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ABSTRAKT 

 

Zbigniew Lew-Starowicz przez niespełna pół wieku uświadamia społeczeństwo 

w obszarze życia seksualnego, przyczyniając się w ten sposób do propagowania 

konkretnego stylu życia intymnego i kontaktów międzyludzkich. Celem pracy jest 

analiza porad, zaleceń i opinii seksuologa kierowanych do szerokiej rzeszy odbiorców. 

Autorka analizuje zawarte w wypowiedziach seksuologa etyczne implikacje, by 

następnie skonfrontować je z etyką chrześcijańską.  

W pracy zastosowano metodę analityczną oraz porównawczą. Chronologiczna 

prezentacja wypowiedzi psychoterapeuty pozwala wykazać stałość norm lub ewolucję 

podejścia wobec wybranej problematyki życia seksualnego. Analizowane zagadnienia 

to m.in.: wstrzemięźliwość seksualna, autoerotyzm, homoseksualizm, biseksualizm, 

antykoncepcja, miłość małżeńska. W pracy podjęto próbę interdyscyplinarnego dialogu 

w obrębie tematyki wspólnej dla seksuologii oraz teologii moralnej.  

 

 

 

SŁOWA KLUCZOWE  

Imienne: Zbigniew Lew-Starowicz, Karol Wojtyła, Jan Paweł II. 

Rzeczowe: akt seksualny, antykoncepcja, czystość przedmałżeńska i małżeńska, 

determinizm, dojrzałość psychoseksualna, etyka seksualna, normy moralne życia 

seksualnego, miłość, orientacja seksualna, płodność, personalizm, teologia ciała.  
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VS – Jan Paweł II, Veritatis splendor. Encyklika o niektórych podstawowych 
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28 

WSTĘP 

Wiek XX zapisał się w historii ludzkości jako czas przemian i przełomów na 

scenie życia polityczno-gospodarczego oraz w sferze społeczno-kulturowej. Postęp 

technologiczny, przekraczając kolejne granice, wprowadził społeczeństwo w zupełnie 

nową rzeczywistość życia codziennego. Jednocześnie przyczynił się do stworzenia wizji 

człowieka, który ma coraz większe możliwości wyboru tego, co nowo odkryte. Zmiany 

te dotknęły wielu aspektów życia ludzkiego, nie tylko w sferze bytowej i produkcyjnej, 

lecz także w wymiarze etycznym i światopoglądowym. Rewolucja seksualna lat 60. 

ubiegłego wieku przełamała wcześniejsze wielowiekowe zasady i normy dotyczące 

życia intymnego. Z jednej strony miała ona swój pozytywny aspekt, który przejawił się 

w obaleniu fałszywych mitów narosłych wokół życia seksualnego. Zainteresowanie 

życiem intymnym oraz jego wymiarem zdrowotnym przyczyniło się do rozwoju 

nowych dyscyplin nauki, jak chociażby seksuologii medycznej czy sądowej. Z drugiej 

strony wraz z jej upowszechnieniem pojawiły się nieznane wcześniej problemy, 

związane z upowszechnieniem się nowej moralności, wysuwającej coraz bardziej 

roszczeniowe postulaty. Żądano wolnej od norm, nieskrępowanej realizacji życia 

seksualnego, liberalizacji obyczajów oraz nowych regulacji prawnych w sferze zdrowia 

psychoseksualnego i reprodukcyjnego. Pierwotny, względnie jednorodny system norm 

moralnych, porządkujący sferę życia seksualnego, uległ załamaniu, w jego zaś miejsce 

pojawiły się kierunki głoszące pluralizm zasad. Odmienność, a nieraz przeciwstawność 

etosów seksualnych doprowadziły do poważnych zawirowań w obszarze pojęć i norm, 

skutkując zagubieniem się prawej świadomości moralnej społeczeństwa1. Czas 

przemian sprawił, że ludzka płciowość, a ściślej edukacja społeczeństwa dotycząca 

życia seksualnego, stała się przedmiotem politycznych, a nawet naukowych 

rozgrywek2. Nietrudno zrozumieć, że bój toczy się o coś więcej niż tylko o zasady – 

chodzi o człowieka, małżeństwo i rodzinę. Osoba ludzka będzie realizować życie 

seksualne tak, jak zostanie jej to przekazane przez najbliższych (rodziców, nauczycieli), 

jak również autorytety naukowe i środowisko społeczno-kulturowe, w którym wzrasta. 

                                                 
1 Por. T. Ślipko, Życie i płeć człowieka, Kraków 1978, s. 16. 
2 Przedmiot szkolny – edukacja seksualna – od lat jest obszarem światopoglądowej walki. Zarzewiem 

sporu jest kwestia zasad i normatywności zachowań seksualnych. Wydaje się, że zagorzała walka o 
kształt przedmiotu jakim jest „wychowanie do życia w rodzinie” lub „edukacja seksualna” zdaje się 
potwierdzać tezę, iż współczesny człowiek tak ukształtuje i wychowa swoją seksualność, jak zostanie mu 
to przekazane przez rodzinę, autorytety i środowisko, w którym się wychowuje. 
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W ostatnich kilkudziesięciu latach nauka, zwłaszcza te jej dziedziny, które 

opierają wyniki swoich badań na metodzie empirycznej, umocniła swoją priorytetową 

rolę głównego regulatora postaw i zachowań społecznych. Zdając sobie sprawę, jaką 

siłę oddziaływania ma wiedza przekazywana przez naukowców, autorka niniejszej 

rozprawy postanowiła poddać analizie blisko 50-letni dorobek publicystyczny 

Zbigniewa Lwa-Starowicza. Skłoniło ją do tego kilka powodów. Po pierwsze, 

działalność wspomnianego autora wpisuje się w okres wyżej omówionych przemian. Po 

drugie, jest on jednym z najbardziej wpływowych polskich seksuologów; wiele osób 

młodych i dorosłych, żyjących zarówno w związkach małżeńskich, jak i samotnie, 

kształtuje swoją mentalność w odniesieniu do seksualności na jego tekstach i opiniach. 

Po trzecie, autorka doszła do wniosku, że warto dziś zaczerpnąć z jego dorobku wątki, 

które mogą być pomocne w kształtowaniu właściwych postaw w życiu seksualnym, 

równocześnie wskazując te, które mogą owym prawym postawom zagrażać.  

Zbigniew Lew-Starowicz jest specjalistą I i II stopnia z psychiatrii, licencjonowanym 

psychoterapeutą małżeńskim, a także specjalistą z zakresu edukacji seksualnej. W 1966 roku 

ukończył Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, a w 1981 roku uzyskał 

tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie seksuologii3. Początek jego kariery był 

okresem, w którym rozwijał także swoje zainteresowania filozoficzne; na Wydziale 

Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego napisał pracę doktorską pt. Seks 

integralny4. Ostatecznie z powodu obaw, iż tytuł naukowy nadany mu na uczelni 

katolickiej mógłby utrudnić mu dalszy rozwój kariery medyczno-naukowej, 

zrezygnował z obrony wspomnianej dysertacji. Jego wiedza medyczna i obycie 

filozoficzne sprawiły jednak, że przez wiele lat był związany z kilkoma katolickimi 

uczelniami, m.in. KUL-em, Collegium Bobolanum oraz z Akademią Teologii 

Katolickiej5. Jako specjalista-seksuolog był zapraszany z gościnnymi prelekcjami do 

ośrodków duszpasterstwa akademickiego, m.in. w Krakowie, Warszawie i Lublinie. 

