza lęku i odrazy oraz w których przedstawiona 
jest obustronna aktywność, tj. mężczyzny i kobiety, zmierzająca do spowodowania 
u partnera doznań rozkoszy”. Por. K. Imieliński, Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, 
dz. cyt., s. 280.

148 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Pornografia i przemoc 
w środkach masowego przekazu, dz. cyt., nr 9.
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która może swoim działaniem stopniowo znieczulać i coraz bardziej tłumić 
poczucie moralne ludzi, czyli stępiać wrażliwość aż do uczynienia ich moralnie 
i osobiście niewrażliwymi na prawa i godność innych. Następnie pornografia, 
podobnie jak narkotyk, wytwarza uzależnienie i popycha ludzi do szukania 
wytworów coraz bardziej podniecających i wynaturzonych i wtedy mówi 
się o twardej pornografii (ang. hard core). Wraz z nasileniem się tego pro-
cesu wzrasta i prawdopodobieństwo zachowań antyspołecznych149. Jednym 
z fundamentalnych przesłań pornografii i przemocy jest pogardzanie innymi 
ludźmi, których uważa się raczej za przedmioty niż za osoby. W ten sposób 
pornografia i przemoc zagłuszają czułość i współczucie, aby przerodzić się 
w obojętność posuwającą się nawet do brutalności150.

Pornografia to droga do poszukiwania seksualnej satysfakcji w oderwa-
niu od kontaktu z innym człowiekiem, to postać autoerotyzmu, zamknię-
cia płciowości w egoizmie, to anarchia osobowości, to redukcja człowieka 
z  istoty wielowymiarowej do jednowymiarowej151. Tego typu zachowania 
powstają na skutek oglądania treści pornograficznych, gdzie uobecnia się 
przedmiot pornografii w pamięci oglądającego oraz zostaje zaktywizowana 
wyobraźnia przez obrazy, które są utrwalane w miarę emocjonalnego zaan-
gażowania. Burzą one wewnętrzny ład oraz harmonię w człowieku i z jego 
otoczeniem. Czynią niemożliwym pełny rozwój moralny tak mężczyzny, jak 
i kobiety. Efektem tego jest wprowadzenie w świat fikcji, frustracji, zdrady 
oraz obniżenie wrażliwości na cudze potrzeby i zwiększenie agresji mężczyzn 
wobec kobiet. Następnie pornografia uderza w godność intymnych odniesień 
małżonków i kreuje człowieka uzależnionego. Tak więc uzależnienie utrudnia 
nawiązanie głębszych więzi w małżeństwie152. Pornografia sprzyja więc nie-

149 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Pornografia i przemoc 
w środkach masowego przekazu, dz. cyt., nr 14.

150 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Pornografia i przemoc 
w środkach masowego przekazu, dz. cyt., nr 18.

151 Por. A. Potocki, Ludzka płciowość, rodzina, szkoła, Częstochowa 1997, s. 109; 
D. A. Scott, Pornografia – jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę, tłum. K. Ostrow-
ska, Gdańsk 1995, s. 11. „Nazwa autoerotyzm to erotyzm skoncentrowany na własnym 
ja. Oddaje ona złożoność problemów dotyczących masturbacji, samogwałtu, onanizmu, 
samozadowolenia seksualnego, ipsacji, ukazując sferę fizyczną i psychiczną (wyobrażenia 
seksualne)”. Por. J. Troska, Moralność życia płciowego, małżeńskiego i rodzinnego, Poznań 
1994, s. 27. 

152 Por. A. Potocki, Ludzka płciowość, rodzina, szkoła, dz.  cyt., s.  109–118; 
D. A. Scott, Pornografia – jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę, dz. cyt., s. 18–21. 
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zdrowym marzeniom i zachowaniom. Naraża na ryzyko rozwój moralny 
osoby oraz zdrowie i dojrzałe odnoszenie się do innych, szczególnie w mał-
żeństwie i życiu rodzinnym, gdzie wzajemne zaufanie, lojalność i prawość 
moralna w myślach i czynach są niezwykle ważne153. Co gorsza – pornografia 
jako czynnik podniecający i wzmagający bodźce erotyczne, jako swego rodzaju 
pośredni wspólnik doprowadza do ciężkiej i niebezpiecznej agresji seksualnej, 
zakazanego prawem zniewolenia i zabójstw154.

Szczególnie media próbują ukazać pornografię jako kulturową rozrywkę, 
zapominając, iż jest ona wyłącznie pokazem bezwstydnych treści deformują-
cych ludzką świadomość. Naruszony zostaje tu osobowy status ciała ludzkiego, 
wyrwanego ze sfery osobowej intymności, sfery, w której ciało bytuje jako 
podmiot. W logice pornografii znika rzeczywistość płci i budowania osobowej 
więzi. Pornografia rozbija prawidłowe relacje między osobami, a kreuje chore 
patologiczne zachowania155.

W opinii Katarzyny Jabłońskiej można wyróżnić pornografię seksu, zła 
i cierpienia156. Pornografię seksu można zaobserwować w modelu życia, 
jaki przedstawia hipisowska filozofia, gdzie wysuwa się postulat wolnej mi-
łości, który sprzyja, a nawet kreuje pewną gotowość do eksperymentowania 
w tej materii. Zwolennicy tej pornografii reklamują ją pod hasłem wolności – 
ma być ona formą wyzwolenia moralnego, obyczajowego i politycznego. Przy-
czynia się ona do naśladowania radykalnych w tej sferze wzorców zachowań, 
oznaczających często całkowitą anarchię w sferze seksu, czyli w istocie brak 
jakichkolwiek zahamowań i barier157.

Z kolei pornografia zła bazuje na przemocy, uwzględnia różnego rodza-
ju perwersje, drastyczne obrazy, np. zniekształconego przez chorobę ciała. 

L. Lernell, Liberalizm i rygoryzm seksualny. Zagadnienia współczesne, dz. cyt., s. 315–318; 
D. A. Scott, Pornografia – jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę, dz. cyt., s. 6.

153 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Pornografia i przemoc 
w środkach masowego przekazu, dz. cyt., nr 15.

154 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Pornografia i przemoc 
w środkach masowego przekazu, dz. cyt., nr 17.

155 Por. EA 124; FC 24, 46; J. Bajda, Pornografia: zarys problemu, „Sprawy Rodziny” 
(1992) nr 29–30, s. 29–50.

156 Por. K. Jabłońska, Świat bez-wstydu, dz. cyt., s. 64.
157 Por. K. Jabłońska, Świat bez-wstydu, dz. cyt., s. 64; por. K. Imieliński, Seksuolo-

gia. Zarys encyklopedyczny, dz. cyt., s. 281. Wytwarzanie i upowszechnianie wytworów 
pornografii stanowi poważne wykroczenie moralne, służy bowiem szerzeniu zgorszenia 
i degraduje godność człowieka. Por. A. Potocki, Ludzka płciowość rodzina szkoła, dz. cyt., 
s. 110.
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Przemoc jest wprowadzana tam, gdzie winno się stymulować i kreować za-
chowania wzajemnej pomocy, współdziałania, miłości, odpowiedzialności, 
współczucia i zrozumienia. Fałszuje więc owa pornografia obraz rzeczywistości, 
a zwłaszcza wizerunek samego człowieka. Publikowane teksty naruszają nie 
tylko zasady wychowania moralnego, ale też zasady wychowania estetycznego, 
popularyzacji piękna języka, kultury współżycia między ludźmi. Przyczyną 
zainteresowania są deficyt miłości, żądza pieniądza. Dlatego te sprawy trakto-
wane są nie tylko w sposób instrumentalny, ale i przedmiotowy: zło, będące 
głównym bohaterem, zyskuje tutaj rangę wartości158. Przekaz ten nie pokazuje 
skutków podejmowanych działań, a tym samym nie uczy odpowiedzialności 
za decyzje i działania.

Przejawem pornografii zła jest m.in.: fałszowanie rzeczywistości przez 
podawanie niepełnej prawdy lub mieszanie informacji prawdziwych z fał-
szywymi, lub dobór takich słów, by ukryć rzeczywistą prawdę lub usprawie-
dliwienie i przedstawienie w ciepłych barwach faktycznego zła, a negatywnie 
wypowiadać się o dobru; wielokrotne powtarzanie informacji fałszywych 
w pozytywnym kontekście, a także ośmieszanie dobra poprzez krytyczne 
i złośliwe epitety159. W tym kontekście człowiek łatwo ulega zaślepieniu 
przekonaniem o swojej samowystarczalności, prowadzącym do zapomnienia 
o Bogu lub do zajęcia Jego miejsca. Przekonanie to przybiera dzisiaj w nie-
których środowiskach postać manipulacji nie tylko już słownej, ale biolo-
gicznej, genetycznej lub psychologicznej. Jeśli ta manipulacja nie kieruje się 
kryteriami prawa moralnego, może przerodzić się w panowanie człowieka 
nad człowiekiem, pociągając za sobą tragiczne konsekwencje160.

Natomiast pornografia cierpienia dotyczy scen dramatycznych w życiu 
człowieka, które są publikowane nie w celu współczucia, pomocy, lecz w celu 
szukania sensacji161.

Wszystkie te rodzaje pornografii są techniką zniewolenia, uzależniania 
człowieka, gdyż przedstawiają pewien typ deprawującej edukacji seksualnej, 

158 Por. K. Jabłońska, Świat bez-wstydu, dz. cyt., s. 64–65; por. D. A. Scott, Por-
nografia – jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę, dz. cyt., s. 7.

159 Por. U. Dudziak, Precyzyjnie i prawdziwie, czyli o mechanizmach manipulacji 
w mediach, „Rodzina Radia Maryja” (2006) nr 9 (129), s. 38.

160 Por. ChL 38; Jan Paweł II, Katecheza „Opatrzność Boża a historyczne uwarun-
kowania człowieka współczesnego w świetle Soboru Watykańskiego II” (18.06.1986), nr 6, 
w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 6/1, Kraków 2007, s. 672–674. 

161 Por. K. Jabłońska, Świat bez-wstydu, dz. cyt., s. 64–65.
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czyli edukacji opartej na zasadzie przyjemności i korzyści. Edukacja seksualna 
tego typu może stać się głównym regulatorem zachowań seksualnych wtedy, 
gdy aktualizowanie własnej płciowości jest kwestią rozrywki, gdzie zmysły 
są uprawomocnionym regulatorem owych zachowań. Płciowość jest mani-
pulowana i instrumentalizowana w celu rekreacji i szerzenia erotycznej kul-
tury162. To szerzenie kultury erotycznej powoduje zanik wrażliwości na inne 
wartości i zabija naturalną wstydliwość, dlatego że opiera się o następujące 
poglądy: wstrzemięźliwość seksualna jest niezdrowa, zaś regresywne fantazje 
i swoboda płciowa są zdrowe, seks dewiacyjny nie jest zboczeniem, dojrzała 
miłość nie jest czymś wyrafinowanym163. Zatem kontakt z pornografią burzy 
hierarchię wartości. Następnie pod wpływem owej edukacji dokonuje się 
depersonalizacja, demoralizacja człowieka, gdyż obraz ludzkiej płciowości jest 
nieprawdziwy, zredukowany i karykaturalny. Stąd płciowość jest wyizolowana 
od naturalnych funkcji, przeznaczeń narządów płciowych i pozbawiona ak-
sjologicznych perspektyw, ponieważ nie ma integralnej wizji człowieka, nie 
ma miejsca na miłość – daru siebie. Cel życia płciowego zostaje pominięty i za-
niedbany, chociaż wiele mówi się o seksie, ale bez odniesienia do funkcji bycia 
ojcem czy matką. Skutkiem więc demoralizacji jest sprowadzanie człowieka 
na złą drogę, skutkiem czego może on być niezdolny do samoopanowania, 
do stawiania sobie ograniczeń, do decydowania o sobie, jak również rozwija 
się sadyzm, różnego typu okaleczenia ciała itp. Brak odniesienia do dobra 
i zła moralnego służy w istocie zabijaniu sumienia164.

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu zauważa, że istnieje 
związek między pornografią i przemocą sadystyczną. Pewien typ pornografii 
jest ze względów handlowych szczególnie agresywny w swoim wyrazie i w swo-
jej treści. Ci, którzy oglądają lub czytają utwory tego typu, ryzykują przy-
swojenie sobie tych postaw w swoim zachowaniu i w ten sposób mogą dojść 
do utraty wszelkiego szacunku dla innych, którzy przecież także są dziećmi 

162 D. A. Scott, Pornografia – jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę, dz. cyt., 
s. 20–21, 29–33. Do tej edukacji seksualnej należą m.in. podręczniki, broszury, popular-
ne czasopisma itp. o treści erotycznej. Por. A. Potocki, Ludzka płciowość, rodzina, szkoła, 
dz. cyt., s. 96–107; por. D. A. Scott, Pornografia – jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, 
kulturę, dz. cyt., s. 9.

163 Por. D. A. Scott, Pornografia – jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę, 
dz. cyt., s. 32.

164 Por. A.  Potocki, Ludzka płciowość, rodzina, szkoła, dz.  cyt., s.  97–102; 
D. A. Scott, Pornografia – jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo, kulturę, dz. cyt., s. 13–15. 
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Bożymi oraz braćmi i siostrami tej samej ludzkiej rodziny. Następnie powią-
zanie pornografii z sadystyczną przemocą powoduje skojarzenia szczególnie 
niebezpieczne dla osób cierpiących na choroby umysłowe165. Pornografia 
i sadystyczna przemoc deformują seksualność, wypaczają stosunki między-
ludzkie, zniewalają osoby, zwłaszcza kobiety i dzieci, niszczą małżeństwo 
i życie rodzinne, budzą antyspołeczne postawy i osłabiają moralną tkankę spo-
łeczeństwa166. Szczególnie widać to w ostatnim ćwierćwieczu, gdzie przemoc 
i pornografia bardzo się rozszerzają i przyczyniają się do powstania poważnych 
problemów społecznych. Podczas gdy wzrasta zamęt wokół norm moralnych, 
środki przekazu udostępniły pornografię i przemoc szerokiej publiczności, 
w także młodzieży i dzieciom167.

Szydzenie z wstydliwości łączy się ściśle z wyszydzaniem wartości chrze-
ścijańskich, tych wartości, które chronią człowieka przed zniszczeniem jego 
tożsamości. Przejawem tego jest ciągłe rozmywanie się kultury chrześcijańskiej 
przez antychrześcijańską subkulturę, a także styl bycia nacechowany nieod-
powiedzialnością i nastawieniem na poszukiwanie prymitywnej rozrywki. 
Nie tyle sztuka, ile pewne imitujące ją, oparte na brzydocie formy, jak np. 
film z wartką, zapierającą dech w piersiach akcją, ale niewnoszący nic poza 
erotyzacją, kultem przemocy oraz kultem bogactwa i użycia168.

Pogarda dla wstydliwości w społeczeństwie jest wyraźną oznaką głębo-
kiego zepsucia. Dzieje się to przez nieprzestrzeganie norm, które dyktuje 
wstydliwość. Zaś owe normy są ujmowane w sensie negatywnym, co powo-
duje, że wstydliwość traktowana jest jako przeżytek, dziwactwo lub choroba. 
Co więcej, wyśmiewając wstydliwość, można wpędzić w kompleks taką osobę, 
która jeszcze wierzy w swoją ludzką godność, mężczyzn i kobiet panujących 
nad ciałem osobowym stworzonym na służbę całej osoby169. Na tym gruncie 
również obserwuje się pewien rodzaj tłumienia, od którego należałoby się 
wyzwolić i cieszyć się normalnym zdrowiem psychicznym. Dlatego zwalcza 

165 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Pornografia i przemoc 
w środkach masowego przekazu, dz. cyt., nr 13.

166 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Pornografia i przemoc 
w środkach masowego przekazu, dz. cyt., nr 10.

167 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Pornografia i przemoc 
w środkach masowego przekazu, dz. cyt., nr 6.

168 Por. M. Barański, J. L. Majewski, O obronę zagrożonych wartości moralnych 
narodu, dz. cyt., s. 256.

169 Por. A. Orozco, Wstydliwość, dz. cyt., s. 3–5.
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się wstydliwość, jak gdyby chodziło tu o patologiczne tłumienie podniety 
seksualnej. Zatem stłumienie podniety seksualnej nie oznacza szkodliwego 
tłumienia, lecz wolność, panowanie nad żądzami. W tym przypadku wsty-
dliwość nie jest chorobą, ale oznaką siły duchowej, która wynika z natury 
człowieka, jak również świadomej edukacji170.

Mówiąc o współczesnych zagrożeniach dla poczucia wstydliwości, warto 
wspomnieć o czymś, co można nazwać fałszywym wstydem, czyli pruderią. 
Wyrażenie „wstydzić się to być pruderyjnym” narzuca negatywną aksjologicz-
nie konotację, zgodnie z którą fenomen wstydu jest czymś z gruntu fałszywym, 
nienormalnym i niezdrowym171. Pruderią jest konflikt wstydu obiektywnego 
ze wstydem subiektywnym lub poczuciem wstydu. Istnieje rzadko prawi-
dłowo rozumiany negatyw pruderii, który polega na sprzeczności żywego 
odruchu wstydu i formy wyrazowej wstydu. Negatywem tym jest cynizm, 
czyli tzw. specyficzna i cyniczna forma doceniania naturalności, otwartości, 
zuchwałości itd. Cynizm jest oszustwem dokonywanym na sobie, którego 
można uważać za brak reakcji wstydu lub za bezwstyd172.

Spokrewnione z cynizmem zjawisko określa się skłonnością do obsce-
niczności. Jest ono czymś zupełnie innym niż brakiem poczucia wstydu. 
Zachowanie obsceniczne nie jest zrodzone ze wstydu, lecz jest nakierowane 
na wstyd – czy to własny, czy cudzy173. Następnie zmierza ono do naruszenia 
poczucia wstydu, względnie do wywarcia szokującej niechęci, która wiąże się 
z tym naruszeniem. To naruszenie nie oznacza tu negacji ani unicestwienia go, 
ale może stać się celem. Nie jest więc owo zachowanie skutkiem naturalnej 
aktywności wyrazowej pozbawionej wstydu, ale może być właśnie osiągane 
przez celowe działanie, które staje się przejawem dążenia do naturalnego 
wyrażenia uczucia wstydu. Szokowaniu towarzyszy doznawanie rozkoszy. 
Zatem w skłonności do obsceniczności chodzi o pewien swoisty związek 
okrucieństwa i wstydliwości. To okrucieństwo związane jest z wyrządzaniem 
drugiemu człowiekowi krzywdy lub zadawaniem bólu w celu sprawienia 
przyjemności174. Właśnie ten fakt odróżnia obsceniczność od sprośności 
i bezwstydu, że naruszenie wstydu jest odczuwane żywo, a równocześnie 

170 Por. A. Orozco, Wstydliwość, dz. cyt., s. 3–5.
171 Por. M. Grabowski, Aktualność problematyki wstydu, dz. cyt., s. 7.
172 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 57–58; W. Tatarkie-

wicz, Historia filozofii, t. 1, dz. cyt., s. 66–68. 
173 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 58–59.
174 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 59.
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jako takie jest pożądane i doznawane. Dalej zjawisko to występuje nie tylko 
u osoby, lecz może się pojawić w całym społeczeństwie lub jako skłonność całej 
epoki. Dlatego też zjawisko cynizmu współwarunkowane jest przez tradycję 
i wychowanie, które poprzedza wzmożona i przesadna kultura skoncentro-
wana wokół uczuć wstydu, abstrahująca od ich sensu i celu175.

Rozwiązłość, jak naucza Katechizm Kościoła katolickiego, „jest nieuporząd-
kowanym pożądaniem lub nieumiarkowanym korzystaniem z przyjemności 
cielesnych”176. Chodzi tu o brak właściwej miary określonej przez rozum 
w dziedzinie życia intymnego, gdzie występuje nadmiar lub niedostatek 
pożądania lub reakcji seksualnych. Zdaniem św. Augustyna chroni się przed 
wzrokiem ludzkim samo zaspakajanie takiej żądzy, która jest dozwolona i nie-
karalna. Dokonuje się to nie tylko w jakichś gwałtach lub cudzołóstwach, lecz 
też w stosunkach z nierządnicami, których haniebne zajęcie jest dozwolone 
przez państwo. Ze względu na naturalną wstydliwość również domy publiczne 
poręczają tajemnice, tak iż sprośność miała mniej trudności z pozbyciem się 
krępujących zakazów niż bezwstyd z usunięciem osłon tej nieczystości177. Tak 
więc przyjemność cielesna staje się moralnie nieuporządkowana, gdy szuka 
się jej dla niej samej w oderwaniu od prokreacji i zjednoczenia się osób oraz 
gdy nie ukierunkowuje się na dobro, jakim jest cnota wstydliwości.

W konsekwencji wyżej wymienionego postępowania płciowość zostaje 
pozbawiona wymiaru osobowego i jest traktowana instrumentalnie. Zamiast 
być znakiem, miejscem i językiem miłości, tzn. daru z siebie i przyjęcia dru-
giego człowieka wraz z całym bogactwem jego osoby, staje się w coraz więk-
szym stopniu okazją i narzędziem afirmacji własnego ja oraz samolubnego 
zaspokajania własnych pragnień i popędów. Zniekształca się w ten sposób 
i fałszuje pierwotną treść ludzkiej płciowości, zaś dwa znaczenia – jednoczące 
i prokreacyjne – wpisane głęboko w naturę aktu małżeńskiego, zostają sztucz-
nie rozdzielone: jedność mężczyzny i kobiety zostaje tym samym zdradzona, 
a płodność poddana ich samowoli178.

Kolejne zagrożenie dla poczucia wstydliwości płynie ze strony sekularyzmu, 
który podważa naturalny wstyd, podobnie zresztą jak poczucie winy i poczu-
cie grzechu. Można powiedzieć, że współczesna psychologia i psychopatologia 

175 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 60.
176 KKK 2351.
177 Por. Augustyn, O państwie Bożym, t. 2, dz. cyt., s. 150. 
178 Por. EV 23.
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wprost walczą ze wstydem i poczuciem winy, upatrując w nich źródło choro-
by179. Ten przejaw sekularyzmu można określić jako redukcjonizm psycholo-
giczny180. Każde poczucie grzechu utożsamia się z chorobliwym poczuciem 
winy, jak również ze wstydem, od którego trzeba człowieka uwolnić. Do utraty 
poczucia grzechu przyczynia się kolejny przejaw sekularyzmu, tzw. redukcjo-
nizm socjologiczny. Polega on na uwolnieniu człowieka od wszelkiego wstydu, 
wszelkiej winy poprzez zrzucenie odpowiedzialności za zło na społeczeństwo. 
Odbiera się w ten sposób człowiekowi godność i wolność, które negatywnie 
występują w odpowiedzialności za popełnione zło. U podstaw sekularyzmu 
może się znajdować zagubienie ducha przez brak umiaru bądź źle rozumiana 
i przeżywana wolność, która prowadzi do zniekształcenia i zafałszowania 
sumienia, a tym samym cnoty wstydliwości. Główną tego zaś przyczyną jest 
bezosobowe traktowanie człowieka, a zarazem utrata poczucia obecności 
Boga w jego życiu181.

Podsumowując, przejawy zaniku wstydu mają wpływ na tworzenie się 
kultury bezwstydu, zjawiska nudyzmu i innych. Zanik ten obejmuje wiele 
dziedzin życia człowieka. W sposób szczególny zagrożona jest wartość ludz-
kiej płciowości, która jest wyszydzana. Następnie we współczesnym świecie 
kryzys cnoty wstydliwości przejawia się zarówno w słowach, czynach, jak 
i w obrazach czy muzyce. Wynikiem tego jest zatracenie poczucia wstydu.

179 Por. Ph. G. Zimbardo, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 139–240.
180 Por. RP 18; J. Nagórny, Sakrament pokuty w kontekście miłosierdzia, w: Wierzę 

w Boga Ojca. Program duszpasterski na rok 1998/99, Katowice 1998, s. 213–216.
181 Por. RP 18.
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Mówi się dziś powszechnie o  zaniku poczucia wstydu i  kryzysie cnoty 
wstydliwości. Kryzys ten świadczy o braku zrozumienia dla konieczności 
ochraniania czystości seksualnej w sferze zewnętrznych kontaktów między 
osobami odmiennej płci oraz w dziedzinie obyczaju społecznego. Kryzys 
ten spotęgowany jest bez wątpienia oddziaływaniem mediów, a  także 
propagandy wrogiej chrześcijańskiej moralności. Nie przekonuje wielu 
młodych ludzi do zdobywania cnoty wstydliwości podawana argumentacja, 
zraża ich też kojarzenie wstydliwości z pruderią. Niemniej jednak należy 
nieustannie podejmować starania, by  tak istotna wartość, jaką jest cnota 
wstydliwości, która jest nieodzowna w  porządkowaniu życia płciowego, 
była zdobywana.

Ważne jest bez wątpienia zwrócenie uwagi na potoczne kojarzenie wsty-
dliwości z nieśmiałością. W pedagogice można spotkać się często z tematem 
nieśmiałego, wstydliwego dziecka, a w związku z tym mówi się o sposobach 
na nieśmiałość u dziecka. Może to być powodem niedoceniania wartości 
wstydliwości jako cnoty moralnej. Nieodzowne w procesie przeciwdziałania 
kryzysowi cnoty wstydliwości jest ukazywanie jej jako wartości moralnej 
o znaczeniu ponadczasowym i przywrócenie jej należnego miejsca w procesie 
wychowania. Wydaje się, że we współczesnym świecie, w którym dominują 
media, a wraz z nimi reklama, należy też podjąć dzieło promocji cnoty wsty-
dliwości z wykorzystaniem współczesnych środków medialno-technicznych. 
Jednak mimo wszystko należy stwierdzić, że niezastąpioną rolę w zakresie 
przeciwdziałania kryzysowi wstydliwości mają do spełnienia rodzice i wycho-
wawcy, a także katecheci i kaznodzieje. Wychowywanie do cnoty wstydliwości 
jest bowiem ich zadaniem.
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1. Wyzbywanie się nieśmiałości a wychowanie  
do cnoty wstydliwości

Potocznie często używa się słowa „nieśmiałość” zamiast „wstydliwość”, które 
określają postawę bojaźni. W tej postawie można zaobserwować zachowywa-
nie się z rezerwą, ostrożność wobec kogoś lub czegoś, jak i niedowierzanie 
własnym umiejętnościom. Towarzyszy tej postawie również nieprzyjemne 
uczucie, które utrudnia kontakty interpersonalne, ponieważ występuje lękli-
wość, niechęć do zaufania bądź brak pewności siebie. Dlatego w potocznym 
rozumieniu nieśmiałość i wstydliwość odnoszą się do tego samego, czyli stanu 
lękowego1. Niektórzy jednak autorzy utożsamiają wstyd z nieśmiałością. 
Analizując zakłócenia czynności osób nieśmiałych, określa się nieśmiałość jako 
nieuzasadniony wstyd. Nieuzasadniony wstyd – ujmuje się jako specyficzny 
typ postawy uczuciowej lub jako skłonność do przeżywania lęku w sytuacjach 
społecznych bądź nawet w momentach oczekiwania na nie2.

Można jednak zaobserwować różnice między nieśmiałością a wstydliwo-
ścią. W psychologii pojęcie nieśmiałości obejmuje postawę emocjonalną lub 
cechę osobowości, która przejawia się w obniżeniu poziomu działania w obec-
ności innych ludzi. To działanie jest z nieadekwatną antycypacją negatywnej 
oceny społecznej, która wywołuje lęk oraz nieuzasadnione uczucie wstydu3. 
Zdaniem Ludvica Dugasa nieśmiałość „jest niezdolnością sympatyzowania 
z innymi ludźmi albo jest poczuciem tej niezdolności”4, która może powo-
dować zakłócenia w człowieku, szczególnie funkcji psychicznych, ruchów lub 
zręczności, funkcji umysłowych (osłupienie), zdolności przyjmowania wrażeń 
(odrętwienie). Przejawia się ona jako pierwiastkowa trema, która zakłóca ru-
chy, ponieważ zawiera pierwiastek ruchowo-psychiczny, stosunek nieśmiałości 
doświadczeń oraz proces ruchowy w nieśmiałości. Stąd również można wyod-
rębnić stopnie nieśmiałości. Pierwszy stopień to nieśmiałość organiczna, czyli 

1 Por. G. Kaufman, L. Raphael, Coming out of  shame: transforming gay and 
lesbian lives, dz. cyt., s. 41.

2 E. Kosmowska, Sposoby ośmielenia dziecka wstydliwego, http://www.omep.org.
pl/sposoby-omielania-dziecka-wstydliwego/ (27.02.2016).

3 Por. A. Beauvale, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 166; I. Dzwonkowska, Nieśmiałość 
i towarzyskość a spostrzegane wsparcie społeczne, dz. cyt., s. 41–46; E. Mandal, Oblicza 
nieśmiałości a płeć biologiczna i psychologiczna, dz. cyt., s. 113–129; E. Januszewska, 
Nieśmiałość a poziom lęku u dzieci młodszym wieku szkolnym, dz. cyt., s. 481–497.

4 L. Dugas, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 5.
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mimowolna, drugi – nieśmiałość refleksyjna i usystematyzowana5. Dugas 
rozróżnia typy nieśmiałości, do których można zaliczyć: nieśmiałość w po-
stępowaniu i śmiałość w myśleniu natur intelektualnych, gdzie uwzględnia 
się wpływ nieśmiałości na inteligencję, która powoduje rozwój oryginalności 
radykalnych poglądów u danej osoby; nieśmiałość intelektualna i śmiałość 
praktyczną ludzi czynu; nieśmiałość intelektualną i praktyczną osób uczu-
ciowych i ich porywy serca, polegające na uleganiu uczuciom. Nieśmiałość 
praktyczna to nieudolność woli do całkowitego ujawnienia się6.

Współcześni behawioryści twierdzą, że nieśmiałość jest wyuczoną fobią 
w reakcji na sytuacje społeczne. Jedną z przyczyn nieśmiałości może być nega-
tywne doświadczenia z ludźmi w pewnych sytuacjach, czy to w bezpośrednim 
kontakcie, czy przez obserwowanie, jak innym coś nie wyszło. Następną 
przyczyną jest nieprzyswojenie właściwych umiejętności społecznych, jak 
i nieprzewidywanie własnego niestosownego zachowania, któremu towarzyszy 
nieustanny lęk o to, jak się wypadnie. Inną zaś przyczyną jest wyuczone niedo-
cenianie i upokarzanie samego siebie z powodu swojego nieprzystosowania7.

Z kolei wstydliwość chroni prywatność człowieka przed ujawnieniem 
tego, co ma pozostać w ukryciu. Strzeże tajemnicy. Osoba wstydliwa wie, 
kiedy, co i komu powiedzieć. Wie, jak się zachować w odpowiedniej sytuacji, 
co oglądać, co czytać. Wstydliwość jest wrodzoną dyspozycją do wstydzenia 
się tego, co dobre, by nie zostało zniszczone, i tego, co złe, gdy zostało powie-
dziane, uczynione. Przede wszystkim wstydliwość różni się od nieśmiałości 
tym, iż wstydliwość chroni godność człowieka, a nieśmiałość jest tylko reak-
cją lękową, czyli bojaźliwością. Wstydliwość jest powszechna, a nieśmiałość 
występuje tylko u niektórych ludzi. Wstydliwość to uczucie powszechnie 
znane, dlatego że istnieje potrzeba zachowania własnej tożsamości, szacunku 
dla siebie, ochrony integralności osoby8.

Ważne, by zobaczyć zalety osoby wstydliwej: że jest dyskretna, poważna, 
introspektywna. Zwiększa się obszar jej prywatności, gdzie pozwala cieszyć się 
jej przyjemnościami, które możliwe są tylko w samotności. Osoby wstydliwe 
nie onieśmielają ani nie ranią innych tak, jak mogą to czynić osoby silne 
i apodyktyczne. Człowiek nieśmiały może do swoich kontaktów z ludźmi 

5 Por. L. Dugas, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 25–93.
6 Por. L. Dugas, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 94.
7 Por. Ph. G. Zimbardo, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 53.
8 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 40–45.
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podchodzić bardziej wybiórczo. Wstydliwy człowiek ma poczucie bezpie-
czeństwa, że nikt nie uzna go za nieprzyjemnego, zbyt agresywnego lub 
pretensjonalnego. Może on łatwo uniknąć konfliktów interpersonalnych, 
w niektórych przypadkach może być ceniony jako dobry słuchacz9.