Bywał również uczestnikiem nowatorskich dyskusji dotyczących ludzkiej seksualności, 

które odbywały się w zaufanym gronie u ks. kard. Karola Wojtyły6. Seksuolog 

wspomina o konstruktywnych relacjach z hierarchami Kościoła. Osobą wyjątkowo 

                                                 
3 Informacje na temat dorobku zawodowego profesora Z. Lwa-Starowicza można znaleźć na stronie 

internetowej promującej założone przez niego „Centrum Terapii Lew-Starowicz” https://lew-
starowicz.pl/specjalisci/lekarze/prof-dr-hab-med-zbigniew-lew-starowicz[data wejścia: 03.06.2020 r.]. 

4 Praca jego autorstwa jest złożona w bibliotece KUL, o czym wspomina w swojej autobiografii. Por. 
Z. Lew-Starowicz, Pan od seksu. Autobiografia najsłynniejszego polskiego seksuologa, Kraków 2013, s. 
116. 

5 Por. tamże, s. 114–119.  
6 Por. tamże, s. 149. 
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przychylną wobec jego pracy i działalności publicystycznej był ks. prymas kard. Stefan 

Wyszyński, a do pewnego czasu także ks. kard. Karol Wojtyła7.  

W 1986 roku Zbigniew Lew-Starowicz uzyskał stopień doktora habilitowanego 

nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii. Osiem lat później został krajowym 

specjalistą w zakresie seksuologii. W 1995 roku otrzymał tytuł profesora 

nadzwyczajnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 1999 roku przez 

dwie kadencje pełnił na tej uczelni funkcję dziekana. Ważną dziedziną zaangażowania 

profesora była działalność o charakterze pedagogicznym. W latach 1995–1996 

Zbigniew Lew-Starowicz był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie 

edukacji seksualnej, a w latach 1996–1998 liderem programu edukacji seksualnej ONZ. 

Od 2006 roku przez kilka lat kierował Pracownią Seksuologii Klinicznej i Sądowej w II 

Klinice Ginekologii i Położnictwa w Centrum Medycznym Kształcenia 

Podyplomowego w Warszawie8. W licznym gronie jego wychowanków są ci, którzy 

podjęli później pracę jako seksuolodzy. Zaangażowanie Zbigniewa Lwa-Starowicza 

zostało zwieńczone w 2015 roku nominacją profesorską z dziedziny nauk medycznych9. 

Sprawował funkcję Dyrektora Instytutu Seksuologii PTS w Warszawie oraz pracował w 

charakterze biegłego psychiatry i seksuologa Sądu Okręgowego w Warszawie10. 

Zarówno dorobek naukowy, jak i publicystyczny ukazuje Zbigniewa Lwa-

Starowicza jako jednego z najbardziej wpływowych polskich seksuologów. Spuścizna 

jego doświadczenia i myśli zawarte na łamach poradników stanowią dla wielu 

czytelników kompendium wiedzy o życiu intymnym, relacjach damsko-męskich, 

trudnościach i radościach życia seksualnego realizowanego w małżeństwie i poza nim. 

Tym samym wyznacza on standardy zachowań związanych z ludzką seksualnością. 

Jak dotąd, dorobek Zbigniewa Lwa-Starowicza nie doczekał się opracowań na 

wydziałach teologicznych polskich uczelni. Owszem, pojawiły się prace omawiające 

jego poglądy, jednak dotyczą one wybranych problemów życia seksualnego. Pracę 

doktorską, którą można uznać za zbliżoną w zamyśle i celach do niniejszej dysertacji, 

jest rozprawa obroniona w 2005 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytecie 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie autorstwa Jerzego Szyrana OFMConv 

                                                 
7 Por. tamże, s. 148–149.  
8 W ostatnich latach pracownia zmieniła nazwę na Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii 

CMKP w Warszawie. Por. Z. Lew-Starowicz, Pan od seksu…, dz. cyt., s. 121. 
9 Por. C. Czapliński, J. Kunicki, Lekarze w walce o zdrowie, Warszawa 2003, informacje na podstawie 

fragmentu książki na stronie https://www.czczaplinski.com/post/portret-z-histori%C4%85-prof-zbigniew-
lew-starowicz [data wejścia: 10.04.2021 r.]. 

10 Por. Por. Z. Lew-Starowicz, Pan od seksu…, dz. cyt., s. 137. 
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pt. Modele postaw seksualnych w polskich pismach młodzieżowych okresu 

transformacji ustrojowej. Próba oceny, napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. J. 

Zabielskiego11. Przedmiotem badań wspomnianej pracy jest analiza norm i 

propagowanych modeli zachowań w obrębie życia intymnego nastolatków. Rozprawy 

naukowe innych autorów dotyczą edukacji seksualnej12 lub zagrożeń, jakie dla rodziny 

stanowi teoria gender13. Publikacje teologów najczęściej koncentrują swoją uwagę na 

wybranym aspekcie etyki seksualnej zawartej w dokumentach Kościoła, 

wypowiedziach papieży bądź osób duchownych. Nie sposób nie wspomnieć w tym 

miejscu opracowań dotyczących spuścizny intelektualno-duchowej Karola Wojtyły – 

Jana Pawła II, szczególnie komentarzy powstałych na kanwie katechez środowych 

Mężczyzną i niewiastą stworzył ich; zwykle są one autorstwa uczniów Karola Wojtyły 

lub propagatorów papieskiego nauczania w aspekcie życia płciowego. Teologiczno-

filozoficzna analiza ludzkiej cielesności, seksualności i miłości stała się obszarem 

badań, m.in. Jerzego Bajdy, Wacława Gubały, Mariana Grabowskiego, Stanisława 

Grygiela, Jarosława Kupczaka, Ireneusza Mroczkowskiego, Wandy Półtawskiej, 

Tadeusza Stycznia, Andrzeja Szostka, Zofii Zdybickiej i innych. Na gruncie 

amerykańskim należy wymienić m.in. Christophera Westa, Jima McManusa, a 

francuskim – Yvesa Semena. 

W Polsce nie brak publikacji, które mogą stanowić podręczniki etyki seksualnej 

lub są owocem interdyscyplinarnych opracowań pokonferencyjnych. Prace teologów 

moralistów bywają w takich sytuacjach wzbogacone wiedzą z dziedziny seksuologii, 

pedagogiki i psychologii. Ich celem jest wyjaśnienie i wzmocnienie argumentacji zasad 

etyki katolickiej14. Wśród tego typu opracowań należy wymienić teksty czołowych 

teologów moralistów specjalizujących się w różnych obszarach etyki seksualnej, tj. 
                                                 

11 Praca została wydana w formie publikacji pod tym samym tytułem. J. Szyran, Modele postaw 
seksualnych w polskich pismach młodzieżowych okresu transformacji ustrojowej Próba oceny, 
Niepokalanów 2007. 

12 Obroniona w roku 2019 rozprawa doktorska autorstwa Z. Barcińskiego, Spór o edukację seksualną 
w Polsce w latach 2013-2015. Studium z edukacji medialnej w świetle wybranych polskich tygodników 
opiniotwórczych, napisana pod kierunkiem ks. dr hab. J. Woźniaka na Wydziale Teologii KUL w 
Lublinie. 