Z punktu widzenia pedagogiki zdrowy wstyd wykształca się stopniowo 
u dziecka dzięki stawianiu stanowczych, choć pełnych miłości granic. Jego 
pierwszym przejawem może być przejściowe skrępowanie, z powodu porażki 
lub nieśmiałości w obecności kogoś obcego. Pojawienie się tego rodzaju wsty-
du pełni bardzo ważną rolę w rozwoju dziecka. Zdrowy wstyd zakreśla granice 
postępowania między tym, co dobre, a tym, co złe. Motywuje do poszuki-
wania informacji i uczenia się czegoś nowego. Wstydliwość pełni ważną rolę 
w kontaktach międzyludzkich. Można powiedzieć, że jest strażnikiem norm 
społecznych. Wstydliwość ostrzega przed kłopotami. Informuje o błędach, 
jakie człowiek popełnia i podpowiada, jak je naprawić10.

Czynnikami warunkującymi wstydliwość u dziecka są zarówno wadliwe 
oddziaływania wychowawcze rodziny, jak i stosunki panujące w grupie ró-
wieśniczej. W domu rodzinnym dziecko może być akceptowane lub odrzu-
cone. Jeżeli dziecko od najmłodszych lat czuje, że nie jest darzone uczuciem 
i uznaniem, nie są zaspokojone jego podstawowe potrzeby, pozostawione jest 
samemu sobie, to kształtuje się u niego poczucie niskiej wartości. W konse-
kwencji wiąże się to z brakiem wiary we własne siły, nieustannym niezadowo-
leniem z siebie, przekonaniem, że jest się gorszym od innych, narastającym 
poczuciem bezradności i samotności.

Wstydliwość u dzieci wyraża się ogólnym spowolnieniem, nadmiernym 
napięciem i ustawicznym niepokojem psychoruchowym. Objawy te wzmac-
niają się, gdy dziecko jest krytycznie oceniane przez otoczenie. Stąd wynika 
obniżona aktywność w sytuacjach związanych z oceną przez innych. Dzieci 
nieśmiałe są ciche i spokojne, grzeczne, unikają kontaktu wzrokowego z na-
uczycielami, nie sprawiają kłopotu. Niechętnie występują publicznie. W za-
kresie aktywności i działania dominuje u dziecka bierność o różnym nasileniu, 
cechuje je np. słaba aktywność i brak inicjatywy, ustawiczne wycofywanie 
się ze wspólnych działań grupy. Konieczne jest, by dzieci wstydliwe zostały 
otoczone szczególną troską ze strony nauczyciela. Należy zrobić wszystko, 

   9 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 30–31.
10 E. Kosmowska, Sposoby ośmielenia dziecka wstydliwego, dz. cyt.
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aby zagwarantować dzieciom prawo do sukcesu, radości, wiary we własne 
możliwości, spokojnego i beztroskiego dzieciństwa.

Wszechstronne poznanie dziecka jest niezbędnym warunkiem skutecz-
ności wszelkich oddziaływań wychowawczych. Następnie poprzez systema-
tyczną obserwację dzieci, rozmowy z innymi ludźmi można poznać potrzeby, 
zainteresowania, a to pozwala na podjęcie odpowiedniego kierunku pracy 
z dzieckiem nieśmiałym. Rozmaite działania mające na celu wywołanie zmian 
w obrazie własnej osoby i samoocenie, zmianę w sposobie myślenia o sobie 
i zmianę w funkcjonowaniu w sytuacjach społecznych interakcji. Wpływając 
na zmianę obrazu własnej osoby dziecka wstydliwego, należy uwzględnić nie 
tylko zalety, ale także określić słabe strony, by dziecko uczyło się realnie patrzeć, 
oceniać siebie i własne zachowanie. Ukształtowanie umiejętności prawidłowej 
oceny siebie stwarza okazje do rozwijania samodzielności dziecka11.

Ważną rolę pełnią zabawy dydaktyczne, które kierowane przez nauczyciela 
mogą szczególnie wpłynąć na podwyższenie zaniżonej samooceny dziecka. 
W czasie trwania zabawy nauczyciel powinien dostarczać dziecku odpowied-
niej ilości bodźców pozytywnych, prowokować i stwarzać okazję do wykony-
wania określonych czynności i ról w zabawie, co pomoże odzyskać dziecku 
równowagę i skoncentrować się na przebiegu wykonywanej czynności, a nie 
na sobie. Dziecko uczy się wtedy właściwie interpretować rezultaty swoich 
działań, przekonuje się o tym, że ono także wiele umie i potrafi. Zabawy dy-
daktyczne pomagają dziecku poczuć się kimś ważnym, wartościowym przeła-
mać bariery swojej bierności; uczą wiary we własne siły, zachęcają do podjęcia 
większego wysiłku, pozwalają poczuć się wartościowym członkiem grupy12.

Podobną rolę pełnią zajęcia z wykorzystaniem elementów muzykoterapii. 
Wielu psychologów i pedagogów zaleca, aby w trakcie dnia wprowadzać 
ćwiczenia, które pełnią rolę dydaktyczną i terapeutyczną. Od dawna istnieje 
pogląd, że muzyka ma ogromny wpływ na organizm i psychikę człowieka. 
Umiejętnie dobrana muzyka wycisza nadmierne emocje negatywne i pobu-
dza pozytywne. Zajęcia muzyczne rozluźniają napięcia nerwowe, pobudzają 
aktywność, stymulują zahamowaną ekspresję. Zajęcia te można połączyć 
z różnymi ćwiczeniami, zabawami, zajęciami plastycznymi, inscenizacjami. 
Na zajęciach tych dzieci wstydliwe mają okazję do wyrażania swoich odczuć, 
myśli i wrażeń. Wspólne tworzenie i przeżywanie muzyki bardzo wzbogaca 

11 Por. E. Kosmowska, Sposoby ośmielenia dziecka wstydliwego, dz. cyt.
12 Por. E. Kosmowska, Sposoby ośmielenia dziecka wstydliwego, dz. cyt.
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możliwości nawiązania kontaktu emocjonalnego w grupie dzieci, umacnia 
więzi społeczne, a także pozwala na zaakceptowanie samego siebie13.

Książki przekazywane dzieciom w formie opowiadań, inscenizacji, hi-
storyjek obrazkowych są wartościowe w wychowaniu. Dają one dzieciom 
dużo radości, wyzwalają poczucie humoru, uczą optymizmu i uodparnia-
ją na porażki. Na zajęciach tych dzieci wstydliwe ujawniają często swoje 
możliwości – zdolności plastyczne, recytatorskie, muzyczne; odkrywają, jaki 
potencjał inwencji twórczej tkwi w każdym z nich, w trakcie tych zabaw 
dochodzi do nawiązania kontaktu emocjonalnego z innymi dziećmi. Pod-
czas zabaw ruchowych dzieci mają okazję do rozluźnienia, relaksu, odprę-
żenia, uwolnienia się od wewnętrznych napięć i niepokojów. Każdy może 
być twórcą własnego ruchu, wyrażając nim swoje przeżycia zadowolenia, 
radości. Ćwiczenia te dają możliwość bliskiego kontaktu z innymi dziećmi 
bądź dorosłymi. Wymagają jednakowego zaangażowania osób. Udział w nich 
wymaga od dzieci wzajemnego zaufania, zrozumienia, pomaga w rozwijaniu 
empatii i uczenia się współdziałania14.

W szkole nauczyciel powinien podkreślać, że dziecko jest ważne i po-
trzebne. Nauczyciel powinien tak aranżować sytuację edukacyjną, by dziecko 
wstydliwe odniosło rzeczywisty sukces. Dlatego też nauczyciel powinien znać 
dziecko i wiedzieć, co umie, czym się pasjonuje, co mu przychodzi z łatwością 
i wykorzystywać znajomość tych sfer w działalności, w której istnieje duża 
szansa na osiągnięcie powodzenia. Nauczyciel ośmielający dziecko wstydliwe 
powinien być otwarty i życzliwy, empatyczny, gotowy do pomocy dziecku. 
Prowadząc dyskretną obserwację zachowania dziecka, powinien subtelnie 
wplatać w tok zabawy dziecka zadania rozwijające, kształcące i doskonalące 
poczucie własnej wartości dziecka. W ten sposób pomaga mu w przezwycię-
żeniu wstydu, wspiera jego rozwój15.

W psychologii mówi się, że jeśli się chce coś zrobić z nieśmiałością, to na-
leży dokonać czterech głównych zmian w swoim życiu. Po pierwsze zmiana 
powinna się zacząć od sposobu myślenia o sobie i o swojej nieśmiałości. 
Po drugie zmiana dotyczy sposobu zachowania się człowieka, jak się zacho-
wuje w danej sytuacji. Po trzecie zmiana obejmuje aspekty zachowania się 

13 Por. E. Kosmowska, Sposoby ośmielenia dziecka wstydliwego, dz. cyt.
14 Por. E. Kosmowska, Sposoby ośmielenia dziecka wstydliwego, dz. cyt.
15 Por. E. Kosmowska, Sposoby ośmielenia dziecka wstydliwego, dz. cyt.
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i sposobu myślenia innych ludzi. Po czwarte powinna się dokonać w pewnych 
wartościach społecznych, które sprzyjają nieśmiałości16.

Jeśli człowiek chce przestać być nieśmiałym, to najpierw powinien podjąć 
decyzję, jaki chce być, a następnie zaplanować i zainwestować czas i energię 
w realizację tego celu. W tym może mu pomóc wiele czynności – takich, które 
pozwolą lepiej zrozumieć siebie, lepiej określić swoją nieśmiałość, zbudować 
poczucie własnej wartości, rozwinąć konkretne i skuteczne umiejętności spo-
łeczne oraz nauczyć się, jak zmienić społeczeństwo wywołujące nieśmiałość17.

Zrozumieć siebie może człowiek przez różne ćwiczenia, które dają okazję 
uczciwego spojrzenia na swoje życie, jak i postanowienie zrobienia pierw-
szego kroku ku zmianie18. Wymagają te ćwiczenia czasu i chęci. W końcu 
człowiek może w pełni zaakceptować siebie oraz zmienić swoje nastawienie 
i postępowanie w względem siebie i innych ludzi.

Określenie swojej nieśmiałości oznacza zastanowienie się nad przyczynami, 
korelatami i konsekwencjami nieśmiałości oraz nad tym, jakiego typu to jest 
nieśmiałość. Ważne są tu dwie rzeczy: po pierwsze przygotowanie gruntu pod 
racjonalny program interwencji, leczenia lub zmiany. Po drugie świadoma 
analiza natury i aspektów nieśmiałości, pozwalająca na pozbywanie się jej czy 
dystansowanie. To pozwala przyjąć inną perspektywę patrzenia wobec wnętrza, 
w którym jest dysharmonia wyższego i niższego ja. Swoją nieśmiałość można 
zrozumieć przez wypełnienie stanfordzkiego kwestionariusza nieśmiałości, 
sporządzenie listy pozytywnych i negatywnych skutków nieśmiałości oraz 
prowadzenie dziennika nieśmiałości. W dziennik nieśmiałości należy zapi-
sywać m.in. czas, sytuację i okoliczności, symptomy, reakcje i konsekwencje, 
chwile, kiedy człowiek czuje się nieśmiały19.

Zbudowanie poczucia własnej wartości polega na wyborze, decyzji pod-
jętej przez człowieka w swojej głowie: czy mieć niskie, czy wysokie poczucie 

16 Por. Ph. G. Zimbardo, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 140–143.
17 Por. Ph. G. Zimbardo, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 141–143.
18 Wśród ćwiczeń w zrozumieniu siebie wymienia się: rysowanie siebie, spoj-

rzenie w  lustro, film o  swoim życiu, przylepienie sobie etykiety, ochronę swojego 
ukrytego ja, wymienienie najlepszych i najgorszych rzeczy w swoim życiu, metaforę 
czasu, wymyślanie, jak spędzić czas, wspominanie domu, w którym człowiek mieszkał, 
snucie planów, strojenie uczuciowe, omawianie wartości rodzinnych, użycie wyobraźni, 
planowanie, co by się zrobiło, gdyby został nam miesiąc do końca życia, spisywanie 
testamentu na niby, napisanie do siebie listu itp. Ph. G. Zimbardo, Nieśmiałość, dz. cyt., 
s. 157–176. 

19 Por. Ph. G. Zimbardo, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 157–176.
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wartości. Ważne jest kształtowanie wiary w siebie, jak i konstruowanie pozy-
tywnego obrazu siebie. W tym może pomóc piętnaście kroków ku pewności 
siebie, w których człowiek odkrywa swoje mocne i słabe strony, odnajduje 
swoje korzenie, poszukuje przyczyn zachowań w defektach fizycznych, spo-
łecznych, ekonomicznych i politycznych aspektach swojej sytuacji20.

Rozwijanie umiejętności społecznych wiąże się z braniem odpowiedzialno-
ści za nawiązanie kontaktów społecznych. Ważnym elementem w rozwijaniu 
tych umiejętności jest określenie zasad zachowywania się, trening asertywno-
ści, gdzie człowiek uczy się bycia atrakcyjnym fizycznie i społecznie. Osoby 
asertywne mówią o swoich potrzebach, reagują na potrzeby innych i mają 
odwagę żyć w harmonii ze swoimi wartościami21.

Człowiek powinien czuć się zobowiązany do pomagania innym w prze-
zwyciężaniu nieśmiałości, ponieważ przynosi to korzyści: więcej jest ludzi 
atrakcyjnych, więcej dookoła radości, a mniej samotności. Pomoc nieśmiałym 
ludziom uwalnia w nich możliwości, dzięki którym mogą pełnić pożyteczne 
funkcje w społeczeństwie. W tej pomocy można wykorzystać różne pomysły, 
ogólne zasady i konkretne ćwiczenia. W pomaganiu innym jest ważne, aby 
nie zabrakło okazywania miłości i empatii, zaufania i czułości22.

Zapobieganie nieśmiałości w społeczeństwie może polegać na przeciwdzia-
łaniu nieśmiałości zanim się ona pojawi, poprzez zmianę wartości kulturo-
wych, norm społecznych. W niepożądanym zachowaniu można zmienić albo 
skutki, albo przyczyny. Chodzi o zasadę modyfikacji zachowań oraz strategię 
zapobiegawczą wystąpienia nieśmiałości23.

John Bradshaw zwraca uwagę na dwanaście kroków umożliwiających 
przekształcenia toksycznego wstydu w zdrowy wstyd24. Analizuje, w jaki 

20 Por. Ph. G. Zimbardo, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 177–194.
21 Por. Ph. G. Zimbardo, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 195–219.
22 Por. Ph. G. Zimbardo, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 220–241.
23 Por. Ph. G. Zimbardo, Nieśmiałość, dz. cyt., s. 243.
24 Bradshaw podaje je na podstawie programu dwunastu kroków, który dotyczy 

leczenia uzależnień. Pierwszy krok – „przyznajemy się, że jesteśmy bezsilni wobec (tu 
wymienia się konkretne uzależnienie) i nie radzimy sobie z życiem”. W kroku drugim 
jest o tym, że człowiek powinien zaufać sile potężniejszej niż on sam: „wierzymy, że siła 
potężniejsza od nas samych może nas uzdrowić”. W kroku trzecim mowa jest o tym, 
że „powinniśmy oddać się w ręce Boga, jakkolwiek byśmy Go nie rozumieli”. W kroku 
czwartym mowa jest o tym, że „wnikliwie i bez obawy robimy rachunek sumienia”. 
W kroku piątym „szczerze wyznajemy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi nasze winy”. 
Krok szósty – „jesteśmy w pełni gotowi pozwolić Bogu, by naprawił wszystkie nasze 
wady charakteru”. Krok siódmy –„pokornie prosimy Boga, by odpuścił nasze winy”. 
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sposób wstyd toksyczny może się pojawić i co można z tym zrobić w każdym 
kroku. Podkreśla, jaki jest najważniejszy aspekt każdego wyrosłego ze wstydu 
syndromu oraz jego funkcjonalnej autonomii. Z jednej strony Bradshaw 
mówi o toksycznym wstydzie, będącym wynikiem uwewnętrznienia wstydu 
narzuconego z zewnątrz, który może uzależnić tak samo, jak substancja 
chemiczna. Ten rodzaj wstydu doprowadza do zerwania czterech różnych 
związków: związku z Bogiem, związku z samym sobą, związku z bratem 
i bliźnim, związku ze światem. Ponadto zwraca uwagę, że ten wstyd jest 
chorobą woli, która popycha w pychę. Stąd im bardziej człowiek spętany 
wstydem chowa się za obronnymi maskami, tym bardziej robi się bezwstydny. 
Człowiek bezwstydny udaje, że jest Bogiem. Zanurzony zaś w toksycznym 
wstydzie traci wiarę w zależność od Boga, od innych ludzi. Powodem tej nie-
wiary jest niezaspokojenie potrzeb zależnościowych w dzieciństwie w wyniku 
traumatycznego porzucenia. Jedną z konsekwencji toksycznego wstydu jest 
niezdolność do wchodzenia w relacje intymne. Powodem tego jest nieszcze-
rość. Inną zaś konsekwencją jest prowadzenie do duchowego bankructwa, 
do alienacji oraz pozbawienia życia wewnętrznego25.

Z drugiej strony Bradshaw mówi, że zawierzając Bogu swoją wolę i swoje 
życie, człowiek przywraca sobie prawo do zależności, uzdrawia wstyd. Zdrowy 
wstyd jest przyzwoleniem na bycie człowiekiem, który ma wrodzone ogra-
niczenia. Przypomina również, że człowiek nie jest Bogiem i że naprawdę 
potrzebuje pomocy. Człowiek uczy się przez to akceptacji siebie samego 
i odbudowywania czterech różnych związków poprzez nawiązanie relacji. 
Może on zrozumieć, skąd biorą się jego problemy, a także na czym polega 
jego podstawowy problem. Na podstawie procesu uzdrawiania toksycznego 
wstydu może wykształcić się zdrowe poczucie winy. Zdrowy wstyd pozwala 
uznać swoją winę, która kształtuje sumienie i motywuje do zmian. Człowiek 

Krok ósmy „sporządzamy listę wszystkich tych, których skrzywdziliśmy, i wyrażamy go-
towość naprawienia krzywd”. Krok dziewiąty – „o ile to możliwe, naprawiamy krzywdy 
bezpośrednio, chyba że mogłoby to zaszkodzić danej osobie lub komuś innemu”. Krok 
dziesiąty – „robimy systematycznie rachunek sumienia i natychmiast przyznajemy się 
do popełnionych błędów”. Krok jedenasty – „poprzez modlitwę i medytacje staramy 
się doskonalić świadomy kontakt z Bogiem, jakkolwiek byśmy Go nie rozumieli, mo-
dląc się jedynie o to, by Bóg nam wyjawił, czego dla nas pragnie, i dał nam siłę temu 
sprostać”. Krok dwunasty – „dzięki tym krokom doznaliśmy duchowego przebudzenia, 
postarajmy się więc nieść tę nowinę innym i przestrzegać tych zasad we wszystkim, 
co robimy”. Por. J. Bradshaw, Toksyczny wstyd, dz. cyt., s. 144–151.

25 Por. J. Bradshaw, Toksyczny wstyd, dz. cyt., 144–151.
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przestaje udawać. Bierze on odpowiedzialność za swoje czyny, słowa, życie 
i zaprzyjaźnia się z Bogiem26.

2. Promocja cnoty wstydliwości we współczesnym świecie

We współczesnym świecie należy wykorzystać wszystkie możliwe środki do pro-
mocji cnoty wstydliwości, gdyż zjawisko kryzysu cnoty wstydliwości ma wiele 
barw i oblicz. Jest tak złożone, że nie wystarczą tylko protesty, zebrania, mani-
festacje, uchwały i rezolucje, nie wystarczy sama akcja prasowa, ale wszystkie 
sposoby powinny wystąpić w zespole, by promować cnotę wstydliwości. Po-
wodzenie będzie zależało od pracy nad umocnieniem poczucia wstydliwości27.

Wykorzystując współczesne środki medialno-techniczne, można umoc-
nić cnotę wstydliwości poprzez zaprojektowanie i rozpowszechnienie ulotek. 
Ulotki mogą propagować: obronę zasad chrześcijańskich, w pierwszej mierze 
obronę czci kobiecej, zakazującej wszelkiej nagości w mediach, na plażach itp., 
uświadomienie o szkodliwych skutkach brudu moralnego w druku i w sztu-
ce, gdzie zanika poczucie wstydliwości, podniesienie moralnego poziomu 
społeczeństwa poprzez upomnienie, aby nie rozpowszechniać złych obycza-
jów, złej mowy, złych zachowań, złej literatury, złych filmów itp., podniesienie 
wrażliwości na zło, czyli dążenie do wyrobienia i zmobilizowania opinii pu-
blicznej, gdzie należy wystąpić przeciwko niemoralności publicznej oraz żądać 
natychmiastowego usunięcia tych rzeczy, tj. pism i książek pornograficznych, 
wychowawczą pracę rodziny i szkoły, które powinny czuwać nad lekturą, 
muzyką wynoszoną ze szkoły i zalecaną przez szkołę, jak i nad ubiorem, zacho-
waniami, mową dzieci i młodzieży, oraz przestrzeganie wstydliwości w życiu 
sportowym, czyli zadbanie o odpowiedni strój do ćwiczeń gimnastycznych 
z jednoczesnym dbaniem o rozwój kultury fizycznej i osobistej28. Do ulotek 
można dołączyć adres strony internetowej lub film Pandemia pornografii29.

26 Por. J. Bradshaw, Toksyczny wstyd, dz. cyt., 144–151.
27 Por. S. Wyszyński, Myśl przewodnia tegorocznego święta Chrystusa Króla: walka 

z bezwstydem i pornografią w druku i obrazku, „Ateneum Kapłańskie” (1932) t. 30, s. 289.
28 Por. S. Wyszyński, Myśl przewodnia tegorocznego święta Chrystusa Króla: walka 

z bezwstydem i pornografią w druku i obrazku, „Ateneum Kapłańskie” (1932) t. 30, 
s. 289–291.

29 Pandemia pornografii, http://www.stop-seksualizacji.pl/…/yendifvideoshare/…/ 
28-pandemia-pornografii (5.04.2015). Na stronach internetowych można znaleźć inne 
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Następnie można zaprojektować i rozpowszechnić katalog strojów ko-
biecych opartych o zasady elegancji, aby współczesne chrześcijanki wiedziały, 
jak mają się ubierać i miały możliwość wyboru w modzie. Wstydliwość 
jako naturalna skłonność do unikania zła jest niezbędna w zdobyciu piękna 
moralnego, które wyraża się jednocześnie w podporządkowaniu dobra rozu-
mowi oraz odniesieniu prawdy do woli. W szlachetnym wstydzie Bóg widzi 
symbol blasku swej łaski, zaś obawianie się nieładu jako skutku nieopatrznego 
działania człowieka pozwala uniknąć następstw braku cnoty z istoty najpięk-
niejszej30. Do katalogu można dołączyć adres strony internetowej lub film 
Naga prawda o skromności31.

Wprowadzając obyczaj rozmów o filmach w gronie przyjaciół, w kręgu 
rodzinnym itp., człowiek może nauczyć się zachowań nieobrażających cnoty 
wstydliwości. Rozmowy te pomagają prześledzić wspólnie treść filmu, wydo-
być jego główne wątki, ocenić postępowanie postaci filmowych według ducha 
Ewangelii, określić własne przekonania i sposób postępowania w kontekście 
postaw wyrażonych przez bohaterów filmu. Przykładowe pytania ułatwiające 
dyskusję o filmie: jakie osoby występują w filmie i jakie jest ich zachowanie? 
Gdzie i kiedy rozgrywa się akcja filmu? Jakie problemy ukazane są w filmie? 
Jakie postawy moralne, religijne, społeczne, wychowawcze prezentują postaci? 
Jak w konfrontacji ze światopoglądem chrześcijańskim można ocenić postę-
powanie bohaterów filmu? Czy film podoba się, czy nie i dlaczego? Czy widz 
chciałby naśladować osoby występujące w filmie? Czego ten film go nauczył? 
Czy warto ten film polecić innym, komu szczególnie32?

Warto porozmawiać – oprócz czystości i miłości – o wstydliwości w Ruchu 
Czystych Serc. W programie Rozmowy naprawdę, jak i w dwumiesięczniku 

„Miłujcie się!”, porusza się problemy życia płciowego. Każde uzależnienie 
czyni człowieka nieszczęśliwym. Jacek Pulikowski mówi, że dziś panuje kłam-
liwa retoryka, czyli fałszowanie pojęć, np. szczęście traktuje się jako sumę 

filmy mówiące o uzależnieniu od pornografii, np. Jak powstaje uzależnienie – uzależ-
nienie od pornografii. Film cz. 1–2; Pornozniewolenie. Film; Problem pornografii. Film, 
http://www.pomoc2002.pl/czytelnia/cyberseks/filmy-i-konferencje/ (30.04.2015).

30 Por. M. Czekała, Apoteoza wstydu w filozofii św. Tomasza z Akwinu, „Człowiek 
w Kulturze” (2002) nr 14, s. 211–227.

31 Por. Naga prawda o skromności, http://www.swiatlopana.com/8655/cala-praw-
da-o-skromnosci/ (5.04.2015).

32 H. Wistuba, Rozwój osoby ludzkiej w powiązaniu ze  środkami masowego od-
działywania, dz. cyt., s. 34. 
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przyjemności, miłość jako działanie seksualne, a wolność jako spontaniczne 
uleganie pobudzeniom ciała. Celem życia ma być zabawić się, a nie zbawić. 
To jest fałszywa wizja33. Dlatego tym bardziej należy promować cnotę wsty-
dliwości w mediach, organizując konferencje, nagrywając wykłady, gdzie 
będzie się ukazywać prawdziwą retorykę.

Promocja cnoty wstydliwości powinna pojawić się w oficjalnym nauczaniu 
Kościoła, mimo że w historii wspomina się o wstydzie i wstydliwości. Łączy 
się ona z nauką moralną, obejmującą dziedzinę życia seksualnego. W tej 
nauce należy uwzględnić: tradycyjne nauczanie Kościoła, znaczenie i wartość 
ludzkiej płciowości oraz wierne zachowanie i podawanie zasad i norm życia 
moralnego34. Deklaracja Dignitatis Humanae wskazuje na podstawowe zasady 
będące zawarte przez „prawo Boże, wieczne, obiektywne i powszechne, któ-
rym Bóg, według planu mądrości i miłości swojej, porządkuje i rządzi całym 
światem i losami wspólnoty ludzkiej”35. Absolutną i niezmienną normę po-
stępowania wyraża ogólne prawo miłości i poszanowania godności ludzkiej36. 
Dlatego że tylko miłość stwarza dobro i tylko ona pozwala się ostatecznie 
dostrzec poprzez wszystkie jego wymiary i profile w stworzeniu, a zwłaszcza 
w człowieku. Jej obecność jest niejako ostatecznym wynikiem całej herme-
neutyki daru37. Kościół broni tych zasad, ponieważ wie na pewno, iż one 
w pełni odpowiadają porządkowi rzeczy stworzonych i duchowi Chrystusa.

Innym miejscem promocji cnoty wstydliwości jest okazywanie miłosier-
dzia w rodzinie, w szkole, na ulicy, w szpitalu itp., gdzie przyodziewa się 
nagie ciało człowieka odpowiednim ubraniem w każdej sytuacji życia. Tym 
w sposób szczególny zajmują się organizacje charytatywne, np. Caritas38.

Szczególnym miejscem promocji wstydliwości jest pomoc ofiarom prze-
mocy seksualnej w różnych wspólnotach, organizacjach39. Ofiary przemocy 
seksualnej we wspólnocie wiary mogą zainicjować swoją własną zdrową formę 

33 Por. Filmy polecane przez RCS, http://www.archiwum.milujciesie.org.pl/…/
filmy_polecane_przez_rcs.html (2.03.2015). J. Pulikowski, Czystość drogą szczęścia, 
miłości i wolności, http://www.youtube.com/watch?v=o5QpXujWIfM (2.03.2015).

34 Por. PH 13.
35 DH 3.
36 Por. PH 4.
37 Por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sa-

kramentalność małżeństwa, dz. cyt., s. 65.
38 Por. Akcje Caritas, http://www.akcje.caritas.pl (4.04.2015).
39 Przykładowe strony internetowe wspólnot: http://www.sa.org.pl, http://

www.12krokow.com.pl.
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wstydu dzięki drodze (ang. the victim’s journey), która wymaga cierpliwości, 
wytrwałości i nadziei40. W tej drodze można zaobserwować pięć kroków 
zdrowego wstydu, kiedy jest się ofiarą przemocy seksualnej. Pierwszy to zi-
dentyfikowanie i uczenie się rozpoznawania wstydu w swoim życiu, po-
nieważ nie można spędzić całego życia uczuciowego w złym stanie, szoku, 
strachu i nie wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Wstyd jest tu rozumiany jako 
normalna, uniwersalna ludzka emocja41. Jest to ważny krok, gdyż pozwala 
na postawienie diagnozy i uświadomienie sobie swoich uczuć, jak również 
daje początek porządkowania swojego życia uczuciowego. Drugi to unika-
nie sytuacji dających okazję do wstydu. To oznacza dla ofiary definitywny 
koniec z przemocą, jeśli ona jest wciąż kontynuowana, gdyż należy to już 
do przeszłości. Nikt nikogo nie może zmusić do zostania w relacji ze swym 
napastnikiem, krzywdzicielem, gdyż każdy może dokonać wyboru sytuacji, 
zmiany w kontaktach interpersonalnych. Trzeci to wzięcie odpowiedzialności 
za swoje własne zdrowie, własne życie. Przemoc nie jest winą ofiary, bo to ona 
ostatecznie została zaatakowana przez agresora. Powrót do zdrowia i poprawa 
swojego postępowania jest odpowiedzialnością człowieka. Czwarty to zro-
bienie z tym czegoś, gdy jest to słuszne, ma sens. Dobre nastawienie i wiara 
w to, że można osiągnąć cel, jaki został postawiony czy określony oraz dobre 
zdanie o sobie samym. Postawienie sobie granic wstydu w każdym ruchu, 
zachowaniu. Piąty to szukanie prawdziwej pomocy i poparcia. W końcu znaj-
dzie się jakaś osoba, która uwierzy w historię ofiary przemocy. Należy zrobić 
listę osób, do których można zadzwonić, kiedy dzieje się źle42. Powinno się 
rozpowszechnić te pięć kroków, umieszczając plakat w poradniach, szpitalach, 
w internecie, aby pomóc ofiarom poradzić sobie z problemem.

Proces rekompensaty w zdrowiu dla dorosłego człowieka ocalałego np. 
od seksualnej traumy, jest trudny. W skrócie wyróżnia się w nim m.in. powrót 

40 Papieska Rada ds. Rodziny, Deklaracja międzynarodowej konferencji nt. sek-
sualnego wykorzystania dzieci poprzez prostytucję i pornografię, „L’Osservatore Romano” 
13 (1992) nr 11 (147), s. 43–45.

41 „Shame is: normal, universal human emotion, feeling of painful self-awareness, 
interrupts other, positive, feelings, linked to particular thoughts, feelings, needs, events 
in each individual, can become chronic self-loathing, can severely limit activity creativity, 
intimacy, produced and reinforced by sexual abuse”. E. A. Horst, Recovering the lost self: 
shame-healing for victims of clergy sexual abuse, Collegeville 1998, s. 14; por. A. Błachnio, 
Identyfikacja wstydu, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=82 (1.09.2014).

42 Por. E. A. Horst, Recovering the lost self: shame-healing for victims of  clergy 
sexual abuse, dz. cyt., s. 19.
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kontroli i odpowiedzialności osoby, a także pełne rozładowanie złości, gniewu 
oraz pełne ujawnienie nadużycia lub ataku. Dalej rozładowanie wszystkich 
towarzyszących temu uczuć, jak również formowanie nowego wizerunku 
poza osobą ofiary i ponowną ocenę wartości. Stąd należy zacząć od decyzji 
dobrego zachowywania się, co ułatwi postęp43.

Nasuwa się pewna wątpliwość: co zrobić, kiedy z jednej strony nic nie 
wychodzi z tego, nad czym się pracowało, lub kiedy – z drugiej strony – już 
prawie udało się uwolnić od toksycznego wstydu? Kiedy mówi się, że osoba 
czuje się gorzej, a nie lepiej? Gdy wraca się do tej samej rutyny, do tego 
samego zamkniętego koła, co wcześniej? Odpowiedź nie jest łatwa, gdyż ja-
kakolwiek praca nad sobą wymaga trudu i jest procesem. Proces uzdrowienia 
od wstydu obejmuje: działanie na swoją własną korzyść, rozwój zdrowego 
i wartościowego poczucia siebie. Ważne jest też, by opowiedzieć to zdarzenie 
komuś, do kogo ma się zaufanie, i znaleźć zdrowego kierownika duchowne-
go44. Istnieje też autoterapia, która jest prowadzona przez internet dla osób 
mających problemy ze wstydem45.

Podsumowując, promocja wstydliwości wiąże się z dostarczeniem informa-
cji o niej samej i rozpowszechnieniem moralnego nauczania Kościoła z tego 
zakresu, by pomóc ludziom w rozwiązaniu problemu kryzysu.