13 Dysertacja E. Szwarczyńska, Genderowa wizja rodziny z perspektywy personalizmu 
chrześcijańskiego, napisana pod kierunkiem ks. dr hab. A. Bartoszka i obroniona na Wydziale Teologii 
UŚ w Katowicach w 2018 r. Z perspektywy teologii moralnej problematykę gender analizuje m.in. ks. dr 
hab. P. Bortkiewicz, Historia jednego wykładu, czyli gender zdemaskowany, Warszawa 2014. Z kolei 
namysł filozoficzny podejmuje m.in. D. Oko w publikacjach: Lawendowa mafia. Z papieżami i biskupami 
przeciwko homoklikom w Kościele, Kraków 2020; J. Jagiello, D. Oko (red.), Gender spojrzenie krytyczne, 
Kielce 2016. 

14 Opracowania teologów moralistów służą duszpasterzom posługującym w konfesjonale, a także 
stanowią pomoc dla katechizujących, przygotowujących narzeczonych do życia małżeńskiego, czy 
towarzyszących rodzinom (często w sytuacja kryzysowych). W tym miejscu warto wspomnieć 
publikację: M. Leśniak, A. Świerczek (red.)., Spowiednik wobec wymogów etyki seksualnej. Posługa w 
konfesjonale, Kraków 2009. 
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Antoniego Bartoszka15, Wojciecha Bołoza16, Konrada Glombika17, Alojzego Marcola18, 

Piotra Morcińca19.  

Niniejsza rozprawa stara się, choć w małym stopniu, wnieść przyczynek do 

badań w obszarze etyki seksualnej poprzez prezentację i ocenę dorobku Zbigniewa 

Lwa-Starowicza. Złożoność i obszerność problematyk poruszanych przez profesora 

zmusiły autorkę do pewnej selekcji tematów. Zasadniczy zręb niniejszej pracy stanowi 

analiza tych zagadnień z zakresu etyki seksualnej, które przynależą do zagadnień 

fundamentalnych i powszechnie podejmowanych przez seksuologów oraz teologów-

moralistów. Z obszaru analiz wyłączono tematy dotyczące zaburzeń, dewiacji oraz 

przestępstw na tle seksualnym, jak również opisy technik i metod ich leczenia. Autorka 

uznała, że aby pojąć te zagadnienia, niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu 

seksuologii sądowej bądź kompetencji psychoterapeutycznych.  

Nowością niniejszego opracowania jest konfrontacja poglądów Zbigniewa Lwa-

Starowicza z katolicką etyką seksualną. Pisząca te słowa sądzi, że takie podejście może 

rzucić nowe światło na zrozumienie norm życia seksualnego głoszonych przez nurt 

świecki, jak i personalistyczno-chrześcijański. Dzięki temu można z jednej strony lepiej 

zrozumieć niebezpieczeństwo redukcjonizmu życia cielesnego do materialistycznego 

hedonizmu, z drugiej zaś – angelizacji seksualności. Interdyscyplinarne spojrzenie na 

ludzką płciowość może okazać się pomocne w zrozumieniu złożonych problemów 

występujących w rozerotyzowanym świecie. Holistyczne podejście do seksualności 

kobiety i mężczyzny okazuje się być odpowiedzią na potrzeby dzisiejszych czasów. 

                                                 
15 O zainteresowaniach tym tematem świadczy rozprawa habilitacyjna: A. Bartoszek, Seksualność 

osób niepełnosprawnych. Studium teologicznomoralne, Katowice 2009; Tenże, Moralne aspekty 
stosowania środków antykoncepcyjnych (z uwzględnieniem sytuacji szczególnych), [w:] Rodzina miłością 
wielka (?), W. Surmiak (red.), Katowice 2014, s. 226–245; A. Bartoszek, Od czystości do ekologii 
ludzkiej. Wkład do argumentacji etycznej, „Teologia i Moralność”, nr 1(27)/2020, s. 9–22. 

16 W. Bołoz, Etyka seksualna. Podstawy antropologiczne, Warszawa 2003; Tenże, Seksualna 
kontrrewolucja. Recenzja książki: G. Kuby, Rewolucja Genderowa. Nowa ideologia seksualności, „Homo 
Dei” 1/2008 [za:] http://www.nosa.edukacjamedialna.pl/e107_plugins/content/content.php?content.121 
[data wejścia: 10.08.2021 r.]  
17 Wśród licznych opracowań można wymienić m.in. K. Glombik (red.), Wychowanie seksualne w 
rodzinie i w szkole, Opole 2010; Tenże, Współczesny kontekst społeczno-kulturowy wychowania 
seksualnego. Próba diagnozy, „Family Forum” 1 (2011), s. 155–177; Tenże, Spowiednik w konfrontacji z 
problemami etycznymi sfery seksualnej, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, nr 
35/2015, s. 235–254; Tenże, J. Goleń, A. Nadbrzeżny (red.), Droga miłosierdzia i integracji w adhortacji 
Amoris laetitia. Perspektywa dogmatyczna, moralna i pastoralna, Lublin 2021. 

18 A. Marcol, Etyka seksualna, Opole 1995. 
19 P. Morciniec, Profilaktyczne wskazania etyki seksualnej dla małżeństw, [w:] Profilaktyczny wymiar 

duszpasterskiej troski Kościoła, P. Landwójtowicz (red.), Opole 2006, s. 7–17; P. Morciniec (red.), 
Miłość płciowość płodność. Aktualne problemy etyki seksualnej, Opole 2007; Tenże, Księża a 
seksualność – podłoże antyklerykalizmu?, [w:] Antyklerykalizm a współczesna katecheza, R. Chałupniak 
(red.), Opole 2008, s. 93–107; P. Morciniec, Porażki wychowania seksualnego – wybrane zjawiska i 
scenariusze naprawcze, [w:] Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole, K. Glombik (red.), dz. cyt., s. 
175–189. 
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Współczesny kryzys małżeństwa i rodziny, jak i problem nadużyć o podłożu 

seksualnym wobec dzieci, wskazuje, że tylko otwarte, szczere i rzeczowe rozmowy 

pozwolą wyjść z tej trudnej sytuacji. Seksualność analizowana jedynie z poziomu 

grzeszności lub poprawności jest niewystarczająca.  

Wątkiem pobocznym niniejszej pracy jest wymiar wychowawczy, a mówiąc 

ściślej – wskazanie obszarów, w których myśli Zbigniewa Lwa-Starowicza można 

wykorzystać w katechezie oraz działalności duszpasterskiej. Autorka, idąc za myślą 

antropologii personalistycznej, stawia tezę, że seksualność jest człowiekowi dana i 

zadana. Oznacza to, że ta szczególnie ważna sfera życia ludzkiego domaga się 

pielęgnacji, afirmacji, a także odpowiedzialnego wychowania, prowadzącego do pełnej 

dojrzałości osobowościowej i chrześcijańskiej. Seksualności nie można sprowadzić 

jedynie do sprawnego i zdrowego funkcjonowania człowieka na poziomie 

psychofizjologicznym, gdyż rezonuje ona w całej osobie ludzkiej. Dlatego niniejsza 

dysertacja wpisuje się w założenia nurtu personalistycznego i może zostać 

potraktowana jako zachęta do odkrywania obiektywnej wartości oraz godności życia 

seksualnego. 

Zasadność takiej intuicji zdaje się potwierdzać upowszechniające się zjawisko 

banalizacji seksualności. Przed niebezpieczeństwem redukcjonizmu w obszarze życia 

intymnego przestrzegał m.in. Jan Paweł II20 i Benedykt XVI 21. Podobnie papież 

Franciszek, w adhortacji Amoris Laetitia zwraca uwagę na depersonalizację ludzkiej 

seksualności, która z czasem prowadzi do różnych patologii22. Autorka żywi nadzieję, 

że niniejsze opracowanie, choć w małym stopniu, sprowokuje dyskurs o właściwym, 

bardziej realistycznym, osadzonym w całokształcie osoby ludzkiej, podejściu do życia 

seksualnego.  