3. Wstydliwość jako aspekt właściwego wychowania

Nawet najbardziej uwznioślona, udoskonalona wychowaniem wstydliwość 
opiera się na wrodzonym poczuciu własnej godności, wartości osoby ludzkiej. 
Każdy, nawet dziecko, ma niejako wpisaną zakodowaną świadomość, tajem-
nicę rzeczy wielkich, jakich jest udziałem. Człowiek ma intuicyjną świado-
mość tego, że jest kimś, że jest więcej aniżeli tylko ciałem. Jest to głębokie 
odczucie własnej osobowej godności, swego człowieczeństwa. Potwierdza 
ten fakt też psychologia rozwojowa. Mówi ona o wpływie dwóch elementów, 

43 Por. M. L. Hidalgo, Sexual abuse and the culture of Catholicism: how priests 
and nuns become perpetrators, s. New York 2007, s. 94.

44 Por. M. L. Hidalgo, Sexual abuse and the culture of Catholicism: how priests 
and nuns become perpetrators, s. 35, s. 36–41.

45 Por. Sesja 25: drugie zderzenie ze wstydem (17.01.2013), http://www.autoterapia.
eu/2013/…/sesja-25-drugie-zderzenie-ze-wstydem.html (6.02.2015).
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tych wrodzonych i  tych nabytych w procesie wychowania46. Prawidłowo 
kształtowana cnota wstydliwości nie może pominąć integralnej wizji czło-
wieka. Paweł VI podkreśla, że mówiąc o płciowości człowieka, należy brać 
pod uwagę „całego człowieka i całe jego powołanie, obejmujące nie tylko 
porządek naturalny i doczesny, ale również nadprzyrodzony, wieczny”47. Za-
chęca się człowieka, aby nie rezygnował ze swego bycia osobą. W wymiarze 
w pełni ludzkim nie może być on używany jako przedmiot, gdyż to burzy 
jedność osobową duszy i ciała. Ponadto tak traktowana płciowość uderza 
w samo dzieło stwórcze Boga w najgłębszym powiązaniu natury i osoby48. 
Stąd wypływa wobec siebie i drugiej osoby postawa dialogu, poszanowania, 
odpowiedzialności i panowania nad sobą. Jest to konieczne we właściwym 
wychowaniu człowieka przez cnotę wstydliwości.

Wychowanie we wstydliwości można osiągnąć, kierując się zasadami, 
które realizują cel, tj. osiągnięcie sprawności – cnoty będącej miarą czło-
wieka dojrzałego – świętego. Fundamentalna zasada brzmi: wstydliwość jest 
darem i zadaniem etycznym. Na tej zasadzie opierają się kolejne: rodzice 
są pierwszymi i niezastąpionymi wychowawcami49, współpraca domu, szkoły 
i Kościoła w wychowaniu50, integralność wychowania, oparcie wychowania 
o system wartości, szacunek dla osoby, ciągłość procesu wychowania do miło-
ści, wychowanie do czystości. Do rodziców jako pierwszych i niezastąpionych  
wychowawców51 należy pobudzanie motywacji dziecka we właściwym kierun-
ku, kierując się roztropnością przy czytaniu książek czy gazet, słuchaniu radia 
czy oglądania telewizji, korzystania z internetu, jak i wzbudzanie pozytywnych 
wyobrażeń, emocji, słów. Rodzice kształtują charakter dziecka.

Ważna dla wychowania jest współpraca domu, szkoły i Kościoła52. Przede 
wszystkim ta współpraca polega na ukazywaniu ideałów wychowawczych, tzn. 

46 Por. J. Klusak, Wokół zjawiska wstydu i wstydliwości, dz. cyt., s. 39–58.
47 Por. HV 7.
48 Por. FC 32.
49 Por. FC 36, 46.
50 Por. CT 14, 
51 Por. FC 36, 46; J. Hennelowa, Rodzina wobec szkoły jako instytucji wychowania, 

w: Wychowanie w rodzinie, red. F. Adamski, Kraków 2010, s. 241–252.
52 Por. CT 16; Benedykt XVI, Odpowiedzialność za wychowanie dzieci i mło-

dzieży, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 28 (2007) nr 6 (294), s. 27; Benedykt 
XVI, Przekazywanie wiary nowym pokoleniom jest odpowiedzią na kryzys wychowawczy, 

„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 28 (2008) nr 7–8 (305), s. 12–14; Benedykt XVI, 
Religijne wychowanie młodzieży, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 26 (2005) nr 10 
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wzmocnieniu woli (sprawności), chronieniu przed deprawującymi treściami 
(więź emocjonalna: dobry kontakt, rozmowy na temat problemów i przeżyć, 
otwartość; zainteresowanie się nauką szkolną: aspiracje, dążenie do sukcesu, 
uznanie środowiska; regularne praktyki religijne, poszanowanie norm war-
tości i autorytetów, miejsce w pozytywnej grupie), zwalczanie lenistwa (czas 
wolny, planowanie). Dbałość o rozwój fizyczny – zdrowie, piękno, zwinność, 
asceza. Unikanie zagrożeń dla dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej, 
duchowej. Od Kościoła człowiek ochrzczony otrzymuje naukę i wychowanie, 
które umożliwią mu dojście do życia prawdziwie chrześcijańskiego53. Wypły-
wa to z postawy wiary, która odnosi się zawsze do wierności Boga. Kościół 
ukazuje integralną wizję człowieka i jego powołania54, tzn. perspektywę osoby, 
człowieka powołanego do miłości, bez której nie może się rozwijać w pełni.

Wychowanie jest skuteczne, gdy opiera się na podstawowych wartościach, 
takich jak: osoba ludzka i  jej godność, prawda, dobro i piękno. Te warto-
ści są ogólnoludzkie. Z kolei szacunek do osoby wyraża się w darze czasu, 
dotrzymaniu słowa, poszanowaniu intymności, dyskrecji, zaufaniu oraz 
ubiorze. Ciągłość procesu wychowania do miłości polega m.in. na towa-
rzyszeniu w rozwoju osobowości w zakresie intelektualnym, emocjonalnym, 
społecznym, duchowym, w formacji miłości seksualnej: dojrzewaniu miłości 
erotycznej, sublimacji miłości erotycznej, realistycznym patrzeniu na siebie, 
opanowaniu zmysłowości, dojrzałej wstydliwości55.

Młodzi sami winni kształtować swój rozwój moralny, duchowy i kul-
turowy, aby odnowić przekazane im dziedzictwo oraz oczyścić je z brzydo-
ty i kłamstw, które są powodem rozczarowania i nieufności56. Dlatego też 
proces przemian zachodzących w hierarchii wartości wyznawanych przez 
młodzież w okresie dojrzewania może być przejawem opozycji przeciwko 
potędze technologicznej. Stąd niewykluczone, że zajdzie zmiana w systemie 
wartości – na miejsce dawnych wartości: osiągnięć, tj. sukcesu czy kariery, 

(277), s. 38; Benedykt XVI, Sekularyzacja jest trudną próbą dla Kościoła, „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 29 (2008) nr 4 (299), s. 35–36; Benedykt XVI, Solidarność z dzieć-
mi i młodzieżą w burzliwych czasach, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 27 (2006) 
nr 8 (285), s. 14–15.

53 Por. CT, 14; W. Półtawska, Rola rodziców w wychowaniu seksualnym młodzieży, 
w: Wychowanie w rodzinie, dz. cyt., s. 193–208.

54 Por. GS 51; HV 7; FC 32.
55 Por. D. Zalewski, Wychować człowieka szlachetnego, Lublin 2003, s. 13–15.
56 Por. Benedykt XVI, Wychowanie do dobra jest możliwe również w naszych czasach, 

dz. cyt., s. 10–11.
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samokontroli, niezależności, cierpliwego znoszenia cierpień i kłopotów, 
krystalizują się w świadomości młodzieży inne: samourzeczywistnianie się, 
czyli ujawnianie i realizacji własnych możliwości fizycznych i intelektualnych, 
autoekspresja, tj. manifestowanie własnej osobowości, indywidualności 
i tożsamości, współzależność z innymi, czyli obcowanie w ciasnym kręgu 
rówieśników, przyjaciół oraz życie zabawowe57. Dlatego młodzi ludzie mogą 
w tej sferze życia poszukiwać drogi do pełnej autoafirmacji: zasklepianie 
się w ciasnym, intymnym gronie przyjaciół, unikanie przy tym szerokich 
kontaktów społecznych, w których zawęźlone są systemy krępujących norm, 
a to sprzyja bardziej swobodnym, rozluźnionym zachowaniom seksualnym. 
Preferowanie życia zabawowego prowadzi również w tym samym kierunku58.

Wychowanie do czystości w sferze seksualnej odgrywa ważną rolę w prze-
zwyciężaniu kryzysu cnoty wstydliwości. Pozwala podjąć pracę nad sobą 
poprzez hartowanie ducha i ciała, jak i samowychowanie. Hartowanie du-
cha i ciała polega na zdobywaniu sprawności, które doskonalą wolę, popęd 
do walki oraz popęd do przyjemności. Można wymienić trzy sprawności: 
umiejętności, cnoty i wady. Umiejętności dotyczą sfery umysłu, z kolei cnoty 
i wady odnoszą się do zachowań związanych z moralnością i obejmują sferę 
popędów59. Czystość jako umiejętność chroni umysł człowieka od uzależnie-
nia od wyobrażeń, które powodują treści pornograficzne. Chroni czystość 
też od wszelkich nieczystych myśli. Następnie czystość jako cnota uzdalnia 
do świadomej rezygnacji z rozwiązłości. Pozwala być człowiekowi wolnym 
w podejmowaniu decyzji w sferze seksualnej. Uczy człowieka szacunku wzglę-
dem drugiej osoby. Czystość kształtuje charakter i uczy pokonywać własny 
egoizm, który niszczy miłość. Nie pozwala ona ulegać pożądliwości, lecz 
pomaga w zwyciężaniu pokus. Zatem czystość w hartowaniu ducha i ciała 
daje możliwość wysiłku, by przełamać i pokonać własną słabość60. Dzieje 
się to przede wszystkim poprzez zaprawianie w cnocie i zwalczanie wad. 
Dlatego też ważne jest, aby człowiek poznał siebie. Kościół katolicki stale 
zaleca chrześcijanom użycie tych środków, które pomogą im prowadzić życie 
w czystości. Są nimi m.in. karność zmysłów i ducha, czujność i roztropność 

57 Por. L. Lernell, Liberalizm i  rygoryzm seksualny. Zagadnienia współczesne, 
dz. cyt., s. 300.

58 Por. L. Lernell, Liberalizm i  rygoryzm seksualny. Zagadnienia współczesne, 
dz. cyt., s. 300.

59 D. Zalewski, Wychować człowieka szlachetnego, dz. cyt., s. 13–15.
60 Por. FC 37; PH 12.
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w wystrzeganiu się okazji do grzechu, zachowanie wstydliwości, umiar w od-
dawaniu się rozrywkom, odpowiednie zajęcia, wytrwała modlitwa oraz częste 
korzystanie z sakramentów pokuty i Eucharystii61.

Człowiek w pewnym momencie swojego życia przejmuje odpowiedzial-
ność za siebie. Przechodzi z etapu wychowania na samowychowanie. Jest 
to wynik procesu dojrzewania do bycia samodzielnym w poznawaniu, podej-
mowaniu decyzji, opanowaniu swoich emocji. Cnota wstydliwości pomaga 
w tym procesie poprzez wprowadzenie wewnętrznej harmonii i ładu. W tym 
rozumieniu cnota ta w samowychowaniu zmierza do spotkania z Bogiem, 
który chce odnowić przymierze z człowiekiem poprzez przebaczenie mu po-
pełnionego zła (por. Ez 16, 62–63; 2 Tm 1, 16). Przylgnięcie zaś do Jezusa daje 
możliwość budowania zaufania, pogłębiania wiary, by nie wstydzić się wyznać 
swoich grzechów (por. Syr 4, 26) i móc być uświęconym przez Boga, który 
jest święty (por. Kpł 11, 44; 1 P 1, 16). Jezus daje zbawienie, dzięki któremu 
człowiek może żyć błogosławieństwami, głosić Dobrą Nowinę bez wstydu, 
czcić i szanować imię Boga (por. Iz 29, 23; Jl 2, 26; Rz 1, 16). Cnota wsty-
dliwości i czystości pomaga stawać się bezinteresownym darem dla innych 
poprzez służbę i wypełnianie swojego powołania do świętości. W ten sposób 
człowiek uwalnia się od egoizmu, od zła raniącego innych. Poznając siebie 
dogłębnie, można kształtować swoje sumienie, wybierać dobro, a unikać zła, 
przez co staje się człowiek dojrzały, zrównoważony i odpowiedzialny.

Od młodych ludzi więc wymaga się wstydliwości, ponieważ kierując się 
w życiu namiętnością, popełniają wiele błędów, od których wstrzymuje ich 
wstyd. Można chwalić wstydliwych młodzieńców, ponieważ uczucie to przy-
stoi ich wiekowi62. W Przewodniku młodzieży chrześcijańskiej jest również 
podkreślony fakt, że młodzież powinna mieć cnotę wstydliwości, ponieważ 

„cóż może być miłości godniejszego nad młodzieńca wstydliwego!”63. Znaczy 
to tyle, że ta cnota jest piękną i kosztowną perłą obyczajów w życiu młodego 
człowieka. Może stać się ona niezawodną wskazówką wrodzonej skłonności 
do dobra i nadziei, a także chlubą sumienia, strażą sławy, ozdobą życia, siedli-
skiem pobożności, pierwiastkiem cnót i wszelkiej poczciwości64. Wstydliwość 

61 Por. PH 12.
62 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, dz. cyt., s. 166–167.
63 Przewodnik Młodzieży Chrześcijańskiej. Nauka moralna na Piśmie Świętym 

i Oycach Kościoła, przekł. M. Watta Kosicki, t. 2, Warszawa 1829, s. 33.
64 Por. Przewodnik Młodzieży Chrześcijańskiej. Nauka moralna na Piśmie Świętym 

i Oycach Kościoła, dz. cyt., s. 33.
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zatem jest oznaką głębokiej prostoty oraz świadkiem niewinności, gdyż jest 
obrończynią nieskazitelnej czystości i pomaga w unikaniu zła.

Wspólnie z sumieniem wstydliwość przeciwdziała przedwczesnemu za-
spokojeniu popędu seksualnego przez samogwałt, a zwłaszcza u młodego 
człowieka, który może stać się niewolnikiem zmysłowej żądzy, gdzie głębo-
ko odczuwa słabość woli i poniżenie godności moralnej. Ma to znaczenie 
dla całego życia. Po pierwsze ochrania się młodzież przed przedwczesnym 
wyczerpaniem siły żywotnej. Po drugie wstrzemięźliwość w tym okresie jest 
warunkiem dalszego normalnego rozwoju życia seksualnego. Poza tym wsty-
dliwość, hamując i ograniczając życie seksualne, odciąża odpowiednio czło-
wieka. Przez to dopiero staje się on zdolnym do wydatnej pracy umysłowej 
i dążeń wyższych. To zadanie spełnia wstydliwość nie tylko w tym okresie, 
lecz przez całe życie, służąc tym zdrowiu ciała i duszy65.

Trafniej i pożyteczniej postąpią wychowawcy wobec młodzieży, jeśli 
w młode serca wszczepią zasady skromności, która do tego stopnia decy-
duje o zachowaniu całkowitego dziewictwa, że  istotnie można ją nazwać 
roztropnością czystości. Skromność też poddaje rodzicom i wychowawcom 
odpowiednie słowa, którymi należy urabiać sumienie młodzieży w sprawach 
wchodzących w zakres czystości66.

Cnota wstydliwości bierze udział w procesie wychowania, na który skła-
dają się pouczenie, napomnienie, karanie, nagradzanie oraz dobry przykład67. 
W Piśmie Świętym Bóg poucza ludzi, nie odwraca się i nie rezygnuje z ich 
wychowywania. Wychowuje ich przez cierpliwość, miłosierdzie, łaskę i wier-
ność. Pismo Święte uczy o wstydzie, uspokaja wątpiących, nawraca błądzących, 
umoralnia człowieka, wpaja wiarę, uczy dobrych zwyczajów, zachowywania 
przykazań, karności i obowiązków względem Boga i drugiego człowieka. 
Zasadą wychowania jest miłość i dialog między osobami. Bóg uczy mądrości 
poprzez upomnienia, zrozumienie i karność, czyli właściwe postępowanie 
w życiu. Rodzice i wychowawcy są autorytetem dla dzieci, których należy 
słuchać pod groźbą kar (por. Syr 26, 6)68.