                                                 
20 „W obliczu kultury, która na ogół ‘banalizuje’ płciowość ludzką, interpretując ją i przeżywając w 

sposób ograniczony i zubożony, odnosząc ją jedynie do ciała i egoistycznej przyjemności, posługa 
wychowawcza […] musi skupić się zdecydowanie na kulturze życia płciowego, aby była ona prawdziwie 
i w pełni osobowa: płciowość jest w istocie bogactwem całej osoby – ciała, uczuć i duszy – ujawniającym 
swe głębokie znaczenie w doprowadzeniu osoby do złożenia daru z siebie w miłości”. FC 37; Por. EV 97.  

21 Por. Benedykt XVI, P. Seewald, Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu, Kraków 2011, s. 
128–130. „Dlatego też walka przeciwko banalizacji seksualności jest częścią zmagań o to, aby 
seksualność mogła być postrzegana w sposób pozytywny i mogła rozwijać swoje pozytywne 
oddziaływanie za całość bycia człowiekiem”. Tamże, s. 129. 

22 „Nie możemy bowiem ignorować faktu, że często seksualność ulega depersonalizacji i pełna jest 
także patologii, tak, że ‘staje się w coraz większym stopniu okazją i narzędziem afirmacji własnego «ja» 
oraz samolubnego zaspokajania własnych pragnień i popędów’. W obecnym czasie istnieje duże 
zagrożenie, że również seksualność zostanie zdominowana przez zatruwającego ducha ‘użyj i wyrzuć’. 
Ciało drugiej osoby jest często manipulowane, jak coś, co trzyma się tak długo, dopóki zapewnia 
satysfakcję, a ulega pogardzie, kiedy traci swą atrakcyjność. Czy można zignorować lub ukryć 
ustawiczne formy dominacji, arogancji, wyzysku, perwersji i przemocy seksualnej, które są produktem 
wypaczonego rozumienia seksualności, grzebiące godność innych osób oraz wezwanie do miłości pod 
mrocznym poszukiwaniem siebie samych?”. AL 123. 



34 

Niniejsza praca nie pretenduje do studium apologetycznego ani tym bardziej do 

opracowania podważającego kompetencje Zbigniewa Lwa-Starowicza, jak i słuszności 

udzielanych przez niego porad. Lektura i analiza jego publikacji, dokonana przez 

piszącą, ma na celu wychwycenie tych wypowiedzi, które zawierają wyraźne wskazania 

i rady dla czytelników szukających pomocy w realizacji i udoskonaleniu życia 

seksualnego w małżeństwie lub poza nim. Autorka podejmuje trud, aby poznać i 

zrozumieć treści będące dla wielu ludzi fundamentem, na którym budują zasady swoich 

intymnych zachowań i relacji. Zrozumienie mentalności osób wychowanych w oparciu 

o publikacje Zbigniewa Lwa-Starowicza okazuje się być przydatne do odkrycia źródeł 

szerzącego się relatywizmu moralnego w obszarze życia seksualnego. Przekraczanie 

norm moralnych dla wielu przestaje być dziś problemem. W pewnym sensie przyczynia 

się do tego niemałe grono lekarzy i naukowców zalecających niektóre zachowania jako 

odpowiednie dla zdrowia psychoseksualnego. Wskazanie zasad, które są niezgodne z 

etyką personalistyczno-chrześcijańską oraz uderzają w godność człowieka, może 

przyczynić się do odnowy moralności życia społecznego, jak i pojedynczych osób.  

Dysertacja wpisuje się w postulaty papieskich dokumentów dotyczących 

odpowiedzialnego przygotowania do małżeństwa23. Przykładowo, w adhortacji Amoris 

laetitia, papież Franciszek zachęca do przygotowania się do małżeństwa, które byłoby 

osadzone w codziennym życiu. Postuluje rozwijanie pedagogiki miłości, która opierając 

się na duchowych bogactwach Kościoła (Eucharystia, modlitwa, życie sakramentalne), 

powinna być realizowana przez poradnictwo małżeńskie i rodzinne uwzględniające 

realia życia oraz czerpiące z poradnictwa psychologicznego24. Papież zaleca spotkania z 

różnymi specjalistami życia małżeńskiego25, wśród których należy uwzględnić m.in. teologów 

moralistów oraz chrześcijańskich seksuologów26. Prelekcje wspomnianych specjalistów 

                                                 
23 Przykładowo, o formacji duchowej i katechetycznej podbudowanej odpowiednim przygotowaniem 

do budowania międzyosobowej relacji otwartej na przyjęcie, a także dobre wychowanie dzieci apelował 
Paweł II „Ta odnowiona katecheza przygotowujących się do małżeństwa chrześcijańskiego jest ze 
wszech miar konieczna do tego, aby sakrament był sprawowany i przeżywany w należytym usposobieniu 
moralnym i duchowym. Religijna formacja młodych powinna być uzupełniona w odpowiednim 
momencie i na miarę konkretnych potrzeb, przygotowaniem do życia we dwoje. Przygotowanie to, 
ukazując małżeństwo jako relację międzyosobową mężczyzny i kobiety, relację, która winna być stale 
rozwijana, pobudzi do pogłębienia problemów płciowości małżeńskiej i odpowiedzialnego rodzicielstwa i 
związanej z tym podstawowej wiedzy medyczno-biologicznej. Skłoni również do bliższego zapoznania 
się z właściwymi metodami wychowania dzieci (…)”. FC 66. 

24 Papież postuluje o pomoc i towarzyszenie „gdzie wznoszone są elementy, które pomagają zarówno 
w dojrzewaniu miłości, jak i przezwyciężaniu chwil trudnych”. AL 211. 

25 Tamże. 
26 Warto zaznaczyć, że już w latach 60. pojawiały się postulaty, aby program przygotowujący 

narzeczonych do małżeństwa był wzorowany na francuskiej wspólnocie L’Anneaud’Or (Złota obrączka). 
Przekaz powinien być oparty na prawie naturalnym i pozytywnym prawie Bożym w myśl zasady, że 
małżeństwo do osiągnięcia swojej pełni szczęścia i potencjału, potrzebuje ukierunkowanego rozwoju. 
Pomoc stanowić mogą opracowania biblijno-teologiczne oraz publikacje naukowe z dziedzin, takich jak 
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powinny uwzględniać aspekty psychoseksualne oraz dbałość o intymność życia płciowego z 

poszanowaniem prawa Bożego27. 

Autorka niniejszej pracy stawia tezę, że obserwowane zjawisko liberalizacji 

zasad oraz obniżenia wrażliwość moralnej wiąże się z lansowanym przez znane 

osobistości konsumpcyjnym i hedonistycznym stylem życia; z tego też względu podjęła 

się próby ukazania zasadniczych akcentów wypowiedzi jednego z nich – Zbigniewa 

Lwa-Starowicza. Przedmiotem jej badania są zatem poglądy profesora oraz próba 

znalezienia odpowiedzi na pytanie, jakie etyczne implikacje wynikają z jego 

poradników seksuologicznych. Okazało się to być zadaniem niełatwym, bowiem wiele 

poglądów Zbigniewa Lwa-Starowicza uległo ewolucji w trakcie jego 50-letniej 

działalności naukowo-publicystycznej. Innymi kwestiami związanymi z przedmiotem 

głównym niniejszej pracy były kwestie stosunku profesora seksuologii do norm 

religijnych oraz pytanie bardziej ogólne, czy teologia moralna znajduje wspólny obszar 

rozstrzygnięć ze świeckimi normami postępowania w obszarze ludzkiej seksualności. 

 W celu opracowania powyższych kwestii autorka przyjęła swoistą strategię: 

każdy rozdział rozpoczyna prezentacja wypowiedzi omawianego seksuologa. W tym 

celu autorka cytuje dość licznie fragmenty jego wypowiedzi, aby możliwie jak 

najwierniej oddać jego myśl. Następnie poddaje przedstawione porady oraz opinie 

analizie filozoficzno-etycznej. Na koniec krótko prezentuje katolicką wykładnię 

dotyczącą danej kwestii oraz dokonuje porównania z tezami głoszonymi przez 

Zbigniewa Lwa-Starowicza. 

Cała praca została podzielona na cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym 

przedstawione są czynniki, które – zdaniem Zbigniewa Lwa-Starowicza – mają 

znaczący wpływ na przebieg rozwoju psychoseksualnego. Autor poradników 

uwzględnia oddziaływanie i w pewnym sensie zależność życia seksualnego od 

fizjologii, psychiki, środowiska społeczno-kulturowego oraz religii28. Wśród opisanych 

                                                                                                                                               

socjologia rodziny, seksuologia czy psychologia eksperymentalna. Por. A. Skreczko, Troska Kościoła 
katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę w okresie wielkiej nowenny (1957-1966). Studium 
teologiczno-pastoralne, Białystok 2002, s. 216-217. 

27 Por. R. Kucharčik, Odnowa przygotowania do małżeństwa w parafii, [w:] Duszpasterstwo rodzin w 
parafii, J. Goleń, D. Lipiec (red.), Lublin 2016, s. 198, a także Por. J. Goleń, Poradnictwo małżeńsko-
rodzinne, [w:] Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. R. Kamiński, G. 
Pyźlak, J. Goleń, Lublin 2013, s. 378–393; Problematykę tę podejmują również inne publikacje m.in. P. 
Landwójtowicz, Duszpasterskie poradnictwo małżeńskie w Polsce. Studium pastoralne, Opole 2010; E. 
Sujak, Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, Katowice 1988; W. Półtawska, Przygotowanie do małżeństwa, 
Kraków 2000. 

28 „Seks i erotyzm są złożoną strukturą o wielorakich uwarunkowaniach bio-psycho-społeczno-
etycznych. Każde z wyżej wymienionych uwarunkowań jest ważne. Można je podzielić w następujący 
sposób: czynniki biologiczne – anatomia, fizjologia; czynniki psychiczne – osobowość; czynniki 
społeczno-kulturowe – środowisko rodzinne, rówieśnicze, system kształcenia, obyczajowość, normy i 
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komponentów znajdują się te odpowiadające za prawidłową realizację życia 

seksualnego, jak i te, które w opinii seksuologa stanowią zagrożenie dla ludzkiego 

zdrowia i jakości życia intymnego. Teoretyczne podstawy seksuologii omówione w tym 

rozdziale stanowią wprowadzenie do zagadnień szczegółowych, poruszonych w 

rozdziałach następnych. Znajomość funkcjonowania i praw rządzących życiem 

intymnym pozwala łatwiej poddać ocenie późniejsze zalecenia i rozwiązania praktyczne 

zawarte w publikacjach analizowanego autora.  

Rozdział drugi poświęcony jest problematyce orientacji seksualnej: hetero-, 

homo- i biseksualnej. Autorka, świadoma, wielu emocjonalnych kontrowersji 

podnoszonych w dyskusjach w odniesieniu do tych form realizacji ludzkiej 

seksualności, podejmuje próbę uporządkowania pojęć oraz prezentacji wykładni norm 

w tym temacie z punktu widzenia seksuologii i teologii.  

W rozdziale trzecim uwaga jest skoncentrowana na problematyce seksualnej 

dotyczącej osób nie żyjących w związku małżeńskim: młodocianych, przygotowujących 

się do małżeństwa (narzeczonych), osób niepełnosprawnych oraz celibatariuszy. W tym 

miejscu podjęte zostają takie kwestie, jak: autoerotyzm, pornografia, życie w czystości, 

a także niewierność. Dylematy i trudności, z którymi mierzą się te osoby dotyczą 

obszaru cielesno-psychicznego, społecznego i duchowego. Treści zawarte w tym 

rozdziale są w dużej mierze uzupełnione doświadczeniami pacjentów poradni 

seksuologicznych oraz tych, którzy czasem w desperacki sposób prosili o pomoc w listach 

adresowanych do Zbigniewa Lwa-Starowicza. Stosunek seksuologa do tych zagadnień został 

poddany analizie, która ukazuje rodzaj uprawianej przez niego etyki. W podsumowaniu 

zaprezentowana została katolicka etyka seksualna osób niezamężnych. 

Rozdział czwarty poświęcony jest sferze życia intymnego, jej roli i znaczeniu dla 

małżonków. Omówione zostają relacje seksualne w kontekście miłości, płodności i 

rodzicielstwa. Analogicznie jak we wcześniejszych rozdziałach, ukazane zostają podobieństwa 

oraz różnice w spojrzeniu na kwestie życia seksualnego małżonków prezentowane przez 

Zbigniewa Lwa-Starowicza oraz teologię katolicką. 

W pracy zastosowano zasadniczo metodę analityczną. Prezentacja poglądów 

seksuologa służy ukazaniu zasad i norm, które kieruje w stronę czytelników. Analiza 

krytyczna pozwala ukazać antropologię i etyczne implikacje zawarte w poradach 

Zbigniewa Lwa-Starowicza. W każdym rozdziale przyjęto chronologiczny porządek 

                                                                                                                                               

zasady życia społecznego, tradycje kulturowe; wymiar etyczny – światopogląd, religia”. Z. Lew-
Starowicz, Kluczowe pojęcia: seks i erotyzm, miłość i związek, [w:] Edukacja seksualna, Tenże, A. 
Długołęcka, Warszawa 2006, s. 11. 
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prezentacji i analizy wypowiedzi seksuologa. W ten sposób można zauważyć kierunek 

zmian, a więc ewolucję jego myśli. Zestawienie implikacji etycznych proponowanych 

przez Zbigniewa Lwa-Starowicza z normami personalistycznymi jest oparte na 

metodzie porównawczej. Zastosowanie tej metody pozwoliło wskazać wspólne i 

rozłączne pryncypia świeckiej etyki seksuologicznej oraz etyki kierującej się 

założeniami personalizmu. Do podsumowania rozdziałów drugiego, trzeciego i 

czwartego użyto metody opisowej; przedstawienie nauki Kościoła miało na celu 

streszczenie zasad zawartych w katolickiej etyce seksualnej. Wymienione metody 

badawcze pozwoliły wypracować konkluzje w niniejszej dysertacji. 

Literaturę źródłową niniejszej pracy stanowią publikacje Zbigniewa Lwa-

Starowicza wydawane w języku polskim na przestrzeni całej jego działalności 

publicystycznej do roku 2020. Uwaga została skierowana przede wszystkim na 

popularne poradniki adresowane do zwykłych czytelników, nieposiadających 

specjalistycznej wiedzy medycznej. Jednocześnie należy dodać, że wypowiedzi 

Zbigniewa Lwa-Starowicza zamieszczane w mass-mediach oraz prasie nie są 

przedmiotem badań w niniejszej pracy.  