65 Por. F. Sawicki, Fenomenologia wstydliwości, dz. cyt., s. 32–33; M. Jakubiec, 
Rola rodziny w kształtowaniu sumienia dziecka, w: Wychowanie w rodzinie, dz. cyt., 
s. 151–175.

66 Por. Pius XII, Encyklika o świętym dziewictwie „Sacra virginitas”, dz. cyt., nr 7.
67 Por. S. I. Możdżeń, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 101.
68 Por. Pius XI, Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży „Divini illius 

magistri” (31.12.1929), w: Pius XI, Encykliki społeczne, Świdnica 2005, s. 77–116; Sobór 
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Kościół w Instrukcji o skutecznym zwalczaniu nieskromnej mody u kobiet 
daje pouczenie najpierw proboszczom i kaznodziejom, aby przy każdej spo-
sobności przepowiadali, nalegali, prosili niewiasty, by nosiły ubiór, który 
by tchnął wstydliwością i był ozdobą i ochroną cnoty, a także upominali 
rodziców, aby nie pozwalali córkom ubierać się nieskromnie. W ciągu roku, 
gdy wypadnie święto, szczególnie w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, 
proboszczowie i kapłani winni w odpowiednich słowach zachęcać i pobudzać 
kobiety do chrześcijańskiej skromności w ubiorze. Co najmniej raz w roku 
winny być omawiane sposoby i środki najlepsze do skutecznego zachowania 
skromności kobiecej69. Dziewczęta i kobiety, które się nieprzyzwoicie ubierają, 
winny być niedopuszczone do stołu Pańskiego i do godności chrzestnych 
matek przy sakramentach chrztu i bierzmowania. W niektórych wypadkach 
nie należy im nawet pozwolić na wejście do kościoła70.

Następnie przypomina się rodzicom o ich obowiązku wychowania przede 
wszystkim religijnego i moralnego swych dzieci. Rodzice mają dołożyć starań, 
by dziewczęta od zarania życia były uświadomione w nauce chrześcijańskiej. 
Słowem i przykładem rodzice rozwijają w ich sercach umiłowanie cnoty 
skromności i czystości. Idąc za wzorem Świętej Rodziny, rodziny mają się 
starać w ten sposób ukształtować swoją rodzinę i kierować nią, by wszyscy, 
którzy do niej należą, znaleźli przy domowym ognisku sposób i zachętę 
do umiłowania i zachowania cnoty skromności. Ponadto rodzice mają nie 
pozwalać córkom na publiczne ćwiczenia i występy gimnastyczne, a jeżeli 
byłyby do tego zmuszane, niechaj starają się, by były ubrane przyzwoicie. Nie 
pozwalają nigdy, by miały się ubierać w kostiumy nieprzyzwoite71.

Zaś wskazania dla przełożonych pensjonatów i nauczycieli szkolnych 
są następujące: staranie o wyrobienie w duszach dziewczęcych umiłowania 
skromności i w ten sposób skutecznie nakłonienie je do przyzwoitego ubie-
rania się oraz nieprzyjmowanie do pensjonatów i szkół dziewcząt, które się 

Watykański  II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis” 
(28.11.1965), w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1967, 
s. 313–324.

69 Święta Kongregacja Soboru, Instrukcja o skutecznym zwalczaniu nieskromnej 
mody u kobiet (6.01.1930), dz. cyt., nr 1, 10–11. 

70 Por. Święta Kongregacja Soboru, Instrukcja o skutecznym zwalczaniu nieskrom-
nej mody u kobiet, dz. cyt., nr 9.

71 Por. Święta Kongregacja Soboru, Instrukcja o skutecznym zwalczaniu nieskrom-
nej mody u kobiet, dz. cyt., nr 2; P. Poręba, Wychowanie religijne w rodzinie, w: Wycho-
wanie w rodzinie, dz. cyt., s. 99–116.
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nieskromnie ubierają, nie czyniąc żadnego wyjątku nawet dla ich matek. Jeżeli 
zaś po przyjęciu nie poprawią się, niech je wydalą72. W pracy wychowawczej 
nad swymi uczennicami należy dołożyć specjalnych starań, by w ich sercach 
głęboko zakorzenić umiłowanie świętej czystości i skromności.

Wobec środków przekazu Kościół poucza, że rodzice i wychowawcy mają 
przygotowywać młodzież do rozróżniania i wyboru w programach podawa-
nych przez środki społecznego przekazu. Rodzice mają sobie zastrzec ostatnie 
słowo w tej kwestii. Jeżeli w wyborze środków społecznego przekazu czy ich 
programów osąd rodziców i wychowawców różni się od zdania dzieci, to po-
winni go jasno przedstawić i wytłumaczyć podopiecznym, albowiem więcej 
można osiągnąć w wychowaniu przekonywaniem niż zakazem. Najpierw 
jednak rodzice i wychowawcy sami winni zapoznać się z filmami, publi-
kacjami i programami telewizyjnymi, które najbardziej przyciągają uwagę 
młodzieży i dzieci, by później móc z nimi na ten temat rozmawiać i formo-
wać ich zmysł krytyczny. Rodzice powinni pomagać dzieciom, prowadząc 
ich niejako za rękę do zrozumienia nieczytelnych albo zbyt trudnych dzieł 
sztuki i do odkrycia w nich wartości ludzkich czy to omawiając całe dzieło. 
Podkreślić też należy, iż biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice, a także świec-
kie ugrupowania, każdy stosownie do swego stanowiska, winni wnosić swój 
wkład do chrześcijańskiego kształcenia w tej dziedzinie, nie pomijając przy 
tym jego społecznego aspektu. Dlatego powinni samorzutnie zapoznawać 
się z najnowszymi osiągnięciami i ustawicznie je śledzić, co zakłada dobre 
zaznajomienie się ze środkami społecznego przekazu i bezpośrednie z nich 
korzystanie73. Wychowanie do wstydliwości stanowi fundamentalne zadanie 
w wychowaniu do czystości, które zakłada świadome pielęgnowanie godności 
osoby i powołania człowieka do osobowej miłości. W tym zakresie potrzebny 
jest szacunek do własnego ciała oraz odniesienie do całej wizji człowieka i jego 
reakcji. Pracę wychowawczą należy rozpocząć od faktu, iż każdy człowiek 

72 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Pornografia i przemoc 
w środkach masowego przekazu, dz. cyt., nr 4–5.

73 CP 67–68; por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Porno-
grafia i przemoc w środkach masowego przekazu, dz. cyt., nr 24; Benedykt XVI, Dzieci 
i  środki przekazu jako problem wychowawczy, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
28 (2007) nr 3 (291), s. 5–7. Zasady korzystania ze środków masowego przekazu to  
m.in. umiar, asceza, roztropność, ograniczenie czasu, omawianie i dyskusja o progra-
mie. Por. M. Braun-Gałkowska, Wykorzystanie środków masowego przekazu w procesie 
wychowania rodzinnego, w: Wychowanie w rodzinie, dz. cyt., s. 257–264.
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jest stworzony na „obraz i podobieństwo Boga” (Rdz 1, 26–27). Następnie 
trzeba kształtować zdolność krytycznego myślenia i osądzania oraz wolnego 
działania w oparciu o hierarchię wartości74.

 W zakresie pornografii Kościół daje zalecenie rodzicom, aby podwoić 
swoje wysiłki na rzecz jednolitej formacji moralnej dzieci i młodzieży. To za-
danie zawiera w sobie wychowanie do zdrowego odnoszenia się do ludzkiej 
seksualności opartego na szacunku dla godności każdego człowieka jako 
dziecka Bożego, na cnocie czystości i na praktyce samodyscypliny. Dobrze 
uporządkowane życie rodziny, w której rodzice żyją wiarą i całkowicie poświę-
cają się sobie wzajemnie i swoim dzieciom, tworzy idealną szkołę formowania 
zdrowych ludzkich wartości75. Głównymi współpracownikami rodziców 
w moralnej formacji młodych są wychowawcy. Szkoły i inne programy wy-
chowawcze winny popierać i wpajać wartości etyczne i społeczne umacniające 
jedność i zdrowy rozwój rodziny i społeczności. Wśród programów wycho-
wawczych w środkach przekazu szczególną wartość mają te, które starają się 
formować u młodzieży postawę krytyczną i umiejętność rozsądnego korzy-
stania z telewizji, radia i innych środków przekazu, tak aby młodzież uzdolnić 
do przeciwstawienia się manipulacjom. W szkołach ważne jest uwydatnienie 
szacunku dla ludzkiej osoby, dla wartości życia rodzinnego oraz osobistej 
prawości moralnej76.

Benedykt XVI napomina, iż wychowanie nie jest dziełem tylko wychowaw-
ców, ale jest ono przede wszystkim spotkaniem osób, relacją, w której ważną 
rolę odgrywają wolność i odpowiedzialność wychowanka77. Pismo Święte 
zwraca uwagę na „doskonałe Prawo wolności” (Jk 1, 25) oznaczające normę 

74 Por. FC 32; Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie, 
dz. cyt., nr 56; F. Blachnicki, Pedagogika wstydliwości w świetle wartości osoby ludzkiej, 
dz. cyt., s. 186; D. Adamczyk, Wychowanie do wstydliwości w perspektywie rozprawy 
Karola Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność”, dz. cyt., s. 198. 

75 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Pornografia i przemoc 
w środkach masowego przekazu, dz. cyt., nr 24.

76 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Pornografia i przemoc 
w środkach masowego przekazu, dz. cyt., nr 25.

77 Por. Benedykt XVI, Wychowanie do dobra jest możliwe również w naszych cza-
sach, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008) nr 4 (306), s. 10–11; J. Majka, 
Wychowanie personalistyczne wychowaniem chrześcijańskim, w: Wychowanie w rodzinie, 
dz. cyt., s. 15–29; Karta Praw Rodziny, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 4 (1983) 
nr 10 (46), s. 6–7; Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wskazania wychowaw-
cze na temat miłości ludzkiej. Zasady wychowania seksualnego (1.11.1983), w: Kościół 
a problemy etyki seksualnej…, dz. cyt., s. 209–239.
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etycznego i chrześcijańskiego postępowania, dzieła, które ma wynikać z wsłu-
chania się w słowo i z nim się pokrywać. Tym dziełem jest wprowadzenie 
słowa w czyn. Wolność ta znaczy całkowite zaprzeczenie własnego ja, by móc 
służyć drugiemu człowiekowi, a doskonałość polega na wytrwaniu, na wy-
konaniu dzieła78. Zatem „doskonałe Prawo wolności” to postawa czynnej 
miłości bliźniego, to coś trwałego, a nie sporadyczny zryw; to czynienie dobra, 
a unikanie zła we współżyciu ludzi na ziemi. Z kolei dla św. Pawła wolność 
jest pierwszym owocem śmierci krzyżowej Jezusa, przywilejem Nowego Prawa, 
który uwalnia wierzących od więzi Starego Prawa (por. Rz 2, 25–28) i od nie-
woli pogańskich wierzeń w różne „Moce, Potęgi, Władze” (por. Kol 1, 15–20) 
itp.79. Zatem wychowanie polega m.in. na podawaniu zdrowych moralnie 
i przejrzyście sformułowanych zasad postępowania oraz na umiejętnym wy-
kazywaniu braków w zasadach nieetycznych.

Wychowawca powinien zdać sobie sprawę z tych wszystkich wartości 
przyrodzonych, które znajdują się w naturze wychowanka. Uwzględnienie 
skłonności wychowanka ustrzeże go od błędnego kierunku wychowania. 
U dziecka z natury silnie wstydliwego i przewrażliwionego należy zaakcen-
tować moment zależności instynktu od rozumu i odróżnienie pojęć dobra 
i zła od pojęć: wstydzę się – nie wstydzę się, ponieważ te pojęcia pokrywają 
się tylko częściowo. Nacisk na wstydliwość, bez równoczesnego rozumnego 
opanowania się, może u takiego dziecka wywołać chorobliwą wstydliwość. 
W późniejszym wieku taka wstydliwość jest bardzo trudna lub prawie nie-
możliwa do opanowania przez nakazy rozumu i może być powodem wielu 
trudności etycznych. W traktowaniu dziecka silnie wstydliwego jest wskazana 
delikatność, z wykluczeniem ośmieszenia, które może spowodować zamknię-
cie się dziecka przed wpływami zewnętrznymi. Wobec dzieci, które reagują 
słabiej lub nie reagują wstydem na zło, należy zastosować z  jednej strony 
środki prewencyjne przed wpływem złego towarzystwa, z drugiej strony – 
drogą pouczania – pomóc naturze dojść do równowagi80.

Każde odchylenie od formy ceteris paribus w konsekwencji wywołuje 
odruch wstydu, ponieważ zwraca ono uwagę w nadmiarze na ciało człowieka, 
czyli akcentuje je. Dlatego też to, co eleganckie, w czym łączy się szczególna 

78 Por. H. Langkammer, Etyka Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 189.
79 Por. H. Langkammer, Etyka Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 190–192.
80 Por. S. Proszak, Nowoczesna kultura nagości i jej stosunek do wstydliwości chrze-

ścijańskiej, dz. cyt., s. 145; G. Malcher, Wychowanie do miłości – rodzina szkołą miłości, 
w: Wychowanie w rodzinie, dz. cyt., s. 175–192.
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estetyczna wartość formy (eleganckie maniery, elegancki ubiór) z dyskrecją 
i podporządkowaniem się indywiduum odpowiadającym jego statusowi spo-
łecznemu formom wyrazu, jest zawsze wstydliwe. Natomiast każda dziwacz-
ność w zachowaniu i ubiorze oraz wszystko to, co nie odpowiada jego tzn. 
indywiduum społecznemu, jest mniej lub bardziej bezwstydne81.

Brak szacunku dla rodziców zasługuje na najwyższą karę (por. Prz 30, 17). 
Szacunek dzieci wobec rodziców przejawia się w słowach i czynach, takich jak: 
usługiwanie im, troskliwość (zwłaszcza w podeszłym wieku), wyrozumiałość 
i miłosierdzie. Wstydem jest ujawnianie wad rodziców. Zakazywano bicia 
rodziców, bo kto by uderzył ojca lub matkę, śmiercią umrze, przeklinania, 
złorzeczenia im (por. Prz 20, 20; 30, 11), lekceważenia ich, wyśmiewania 
i okradania (por. Prz 19, 26; 28, 24), gdyż to hańbi dzieci. Rodzice mają karcić 
swoje dzieci, aby sobie zmartwień zaoszczędzić i serce napełnić radością (por. 
Prz 23, 13–15; 29, 17), że dzieci są dobrze wychowane. Zaś syn niemądry ojcu 
zgryzoty przysparza i zmartwień matce, bo nie ceni mądrości, napomnień 
i nie okazuje szacunku, a to jest czyn haniebny i poniżenie (por. Prz 17, 25). 
Zatem kto strzeże karności, kroczy drogą życia, a kto lekceważy pouczenia, 
schodzi na manowce (por. Prz 10, 17).

Nagrodą za dobro jest błogosławieństwo. Bóg nagradza sprawiedliwych 
i pokornych przez bogactwo, szacunek i życie (por. Prz 22, 4). Kto patrzy 
życzliwie na innych, będzie błogosławiony (por. Prz 22, 9), bo okazuje miło-
sierdzie, np. dzieli się szatą, gdy ktoś jest nagi, pociesza, gdy ktoś jest smutny 
itp. Zaś kto ma niespokojne oczy, planuje zło (por. Prz 16, 30). Kto stara się 
dobrze czynić, szuka tego, co miłe Bogu, i ma pod dostatkiem wszystkiego 
(por. Prz 11, 25–27).

Pismo Święte jako najlepszy środek wychowawczy zaleca dobry przykład 
własnego życia (po. Syr 44, 10–12). Ważny jest wpływ religijno-moralny ro-
dziców na dzieci. Grzechy rodziców jako odrzucenie miłości Boga i złamanie 
wierności wobec przymierza z Bogiem mogą się zaznaczyć przekleństwem 
i nieszczęściem dzieci (por. Dn 9, 4–9.17–19). Kościół naucza, że dobry przy-
kład rodziców i  ich zdolności kierownicze są istotne dla wzmocnienia for-
macji młodzieży do czystości. Ojciec, którego postępowanie cechuje męska 
godność, jest wzorem dla synów, a córkom daje poczucie bezpieczeństwa. 
Dzieci będą darzyć ojca szacunkiem i podziwem za dobry przykład82. Matka, 

81 Por. M. Scheler, O wstydzie i poczuciu wstydu, dz. cyt., s. 55.
82 Por. FC 25.
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która z szacunkiem odnosi się do powołania kobiety – żony: macierzyństwa 
i swojego miejsca w domu, pomaga swoją postawą rozwijać u swych córek 
cechy kobiecości i macierzyństwa, a synom daje przykład jasnej, mocnej 
i szlachetnej kobiety83. W szczególności należy zachować głęboki szacunek dla 
różnicy istniejącej między kobietą a mężczyzną, która to różnica odzwierciedla 
miłość i płodność samego Boga84.