Autorka niniejszej rozprawy zdaje sobie sprawę, że nauki medyczne i 

teologiczne bardzo różnią się od siebie; uznała, że pomostem pomiędzy tymi dwoma 

dziedzinami nauk jest spojrzenie filozoficzno-etyczne29. Pisząca jest przekonana, że 

dialog nauk medycznych i teologicznych jest możliwy, a jego celem (w tym obszarze 

tematycznym) jest realizacji życia seksualnego na miarę godności osoby ludzkiej30. 

Aspekt etyczno-filozoficzny oraz teologiczny został oparty na literaturze i artykułach 

naukowych polskich filozofów i teologów moralistów, szczególnie tych, których 

przedmiotem badań jest namysł nad teologią ciała oraz pomoc duszpasterska 

małżeństwu i rodzinie. W dysertacji zostały wykorzystane również treści Katechizmu 

                                                 
29 Por. B. Chyrowicz, Metodologia bioetyki, „Diametros” 42 (2014), s. 1–28.„Chrześcijańska teologia 

moralna w rozstrzyganiu bioetycznych problemów zwraca się zatem ku filozofii nie dlatego, że nie 
dysponuje ostatecznym kryterium potrzebnym do oceny działań zagrażających ludzkiemu życiu – tym 
jest wyraźnie sformułowana w Biblii kategoria świętości ludzkiego życia – ale mając na względzie tak 
potrzebę ich zinterpretowania w świetle danych Objawienia, jak i uzasadnienia przyjętych rozwiązań i to 
w sposób wykraczający poza religijny fundament. Jedynie wtedy w pluralistycznej rzeczywistości może 
bronić uniwersalnego przesłania głoszonych norm. Znaczenie teologicznych analiz dochodzi natomiast w 
sposób szczególny do głosu tam, gdzie w dyskusjach bioetycznych pojawiają się problemy natury 
egzystencjalnej  
(np. sensu życia i cierpienia)”. Tamże, s. 9. 

30 Temat rozwija publikacja D. Lambert, Ryzykowne spotkania teologii z nauką, Kraków 2018. Autor 
wyjaśnia czytelnikom: „Światło, jakie teologia rzuca na naukę, w niczym nie narusza właściwej jej 
autonomii, ale otwiera przed nią nowe horyzonty, pozwalając jej uniknąć pogrążenia się albo w 
scentyzmie (który zasklepia naukę w jej własnym wnętrzu, bo pozbawia ją otwarcia na transcendencję), 
albo w pragmatyzmie (kaleczącym naukę przez okrawanie jej z wymiaru kontemplacyjnego i 
poszukiwania prawdy, która nie utożsamia się z użytecznością). Tamże, s. 90. 
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Kościoła Katolickiego, nauczania papieskiego zawartego w encyklikach, adhortacjach i 

katechezach środowych oraz dane Objawienia spisane na kartach Pisma Świętego. 
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Rozdział III 

3. SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA W WYBRANYCH ETAPACH I 

FORMACH ŻYCIA LUDZKIEGO 

Seksualność osób młodocianych i tych wszystkich, którzy z różnych powodów żyli 

poza związkiem małżeńskim, przez wieki była traktowana jako temat tabu. Po rewolucji 

seksualnej nastąpił przełom – sfera życia intymnego na każdym etapie ludzkiej 

egzystencji przestała być tematem zakazanym. Rozwój wiedzy seksuologicznej i 

prowadzone w obrębie tej nauki badania przyczyniają się do upowszechniania wiedzy 

oraz poszerzenia ludzkiej świadomości w tej dziedzinie życia. Pomimo wielu 

pozytywnych przemian należy zauważyć, że zmiany te doprowadziły do „odarcia” 

ludzkiej seksualności z pewnej tajemnicy, a czasem wręcz do jej zwulgaryzowania31. W 

niejednym przypadku intymność przestała być przedmiotem głębszej refleksji. 

Konsumpcyjny styl życia doprowadził do bagatelizacji niektórych życiowych decyzji, 

które przed laty były podejmowane naturalnie, a dotyczyły chociażby życia 

w abstynencji seksualnej32. Zachodzące na przestrzeni ostatnich lat zmiany mentalności 

oraz postaw, tak wobec własnej seksualności, jak i innych osób znajdują również 

odzwierciedlenie w poglądach seksuologa Zbigniewa Lwa-Starowicza, co potwierdza 

badana literatura. 

3.1. SEKSUALNOŚĆ ŻYCIA PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO 

Młodość jest czasem, w którym człowiek doświadcza przemian w sferze cielesnej 

i psychicznej33. Okres ten nierzadko bywa naznaczony buntem w sferze duchowo-

religijnej. Jeśli młody człowiek ma w swoim otoczeniu osobę, którą uważa za autorytet, 

darzy ją zaufaniem, może łatwiej przeżywać ten dość trudny okres. Dla tej grupy osób, 

uczciwy przekaz z dziedziny seksuologii okazuje się być pomocny i wyjaśniający 

                                                 
31 Przemiany, które zaszły chociażby w dziedzinie społeczno-kulturowej, tj. mody, kinematografii 
brutalnie wprowadzają młodych ludzi w rozerotyzowaną rzeczywistość. 
32 Por. Z. Lew-Starowicz, Erotyzm w stanach samotności, [w:] M. Szyszkowska (red.), Samotność 
i osamotnienie, Warszawa 1988, s. 85. 
33 Z. Lew-Starowicz, ONA. Pytania intymne, dz. cyt., s. 87. 
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przeżywane rozterki34. Obecnie toczy się niełatwa dyskusja o kształt wychowania i 

edukacji seksualnej.  

Zbigniew Lew-Starowicz zauważa, że literatura dotycząca problematyki juwenilnej 

i osób przygotowujących się do małżeństwa nie jest adresowana tylko do tych dwóch 

grup35. Wydaje się, że złożoność niniejszych zagadnień jest istotna dla tych wszystkich, 

którzy wspierają proces wychowania młodego pokolenia36. 

3.1.1. Okres młodzieńczy 

Dla seksuologa, co jest zrozumiałe, namysł nad biologicznym podłożem 

seksualności jawi się jako priorytetowy. Poświęcając uwagę ludziom młodym opisuje 

typowe dla nich zjawisko akceleracji. Polega ono na stopniowym, a następnie rosnącym 

w coraz szybszym tempie dojrzewaniu płciowym. Zdaniem Zbigniewa Lwa-Starowicza, 

w wyniku tych przemian, u niektórych osób, może dojść do pewnego dysonansu i 

niezgodności pomiędzy dojrzałością biologiczną a psychosocjalną. Różnica przemian 

(w przypadku niektórych sięgająca nawet dziesięciu lat) bywa źródłem wielu napięć w 

sferze cielesno-psychicznej. W następstwie wspomnianego dyskomfortu 

psychosomatycznego młody człowiek doświadcza różnorodnych trudności w obrębie 

swojej płciowości i powściągliwości. Dodatkowo, niezrozumiałe i jawiące się jako zbyt 

wymagające oczekiwania rodziców i wychowawców, budzą sprzeciw oraz prowadzą do 

                                                 
34 Nastolatkowe i narzeczeni znajdują się na etapie poznawania własnej tożsamości oraz odkrywania 
dojrzewającej lub już ukształtowanej cielesności. Młodzież zawiera pierwsze, poważniejsze relacje 
interpersonalne (niejednokrotnie intymne), a także snuje wyobrażenia o przyszłym życiu małżeńskim. 
Narzeczeni racji wieku mają już inne doświadczenie również nie są osobami wolnymi od lęków, frustracji 
i dylematów natury moralnej. Zatroskani o przyszłość poszukują odpowiedzi wśród autorytetów i 
zaufanych dorosłych, a w przypadku ich braku alternatywą stają się rówieśnicy. 
35 „Pedagogów szczególnie interesuje inicjacja młodzieży, gdyż wiążą się z tym pewne działania 
wychowawcze, a przeżycia seksualnej mają istotny wpływ na proces uczenia się, nierzadkie też są 
przypadki przedwczesnego macierzyństwa. Duchowni natomiast oceniają skuteczność oddziaływania 
katolickiej etyki seksualnej na młodzież. Rodzice na podstawie takich badań [ankiety dot. zachowań 
seksualnych młodzieży – przyp. P. Z-R] mogą stwierdzić, w jakim stopniu ich własne dzieci zbliżają się 
do średnich norm obyczajowości seksualnej młodzieży. Służba zdrowia orientuje się, do jakich grup 
wiekowych młodzieży należy adresować oświatę zdrowotną, edukację seksualną i upowszechnianie 
wiedzy o sterowaniu płodnością”. Z. Lew-Starowicz. K. Szczerba (red.), Nowoczesne wychowanie 
seksualne …, dz. cyt., s. 113. 
36 Problematyka ta jest bliska naukowcom i praktykom zaangażowanym w różnej formie w 
duszpasterstwo młodzieży i rodzinne. Tematykę zaangażowania rodziców w wychowanie seksualne 
dzieci od strony empirycznej podejmuje m.in. J. Goleń, Wychowanie seksualne w rodzinie. Studium 
pastoralne, Rzeszów 2006; E. Rojewska, Rodzice wobec wychowania seksualnego młodzieży. Raport z 
badań, „Studia Pedagogica Ignatiana”, nr 2 (2019), s. 161–188. Konkretne wskazówki, mogące pomóc 
Kościołowi w towarzyszeniu i krzewienie Ewangelii życia i miłości wśród rodzin podejmuje: J. 
Augustyn, Wychowanie seksualne w rodzinie i szkole, Kraków 2008; W. Półtawska, Rola rodziców w 
wychowaniu seksualnym młodzieży, [w:] Wychowanie w rodzinie, (red.) F. Adamski, Kraków 2010, s. 
193–208. J. Goleń, Duszpasterstwo rodzin wsparciem rodziców w wychowaniu, „Roczniki Teologiczne”, 
t. LXVI, z. 6 (2019), s. 177–192. 
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konfliktów37. Obserwacje terapeuty próbują usprawiedliwiać część zachowań i napięć w 

relacji nastolatek-rodzic przede wszystkim z perspektywy praw fizjologii typowej dla 

tego okresu. Być może stąd, pozostając na poziomie biologii, część proponowanych 

przez niego rozwiązań nosi znamiona antropologii naturalistycznej. 

3.1.1.1 Masturbacja w okresie młodzieńczym 

W poradnikach Zbigniewa Lwa-Starowicza w passusach poświęconych młodzieży 

dość często pojawia się zagadnienie autoerotyzmu. W opinii seksuologa biologia 

ludzkiego organizmu38 przynagla osoby dojrzewające do neutralizacji napięcia i 

podniecenia na drodze samozaspokojenia. Samogwałt jest przedstawiany jako okazja do 

poznawania własnych reakcji seksualnych39. Według seksuologa działanie to jest 

wpisane w zdrowy rozwój psychoseksualny i występuje przed rozpoczęciem 

ustabilizowanego współżycia seksualnego40. Wraz z wiekiem autoerotyzm bywa 

traktowany jako zachowanie o charakterze zastępczym wobec braku partnera czy 

niemożności współżycia41. Wobec takich przekonań seksuolog przyjmuje różne 

rozstrzygnięcia praktyczne. 

Na początku działalności publicystycznej profesor przyznawał, że „samogwałt 

działa niekorzystnie w dwóch sferach: w sferze osobowości i w sferze kultury 

współżycia”42. Masturbacja była rodzajem egoizmu. Psychoterapeuta zachęcał do 

rezygnacji z autoerotyzmu, wyliczając szereg niekorzystnych konsekwencji na 

osobowość człowieka. Wśród nich wymieniał m.in.: 1) opóźnienie procesu dojrzewania 

psychoseksualnego, czasem doprowadzające wręcz do fiksacji rozwojowej; 2) 

wyrabianie przekonania, że seks jest siłą, której nie można się oprzeć; 3) obniżenie 

zdolności uwagi, koncentracji, samoopanowania; 4) osłabienie woli; 5) przyczynianie 

się do wystąpienia zaburzeń czynnościowych wytrysku i wzwodu43. Można zauważyć, 

że ideał wychowawczy, który wtedy przyświecał seksuologowi za cel obierał 

podprowadzenie młodego człowieka do integracji osobowości. Opisywał to jako 

przesunięcie „dominanty podkorowej do kory, czyli podporządkowanie popędu 

                                                 
37 Por. Z. Lew-Starowicz, Eros natura kultura, dz. cyt., s. 155. 
38 Seksuolog opisuje większą ilości hormonów płciowych, chaotyczną pracę ośrodków podkorowych w 
mózgu, a także erotyzację psychiki. Zagadnienia biologii ludzkiego organizmu zostały omówione w I 
rozdziale.  
39 Por. Z. Lew-Starowicz, Eros natura kultura, dz. cyt., s. 169. 
40 Por. Tenże, Barwy seksu, dz. cyt., s. 77. 
41 Tenże, K. Szczerba (red.), Nowoczesne wychowanie seksualne …, dz. cyt., s. 110. 
42 Tenże, Eros natura kultura, dz. cyt., s. 170. 
43 Por. tamże, s. 169–170. 
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płciowego uczuciom najwyższym, miłości, uspołecznieniu, kulturze, a przede 

wszystkim świadomemu kierowaniu”44. Jako terapeuta zachęcał, aby w okresie 

młodości zachowania seksualne podporządkować świadomej pracy nad sobą poprzez 

ukierunkowanie energii na dynamiczny rozwój zainteresowań, kształtowanie postaw 

szacunku wobec płci odmiennej, czy dostrzeganie u innych odrębnego świata 

psychicznego. Tłumaczenia i usprawiedliwienia na kanwie fizjologii ludzkiego 

organizmu nie były przyzwoleniem dla samogwałtu45. 

Z biegiem czasu wypowiedzi w powyżej przywołanym nurcie pojawiają się coraz 

rzadziej. Seksuolog zauważa pozytywny kierunek zmian dokonujących się za sprawą 

terminologii – ze stygmatyzujących określeń onanizm i samogwałt, na neutralne pojęcie 

masturbacji. Można odnieść wrażenie, że w opinii psychoterapeuty nowe nazewnictwo 

zniosło jakiś rodzaj piętna autoerotyzmu, co w konsekwencji zwiększyło przyzwolenie 

na zaspokajanie potrzeb seksualnych z samym sobą. Równocześnie, wraz ze zmianą 

nomenklatury dochodzi do upowszechniania wyników badań socjologicznych, które 

wskazują, że taki rodzaj praktyk seksualnych jest czymś powszechnym. Można uznać, 

że ta dwutorowość oddziaływań zmniejszyła liczbę osób, które negatywnie oceniały 

zachowania seksualne ukierunkowane wobec siebie samego.  