Krótko mówiąc, aby przezwyciężyć kryzys cnoty wstydliwości, najpierw 
trzeba zidentyfikować wstyd: czy jest on zdrowy, czy toksyczny. Następnie 
prowadzić obserwację, w którym kierunku się rozwija: czy do wady, czy 
do cnoty. Na koniec trzeba zastosować odpowiednie środki i metody wy-
chowawcze, by uzdrowić to, co człowiekowi nie pozwala cieszyć się życiem.

83 Por. MD 18–19.
84 Por. Papieska Rada ds. Rodziny, Wychowanie do czystej miłości, Kraków 1996, 

nr 122; Benedykt XVI, Dawajcie świadectwo o Bogu w świecie współczesnym, „L’Osserva-
tore Romano” (wyd. pol.) 27 (2006) nr 6–7 (284), s. 47–51; Benedykt XVI, Jesteście 
świadkami nadziei dla innych, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008) nr 9 (306), 
s. 20–21.
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Wstyd jest naturalną, wrodzoną zdolnością człowieka do ukrywania przed 
innymi wszystkiego, co ma związek z jego sferą osobistą. Rodzi się on spon-
tanicznie, podobnie jak poczucie dobra i zła moralnego. Jego powodem mogą 
być np. brak taktu, kalectwo, ubóstwo czy niskie pochodzenie, a także obraza, 
nagana czy ukaranie. Istnieje też wstyd związany z pragnieniem ukrycia przed 
innymi tego, co piękne i szlachetne. Ten rodzaj wstydu wynika z pewnej 
skromności i poczucia własnej godności.

Szczególnym rodzajem wstydu jest wstyd seksualny. Jego doznawanie 
zależy od płci, od obyczaju panującego w danym środowisku społecznym, 
a także od osobistych walorów każdego człowieka. Mimo tej zależności po-
czucie wstydu jest zjawiskiem powszechnym. Nie da się więc go do końca 
wytłumaczyć działaniem obyczajów społecznych. Przełamanie, z jakichś po-
wodów, tej naturalnej zdolności jest doświadczane często przez człowieka 
jako coś, co go poniża.

Poczucie wstydu jest bliskie poczuciu winy. Te dwa wewnętrzne doświad-
czenia są ze sobą zwykle powiązane, gdyż mogą wynikać z tego samego za-
chowania. I tak poczucie winy wynika zasadniczo z pogwałcenia, naruszenia 
zasad i norm moralnych. Natomiast poczucie wstydu związane jest zasadniczo 
z ograniczeniem, ułomnością i ponoszeniem porażki. Inaczej mówiąc, o ile 
wstyd dotyczy tego, czym człowiek jest, o tyle wina odnosi się raczej do tego, 
co człowiek robi.

Na bazie naturalnego wstydu, dzięki procesowi wychowania jest w stanie 
funkcjonować cnota wstydliwości, czyli stała zdolność i gotowość do wsty-
dzenia się. Jest ona efektem świadomego nastawienia woli człowieka do peł-
nego wyrzeczenia się i unikania wszelkiej sposobności do tego, co poniża 
jego godność. Co więcej, stanowi ona uzupełnienie cnoty czystości i niesie 
wsparcie w jej dziele porządkowania dziedziny ludzkiej płciowości. Jawi 
się ona przede wszystkim jako cnota wspomagająca czystość seksualną. Jej 
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zadanie porządkujące i ochronne ogranicza się jednak tylko do zewnętrznej 
sfery, obejmującej nade wszystko kontakty z osobami odmiennej płci oraz 
obyczaj społeczny. Cnota wstydliwości rozpatrywana na gruncie wiary jest 
także darem Bożym i niesie z sobą określone zadania. Przejawia się ona nie 
tylko na płaszczyźnie cielesnej i biologicznej, ale także duchowej i psychicznej.

Godny podkreślenia jest fakt, że zarówno w kulturze, jak i w życiu społecz-
nym i obyczajowym doceniano wartość cnoty wstydliwości. Już w starożyt-
ności cnotą u młodzieńców była również wstydliwość, dlatego też uczono ich 
unikania ordynarnych i rażących ruchów czy gestów oraz nauczano chodzenia 
w milczeniu, siedzenia i stania w odpowiedniej pozie oraz skromnego ubioru. 
Dzieciom szczególnie wpajano szacunek do rodziców i osób starszych. Nie 
zezwalano m.in. na stykanie się młodzieży z pospólstwem i nakazywano 
unikania zatłoczonych ulic, gdzie panowały sytuacje mogące narazić młodych 
ludzi na sceny obrażające ich wstydliwość.

Warto zauważyć, że na gruncie doświadczenia, jakim jest poczucie wstydu, 
każdy człowiek jest wezwany do tego, by wypracować w sobie cnotę wsty-
dliwości. Do takiego zaangażowania zachęcają człowieka także teksty Pisma 
Świętego. Według nich wstyd jest pewnym progiem, dzięki któremu człowiek 
może przełamać swoją słabość przy Bożej pomocy.

Należy podkreślić, że zdobywanie cnoty wstydliwości związane jest nie-
rozerwalnie z bytem osobowym, albowiem tylko ludzka osoba potrafi się 
wstydzić. Wstydliwość jest więc jednym z symptomów życia osobowego. 
Niemniej jednak ze względu na zróżnicowanie płciowe dokonuje się ona nieco 
inną drogą u dziewcząt, a inną u chłopców. Wstydliwość nie tylko nie jest 
przeszkodą na drodze do miłości, ale wręcz jest jej koniecznym warunkiem, 
bowiem miłości nie pojmuje się powierzchownie, a jej pełni nie upatruje się 
tylko w intensywności doznań cielesnych.

Kiedy popęd seksualny budzi się spontanicznie, niezależnie od rozumu 
i woli, wówczas pojawia się odruch wstydu. Człowiek wstydzi się, że nie 
potrafi nad tym zapanować swoją wolą i jest w stanie czasem potraktować 
drugą osobę jako przedmiot użycia, albo też obawia się, że sam może być tak 
potraktowany. Sytuacja zmienia się radykalnie, gdy ma miejsce tzw. absorpcja 
wstydu przez miłość. Tam bowiem, gdzie pomiędzy mężczyzną a niewiastą 
zawiązuje się prawdziwa miłość, a zatem miłość osobowa, polegająca na wza-
jemnym pragnieniu oddania siebie, zanika odruch wstydu, bowiem jego funk-
cja obronna staje się niepotrzebna tam, gdzie osoba aktualizuje się zgodnie 
ze swoją naturą i swoim prawdziwym powołaniem. Nie oznacza to jednak, 
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że wstyd wtedy zupełnie zanika. On po prostu objawia się w innej postaci, 
jakby przyjmuje nowe zadania w służbie godności danej osoby. Jego funk-
cja wyraża się w ukrywaniu wobec innych i niepowołanych świadków tego 
wszystkiego, co należy do intymnego zakresu prawdziwej miłości i przyjaźni.

Wstyd jawi się zatem jako naturalny strażnik czystości na wszystkich eta-
pach ludzkiego życia. I tak w okresie młodzieńczym, gdy budzi się z wielką 
siłą popęd seksualny, który może zagrażać w szczególny sposób wartości 
osoby ludzkiej, pojawiający się odruch wstydu staje w jej obronie, nie do-
puszczając do przedwczesnych zachowań mogących doprowadzić do rozbicia 
osobowości. Z kolei w okresie, gdy budzi się miłość pomiędzy dwojgiem 
młodych ludzi, wstyd nie dopuszcza do przedwczesnego zbliżenia cielesnego, 
które winno mieć fundament wcześniej dojrzewającej i rozwiniętej miłości 
osobowej. Natomiast w małżeństwie wstyd staje na straży osobowej godności 
współmałżonków, nie dopuszczając do wynaturzenia pożycia małżeńskiego 
w kierunku wyrachowanego egoizmu we dwoje. Wreszcie wstyd stoi także 
na straży wierności małżeńskiej.

Dlatego też wychowanie i pielęgnowanej cnoty wstydliwości jest kluczo-
wym zadaniem w ramach wychowania do czystości. Poczucie wstydu stanowi 
wprawdzie naturalne wyposażenie ludzkiej natury, bardziej jednak niż inne 
wrodzone skłonności podlega on różnym wpływom środowiska i zależny jest 
od wielu wysiłków wychowawczych. Należy bez wątpienia wyraźnie odróżnić 
cnotę wstydliwości od nienaturalnego poczucia wstydu, jakim jest pruderia.

Choć naturalny wstyd i rozwijana na jego bazie cnota wstydliwości spełnia 
tak pozytywną rolę w życiu osobowym i społecznym, to jednak nie są one 
we współczesnym świecie cenione. Mówi się dziś powszechnie o kryzysie 
wstydliwości. Kryzys ten oznacza, że brak dziś zrozumienia dla ukrywania 
przed innymi wszystkiego, co wiąże się z życiem intymnym, a nade wszystko 
ze sferą ludzkiej płciowości. Tym samym zdobywanie cnoty wstydliwości jest 
współcześnie niezmiernie utrudnione. Upowszechniło się bowiem rozpasa-
nie seksualne, szerzy się erotyzm, jak również nastąpiło obniżenie obyczaju 
w zakresie wstydliwości. Środki społecznego przekazu stępiają wrażliwość 
na zgorszenie, propagują swobodę seksualną i wyrabiają wśród chrześcijan 
niewrażliwość na czynniki zgorszenia. Nie dziwi zatem fakt, że wielu, ulegając 
zewnętrznym pokusom, popada w grzechy niewstydliwości. Można wręcz 
mówić o zagubieniu wartości wstydu, a to z kolei obniża poziom kultury 
erotycznej, a nawet prowadzi do cynizmu, czyli do zastępowania w tej dzie-
dzinie życia ludzkiego autentycznych wartości antywartościami.



—  270  —

Problem kryzysu cnoty wstydliwości…

Daje się zauważyć, że wiele środowisk przejawia wyraźny zanik poczucia 
wstydu i okazuje daleko idącą tolerancję wobec różnych form bezwstydu. Wie-
le osób owego braku poczucia wstydu nie przeżywa w ogóle jako problemu 
moralnego czy sprawy sumienia. Dlatego nawet trudno mówić o bezwstydzie 
w sensie jakiejś zdeprawowanej intencji czy postawy, można mówić jedynie 
o bezwstydzie w sensie nieobecności wartości wstydu, w sensie jej zagubienia.

Mówi się często o tzw. kulturze bezwstydu, której jaskrawym wyrazem 
jest m.in. kwestia nudyzmu oraz zagadnienie nagości w sztuce. Ponadto po-
ważnym zagrożeniem dla poczucia wstydu jest nielicząca się z nim literatura, 
niekiedy wprost i bezpośrednio zmierzająca do jego stłumienia. Na pierwszym 
miejscu należy wymienić zorganizowany na wielką, wręcz międzynarodową 
skalę handel pornografią. Na drugim zaś jest rozpowszechnienie publikacji 
periodycznych, łatwych w czytaniu, chwytliwych i o atrakcyjnej szacie gra-
ficznej. Tego rodzaju działania przyczyniają się do poważnego kryzysu cnoty 
wstydliwości we współczesnym świecie.

Spośród wielu przyczyn, jakie leżą u podstaw zaniku poczucia wstydu 
i niechęci do wychowania do cnoty wstydliwości, na pierwszy plan wysuwa 
się współczesna cywilizacja kultury masowej i masowych środków przekazu, 
cywilizacja materialistyczna, wizualna i zmysłowa, wychowującą człowieka 
nastawionego wyłącznie konsumpcyjnie. Można wskazać także na brak wy-
chowania do cnoty wstydliwości, zwłaszcza w rodzinie, oraz na stopniowe 
przyzwyczajanie się od dzieciństwa do bezwstydnego stylu życia. Wymowne 
jest także milczenie na ten temat placówek wychowawczych, a także dusz-
pasterzy. Przyczyną kryzysu cnoty wstydliwości jest również traktowanie 
zdrowej postawy wstydu jako symbolu zacofania. Wszystko to prowadzi 
nieprzejednanie do zaniku zmysłu wstydliwości i stanowi zarazem poważne 
wyzwanie do przezwyciężania tego kryzysu.

Ważne jest bez wątpienia zwrócenie uwagi na  potoczne kojarzenie 
wstydliwości z  nieśmiałością. W  pedagogice można się często spotkać 
z  tematem nieśmiałego, wstydliwego dziecka, a  w  związku z  tym mówi 
się o  sposobach na  nieśmiałość u  dziecka. Może to  być niestety czasem 
powodem niedoceniania wartości wstydliwości jako cnoty moralnej. Nie-
odzowne w  procesie przeciwdziałania kryzysowi cnoty wstydliwości jest 
ukazywanie jej jako wartości moralnej o znaczeniu ponadczasowym i przy-
wrócenie jej należnego miejsca w procesie wychowania. Wydaje się, że we 
współczesnym świecie, w którym dominują media, a wraz z nimi reklama, 
należy też podjąć się dzieła promocji cnoty wstydliwości z wykorzystaniem 
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współczesnych środków medialno-technicznych. Jednak pomimo wszystko 
należy stwierdzić, że niezastąpioną rolę w zakresie przeciwdziałania kryzysowi 
wstydliwości mają do spełnienia przede wszystkim rodzice i wychowawcy, 
a także katecheci i kaznodzieje. Wychowywanie do cnoty wstydliwości jest 
bowiem ich zadaniem.

Punktem wyjścia do przezwyciężenia kryzysu cnoty wstydliwości jest bez 
wątpienia poznanie struktury ludzkiej płciowości, która przejawia się nie tylko 
na płaszczyźnie biologicznej, ale także psychicznej i duchowej. Co więcej, 
wybory w dziedzinie seksualnej stają się aktem osobowym, a więc rozumnym 
i wolnym, otwierającym człowieka na osobę płci przeciwnej, z pełnym poczu-
ciem odpowiedzialności. Skoro zmysłowe bodźce mogą wpływać pobudzająco 
na sferę seksualną, konieczne jest nienarażanie się lekkomyślne na ich oddzia-
ływanie. Konieczne jest poczucie wstydu. Ponadto w teologicznomoralnym 
studium na temat cnoty wstydliwości należy również odwołać się do Pisma 
Świętego, które ukazuje bycie wstydliwym jako poważne zadanie każdego 
człowieka. Nie można także pominąć wpływu środowiska na kształtowanie 
się poczucia wstydliwości.

Istotnym elementem służącym przezwyciężaniu kryzysu cnoty wstydli-
wości jest na pewno umiejętność wyjaśnienia w zrozumiałych terminach jej 
istoty, a mianowicie faktu, że jest ona świadomym i dobrowolnym unika-
niem lekkomyślnego narażania się na pobudzenia seksualne. To zadanie jawi 
się jako ścisły obowiązek moralny, albowiem cnota wstydliwości jest cnotą 
wspomagającą czystość seksualną.

Cenną inicjatywą służącą przezwyciężeniu kryzysu cnoty wstydliwości 
jest ukazywanie jej jako zadania, które staje przed każdym człowiekiem pra-
gnącym własnego integralnego rozwoju osobowego oraz rozwoju prawdziwej 
miłości. A zatem wstydliwość obowiązuje każdego człowieka, mimo iż  jej 
powinności w szczegółach układają się różnie. Jedno jest bezsprzeczne: nie 
ma czystości seksualnej bez świadomie realizowanej wstydliwości.

Przy omawianiu cnoty wstydliwości, podobnie zresztą jak przy refleksji 
nad cnotą czystości seksualnej, wiele miejsca zajmują grzechy przeciwstawne 
tym cnotom i tzw. zboczenia seksualne. Należy przyznać, że nie wchodzą one 
bezpośrednio w zakres tematu niniejszej rozprawy, bo na pewno ich znajo-
mość nie przyczyni się do przezwyciężenia kryzysu. Niemniej jednak ujęcie 
ich, jako niektórych form nieprawidłowego rozwoju ludzkiej seksualności, 
może w sposób pośredni przyczynić się do przezwyciężenia kryzysu. Do nie-
których kategorii ludzi trafiają bowiem argumenty pozytywne, ujęte jako 
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zadanie do spełnienia, innych zaś mogą powstrzymać przed złem argumenty 
negatywne ukazujące ciemną stronę ludzkich wyborów.

Niniejsza rozprawa sugeruje pewne postulaty pod adresem współczesnych 
duszpasterzy i katechetów, a także wszystkich ludzi dobrej woli, którym leży 
na sercu dobro człowieka. Współczesne bowiem uwarunkowania społecz-
no-kulturowe, a zwłaszcza konsumpcyjny styl życia i relatywizm moralny, 
domagają się dowartościowania roli cnoty wstydliwości w życiu moralnym. 
Za mało bowiem w homiliach, a także w katechezie mówi się o konieczności 
zdobywania cnoty wstydliwości.

Należy nieustannie podejmować starania, by tak istotna wartość, jaką jest 
cnota wstydliwości, była przez wszystkich świadomie zdobywana. W tym 
celu należy zwrócić uwagę na mentalność i sposób myślenia współczesnego 
człowieka, zwłaszcza młodego. Należy również starać się przemawiać w tych 
ważnych sprawach zrozumiałym dla wszystkich językiem. Poważnym błędem 
jest też mówienie, że współczesny młody człowiek nie akceptuje czy wręcz 
nie chce ładu w dziedzinie seksualnej, że chce żyć w świecie, w którym pa-
nują bezwstyd i demoralizacja. Nic podobnego. Zaprzeczeniem takiej tezy są  
m.in. inicjowane przez młodych ludzi społeczne ruchy na rzecz zachowania 
czystości i wstrzemięźliwości przedmałżeńskiej, np. Ruch Czystych Serc. Nie 
można też pominąć w dziele promocji cnoty wstydliwości współczesnych 
środków społecznego przekazu.

Ukazanie w niniejszej rozprawie kryzysu cnoty wstydliwości i zwrócenie 
uwagi na sposoby jego przezwyciężania z pewnością nie wyczerpuje w peł-
ni tego zagadnienia. Starano się jedynie przeanalizować główne problemy 
dotyczące kryzysu i kwestii wychodzenia im naprzeciw. W poszukiwaniu 
rozwiązań tego kryzysu zwrócono także uwagę na te czynniki, które mogą 
pomóc w rozwoju nie tylko sfery seksualnej, lecz całego człowieka, gdyż 
uczą zdrowego patrzenia i korzystania z Bożych darów. Podkreślone zostały 
inne cnoty, a wśród nich roztropność, miłość, skromność itp., bez których 
przezwyciężanie kryzysów czy wychowanie byłoby mało skuteczne lub wręcz 
niemożliwe.

Z całą pewnością odrębnych studiów wymaga omówienie zadań, jakie 
w dziedzinie przezwyciężania kryzysu cnoty wstydliwości mają do spełnie-
nia poszczególne podmioty, do których z pewnością należą: rodzina, szkoła 
oraz społeczne organizacje środowiskowe i państwowe. Warto byłoby rów-
nież szczegółowo prześledzić ten problem w ujęciu ojców Kościoła, a także 
w rozważaniach filozofów, którzy się nim zajmowali. Oddzielnej rozprawy 
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domaga się również przeprowadzenie badań socjologicznych ukazujących, 
na ile wprowadzona do szkół podstawowych i średnich katecheza przyczynia 
się do formowania właściwych postaw młodzieży wobec cnoty wstydliwości, 
na  ile też zagadnienie poczucia wstydu zajmuje poczesne miejsce w pro-
gramie wychowania katechetycznego; a także zbadanie, czy temat ten jest 
obecny w kaznodziejstwie, a zwłaszcza w naukach rekolekcyjnych dla dzieci 
i młodzieży oraz narzeczonych i małżonków. Praca niniejsza może posłużyć 
jako materiał źródłowy do dalszych ewentualnych badań, a także stanowić 
praktyczną pomoc w procesie samowychowania.
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Shame is  natural instinct of  the person for concealing before other 
of everything what human being has a connection with his personal sphere. 
It is born spontaneously, similarly to feeling the moral good and evil. It can 
be shame to reason e.g. tactlessness, a disability, poverty or a humble origin, 
as well as an insult, a reprimand or punishing. In addition, it is also a shame 
to associate with desire for concealment before another person of it, what 
is beautiful and noble. This kind of shame is result from the sure modesty 
and feeling the own dignity.

Sexual shame is a special kind of shame. It experiences it depends on the 
sex, from the custom ruling in the given social environment, as well as from 
personal advantages of every man. In spite of this relation, feeling shame 
is a general occurrence. It will not be possible so until the end to explain 
it with effect of social customs. For some reasons, breaking this natural ability 
is often to experience by the man as something what is humiliating him.

Feeling shame is close for sense of guilt. These two internal experiences are 
usually to connect with it, because they can result from the same behaviour. 
Therefore, a  sense of  guilt results fundamentally from violating, which 
injures the rules and moral norms. However, feeling shame is fundamentally 
to connect with the restriction, the disability and suffering the defeat. In other 
words, inasmuch as shame regards what the man is, that guilt rather takes 
back to what the man is doing.
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Based on natural shame and thanks to the process of bringing up a virtue 
of the shyness is able to function, that ability and a readiness are to shy. 
It is an effect of the man conscious of setting the will to the full renounce 
and avoiding all opportunity to what it humiliates of the human dignity. 
What’s more, it is to constitute supplementing the virtue of the cleanness 
and to support in the organizing of human field of sexuality. It appears 
above all as the virtue assisting the sexual cleanness. It is task to organize 
and to protective to limit only to an outside sphere, and above all to include 
of contacts with persons of the sex and the social custom. Virtue of the 
shyness considers on paint of the faith, it is also gift of God to bring with 
oneself determined of problems. It manifests itself not only on the bodily 
and biological sphere, but also spiritual and psychological it.

A fact is worth to stress, that virtue of the shyness is to appreciate as value 
both in the culture and in the public and social life. It has already been 
in ancient times at young men a shyness as virtue, therefore it has taught them 
to avoid vulgar and striking movements or gestures as well as it was to teach 
walking in silence, of sitting and standing in the appropriate pose and modest 
clothes. Peculiarly for children was to instill a respect for parents and elderly 
people. It was not to allow young people among others to the contact with 
common people and to order of avoiding crowded streets, where it could 
be situations to expose young boys to scenes, which offends their shyness.

It is worthwhile to notice that every man should call to develop of feeling 
shame as the virtue of shyness in oneself on land of experience. In addition, 
texts of the Bible encourage the man to commitment it. According to it, 
shame is a certain threshold, which the man can break his weakness with 
the God’s help.

It should emphasize to get the virtue of the shyness that it is to connect 
inseparably with the personal existence, because the human person is only 
able to be shy. Therefore, the shyness is one of symptoms of the personal 
life. Nevertheless, it is a little bit to take other way at girls and other at boys 
because of the sexual diversity. The shyness isn’t not only an obstacle in the 
way to love, but straight out is a necessary condition for it, because love isn’t 
to comprehend superficially and to non seek it only in intensity of experiences 
bodily.

When the sexual impulse wakes up spontaneously, independently of the 
mind and the will, it appears a reflex of shame. The man is ashamed of the fact 
that he isn’t able to control it with one’s will and is able sometimes to treat 
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the second person as the object of the use, or he is afraid that alone he can 
be treated this way. The situation is changing radically, when it is absorption 
of shame through love. Where between the man and the woman is true 
and personal love, which consists in mutual desire for giving oneself back, 
there it disappears a reaction of shame, because it is not necessary defensive 
function it, where the person lives in harmony with own nature and real 
vocation. However, it does not mean that shame is disappearing completely. 
It is simply showing in other form, kind of accepting new tasks at the service 
of the dignity of a given person. The function shame is manifesting in hiding 
everything towards other and unauthorized witnesses what included in an 
intimate scope of true love and of the friendship.

Therefore, shame appears to the cleanness as the natural guard at all stages 
of the human life. When a sexual drive raises with great power in the youthful 
period, that it can threaten in the special of the value of the human person 
and the appearing reflex of shame is to defence it, not allowing for premature 
behaviours being able to lead for breaking the personality. Next in the period, 
when love is awaking between two young people, shame does not allow for 
the premature bodily intercourse, which it should have foundation of earlier 
ripening and developed personal love. However, in the marriage, shame is on 
guard of the personal dignity of spouses, not allowing to the degeneration 
of marital living in direction of the calculating egoism in two. Shame is finally 
standing on guard of the marital fidelity.

Therefore upbringing and of virtue looked after of the shyness is a crucial 
task as part of bringing up to the cleanness. Admittedly, natural equipping the 
human nature constitutes feeling shame, more however, than other inborn 
tendencies, it is subject to different influences of the environment and is too 
dependent from many education efforts. It should distinguish the virtue 
of the shyness from unnatural feeling shame what is prudishness.

Even though natural shame and the virtue developed on it base of the 
shyness are fulfilling such a positive role in  the personal and social life, 
however they are not in contemporary world highly valued. Today, it  is 
universally telling about the crisis of the shyness. This crisis is  indicating 
of  lack of today understanding for concealing before other of everything 
what combined with the love life, and more than anything else with the 
sphere of the human sexuality. Getting the virtue of the shyness exquisitely 
hampers in our times. It widespread a sexual debauchery and eroticism as well 
as it followed lowering the custom in the shyness. Means of the social form 
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is blunting the sensitivity to outrage, propagating the sexual promiscuity, and 
manufacturing the insensitivity to factors of depravities amongst Christians. 
Therefore, it does not surprise the fact that many succumbing to external 
temptations will fall down into sins of the nonshyness. It is possible straight 
out to say about losing the value of  shame, and next it  is lowering the 
level of the erotic culture, what’s more is leading to the cynicism, that is for 
replacing the human life of true values in this field with anti-values.

It is  possible to notice that many circles are displaying the distinct 
disappearance of feeling shame and are showing the far-reaching tolerance 
for different forms of the shamelessness. In generally, many persons are not 
surviving it as the moral problem or the matter of conscience. Therefore, even 
it is hard to tell about the shamelessness in the meaning of some depraved 
intention or the attitude; it is possible to tell about the shamelessness in the 
meaning to absence of the value of shame or losing it.

It often talks about the culture of the shamelessness, of what among others 
an issue of the naturism and an issue of the nudity in the art. Moreover, it is 
considerable to risk for feeling shame that it is a literature not considering 
it, sometimes directly aiming at muffling it. On the top one spot it should 
exchange organized to the great, simply international scale of the trade in the 
pornography. On the second place it is spreading periodic, light publications 
in the reading is second, catchy and about the attractive design. That kind 
of action is contributing to the grave crisis of  the virtue of  the shyness 
in contemporary world.

On the first plan out of many causes are the underlying to reason for 
a degeneration of sense of shame and the reluctances are to education the 
shyness as the virtue is a contemporary civilization of the mass culture and 
of mass media, materialistic, visual and sensory civilization, bringing up the 
man turned exclusively consumer. It is possible to point at a lack of good 
manners to the virtue of the shyness. It  is especially in the family where 
gradual accustoms oneself from childhood to a shameless lifestyle. It is telling 
of being silent to this subject of education institutions as well as priests. Also 
treating the healthy attitude of shame as the symbol of the backwardness 
is a cause of the crisis of the virtue of the shyness. It is everything leading 
to the disappearance of the sense for the shyness and the state all at the same 
time serious challenge to overcoming this crisis.

It is important without a doubt to pay attention for popular associating 
the modesty with the shyness. In pedagogy is  talking about ways to the 



—  279  —

Summary

shyness at the child, when it meets with the subject of the shy, shy child. 
It is sometimes unfortunately a reason of the misprision of the value of the 
shyness as the moral virtue. Showing the virtue of the shyness as the moral 
value is essential in the process of counteracting the crisis. It has about timeless 
meaning. It is to restore place due to it in the process of bringing up. Media 
and advertisement is dominating in contemporary world, therefore it should 
undertake work of the promotion of the virtue of the shyness with using 
contemporary media-technical funds. However, despite everything it should 
state that parents and class tutors, as well as religion instruction teachers and 
preachers have an irreplaceable role for fulfilling above all in counteracting 
the crisis shyness. Bringing the shyness up to the virtue is setting them.

Getting to know the human structure of sexuality is a point of departure 
without a doubt for overcoming the crisis of the virtue of the shyness that 
it manifests itself not only on the biological, but also on psychological and 
spiritual plain. What’s more, choices in sexual field become a personal act, 
that it is judicious and free to open the man to the person of the opposite 
sex with a full sense of responsibility. Since sensory stimuli are to receive 
on the sexual sphere stimulatingly, therefore it is not necessary to expose one 
reckless to influence it. Feeling shame is necessary. Moreover, it should also 
refer to the Bible at the theological-moral school about the virtue of the shyness 
which being shy as serious setting every man is showing. It is not possible also 
to omit the influence of the environment on shaping of feeling the shyness.

Significant element in  overcoming the crisis of  the virtue of  the 
shyness is certainly an ability of explaining in understandable times it the 
being, that it is conscious and voluntary avoiding reckless exposing oneself 
to sexual excitements. This task appears as the close moral obligation, because 
the virtue of the shyness is a virtue assisting the sexual cleanness.

Showing modesty as the task is a valuable initiative serving overcoming 
the crisis of the virtue of shyness which will melt before every man of the 
own integral personal development and the development of true love. The 
modesty is in effect for every man even though duties in details negotiate 
differently it. One is indisputable: there is no sexual cleanness without the 
shyness consciously carried out.

At discussing the virtue of the shyness, similarly in fact like at reflection 
over the virtue of the sexual cleanness, it  is many places of sins opposing 
to virtues and sexual deviations. It should admit that they are not falling 
within the scope of the subject of this trial directly or else their acquaintance 
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will not certainly contribute to overcome the crisis. Nevertheless, it includes 
them as some forms of the malformation of the human sexuality and it can 
contribute to overcome the crisis in the indirect way. Positive arguments 
encounter to some categories of people as the task that it find their or other 
people can stop negative arguments showing the dark side of human choices 
before the evil.

This dissertation is implying certain demands to work at contemporary 
priests and religion instruction teachers as well as all men of goodwill for 
which lie the human welfare on the heart. Contemporary and social-cultural 
conditioning especially a consumer lifestyle and the moral relativism demand 
boosting confidence of the role of the virtue of the shyness in the moral life. 
It is too little to speak in homilies and in the religious education for needs 
to get the virtue shyness.

It should incessantly make efforts, as virtue of the shyness is a significant 
value that it got consciously by everyone. To this purpose, it should direct the 
contemporary man’s attention to mentality and a way of thinking, especially 
young. It also belongs of clashes oneself for in order to start to speak in these 
important cases with tongue intelligible to everyone. It  is a serious error 
when it said that the contemporary young people are not accepting it or 
do not wish the order in sexual field and want to live in world that rules the 
shamelessness and the corruption. Nothing of the kind. Opposition this 
thesis is social moves to initiate by young people for retaining the fairness 
and the premarital restraint e.g. Move of Pure Hearts. It is not possible also 
to omit the promotion of the virtue of the shyness of contemporary means 
of the social form in work.

It is to publish in this trial of the virtue of the shyness and it is to pay 
attention to ways of overcoming it that it is not certainly to deplete this issue 
fully. It tried only to analyse main problems concerning the crisis and the issue 
of going out to meet it on way. It isn’t only to direct a sexual sphere in search 
for solutions to this crisis, but it paid attention to these factors which can 
help with the development all people, because they teach of healthy looking 
and receiving God’s gifts. Other virtues were emphasized in this dissertation 
i.e. prudence, love, modesty etc., that it  isn’t possible overcoming crises 
or bringing up and it would not be very effective.

It is certainly discussing tasks to require and to separate studies in the 
field of overcoming the crisis of virtues of the shyness what individual entities 
should do e.g. the family, the school and charter environmental and national 



Summary

organizations. It would be worthwhile also in detail tracing this problem 
from Church Fathers’ perspective as well as in deliberations of philosophers, 
which dealt with it. Also conducting sociological examinations is demanding 
the separate trial showing; to what extent the religious education entered 
into primary schools and averages is  contributing to  form appropriate 
attitudes of young people towards the virtue of the shyness. To what extent 
the issue of feeling shame is also taking the important place in the program 
of the religious education upbringing as well as examining or this subject 
is current in the preaching and especially in sciences in retreat for children 
of both young people and fiancées and spouses. This dissertation can serve 
as the source material for further possible examinations, as well as constitute 
the practical help in the process of self-raising.
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