W podręczniku do edukacji seksualnej wydanym w latach 90. masturbacja była 

prezentowana jako typowe zachowanie młodych mężczyzn, które u statystycznej 

większości nie ma negatywnych następstw tak dla rozwoju psychoseksualnego, 

dojrzewającej osobowości, jak i w późniejszym życiu seksualnym46. Wprawdzie 

seksuolog przyznał, że może ona wiązać się z motywami pozaseksualnymi, czyli 

dotyczyć młodzieży znerwicowanej, zalęknionej, która w ten sposób próbuje radzić 

sobie z rozładowaniem napięć psychicznych, ale główny ton wypowiedzi oscylował 

wokół dobroczynnych skutków masturbacji. Taka narracja pozwoliła na apoteozę 

samogwałtu wraz z opisem jego walorów zdrowotnych, tj. możliwości rozładowania 

napięcia seksualnego, nauki reakcji seksualnych i wyrabiania „odruchu orgazmu”47. 

Należy zauważyć, że w obrębie tych wypowiedzi pojawiło się również zagadnienie 

samoopanowania seksualnego48. Pojęcie to nie jest kompatybilne z procesem 

                                                 
44 Por. tamże, s. 156–157. 
45 Seksuolog wyjaśniał: „wszelkie tłumaczenia, że jest on konieczny dla wyładowania nadmiaru energii 
są fałszywe, ponieważ organizm sam daje sobie radę z tym problemem, np. poprzez zmazy nocne czy sny 
erotyczne”. Tamże, s. 170. 
46 Por. Z. Lew-Starowicz, K. Szczerba (red.), Nowoczesne wychowanie seksualne …, dz. cyt., s. 111. 
47 Por. tamże, s. 109. 
48 Por. tamże, s. 111. 
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samowychowania. W swoich wypowiedziach seksuolog wyjaśniał młodzieży, że 

mechanizmy wypierania i tłumienia popędu mogą stać się przyczyną nerwic, fobii i 

obsesji, a w konsekwencji doprowadzić do kompleksu onanistycznego. Dość negatywny 

przekaz dotyczący wstrzemięźliwości seksualnej trudno uznać jako zachęcający 

młodych ludzi do życia w czystości. Seksuolog zauważa również, że źródłem 

poważnych zaburzeń zdrowia psychicznego mogą być niewłaściwe i szkodliwe 

publikacje, mając na myśli m.in. także te dotyczące norm religijnych z racji 

stygmatyzacji masturbacji grzechem i poczuciem winy. Zdaniem seksuologa 

konsekwencją takiego przekazu jest niechęć wobec ciała i seksualności w ogóle49. 

We współczesnych wypowiedziach Zbigniew Lew-Starowicz upatruje całkowite 

przyzwolenie na masturbację chłopców w okresie dojrzewania w gwałtownym skoku 

libido. Z kolei u dziewcząt, choć biologia nie determinuje ich działań do autostymulacji, 

jest ona usprawiedliwiana ciekawością, presją i porównaniami z innymi 

„doświadczonymi koleżankami”, a także jest podniecenia pod wpływem przystojnego 

mężczyzny50. 

Wypowiedzi w obrębie autoerotyzmu ukazują stopniową rezygnację seksuologa ze 

swoich pierwotnych przekonań, aby z czasem zachowania młodzieży usprawiedliwiać 

i tłumaczyć jedynie na drodze przemian fizjologicznych bądź powszechności 

występowania danego zjawiska. 

3.1.1.2 Inicjacja seksualna nastolatków 

Kolejnym etapem na drodze poznawania seksualności jest czas rozpoczęcia życia 

seksualnego. Zagadnienie to wiąże się bezpośrednio z kwestią dotyczącą wyznaczania 

granic, asertywnością, a przede wszystkim z umiejętnością podejmowania decyzji 

wbrew presji środowiska i coraz powszechniejszej liberalizacji zasad. 

Również w tym temacie, analogicznie jak w przypadku autoerotyzmu, można 

zauważyć zmianę zapatrywań seksuologa. Lektura jego publikacji skłania do wniosku, 

że ocena czasu i okoliczności inicjacji seksualnej, wydawana w początkowym okresie 

jego działalności, uwzględniała wszechstronną perspektywę, tzn. brała pod uwagę 

wymiar ludzkiej biologii51, sferę wychowawczą, panującą obyczajowość oraz zasady 

                                                 
49 Por. tamże. 
50 „(…) usłyszały, że to wywołuje przyjemne doznania i sprawdzają, na czym to polega. Ich koleżanki 
mogą być już o etap dalej, są bardziej pobudzone, nawet erotycznie szaleją, więc sprawdzają, czy w tym 
erotyzmie faktycznie coś jest”. Tamże, s. 87. 
51 „Przedwczesne rozpoczęcie współżycia płciowego angażuje struktury jeszcze niedojrzałe (podkorowe) 
i staje się w rezultacie przyczyną zahamowania rozwoju psychoseksualnego i skierowania go na boczny 
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etyczno-moralne. Co więcej, wczesne podjęcie współżycia seksualnego lub czasowe 

odroczenie go, lub zaniechanie takich działań było, według seksuologa, rodzajem testu 

systemu wartości nastolatka52. 

Godny uwagi jest fakt, że Zbigniew Lew-Starowicz jako lekarz doprecyzowywał 

swoje stanowisko wiedzą stricte medyczną, łącząc zbyt wczesną inicjację seksualną ze 

wzrostem patologii seksualnej i ginekologicznej53. W innej publikacji, z tym samym 

nastawieniem przestrzegał: „pierwsze kontakty i początek rozwoju aktywności 

seksualnej we dwoje ma duży wpływ na dalsze życie seksualne”54. Uważał, że inicjacja 

seksualna w większym stopniu rzutuje na rozwój kobiecej seksualności55, co nie 

oznacza że jej czas i przebieg jest całkowicie obojętny dla mężczyzn: 

„Pierwsze doznania i przeżycia wiążące się z przebiegiem inicjacji seksualnej 
rzutują nie tylko na sferę seksu, ale również na własną samoocenę, postawy wobec 
drugiej osoby, płci”56. 

Prawdopodobnie wypowiedzi Zbigniewa Lwa-Starowicza były dla młodzieży 

wiarygodne i przekonujące ze względu na argumentację prozdrowotną. Przyjmowane 

przez seksuologa stanowisko było wyraźnie określone, co unaocznia chociażby 

stawiana przez niego teza, że samo pragnienie współżycia, a nawet obopólna zgoda 

partnerów nie uprawniają do odbycia stosunku seksualnego57. Zdaniem psychiatry akt 

seksualny w pełni wyraża swoje znaczenie, jeśli odbywa się przy udziale dojrzałej i 

odpowiedzialnej miłością, a ta z kolei może zaistnieć jedynie pomiędzy osobowościami 

zintegrowanymi58. Perspektywa takich wymagań implikowała wniosek, że „współżycie 

nastolatków jest (…) niewłaściwe, gdyż angażuje struktury niezdolne do realizacji tych 

celów”59. 

Seksuolog odwoływał się do uzasadnień natury psychologicznej. W podejmowanej 

problematyce wyjaśniał młodym ludziom, na czym polega prawo pierwszych 

                                                                                                                                               

tor, brak tu bowiem powiązania erotyki z całą osobowością, a zwłaszcza z czynnościami korowymi”. Z. 
Lew-Starowicz, Eros kultura natura, dz. cyt., s. 157. 
52 Tenże, Seks partnerski, dz. cyt., s. 89. 
53 Por. tamże, s. 335. 
54 Z. Lew-Starowicz, A. Fijałkowska-Grabowiecka, Seks kontrowersyjny, dz. cyt., s. 36. 
55 „Kobieta z natury swej wiąże z seksem sferę uczuciowości. Początek współżycia płciowego wyzwala 
różnorodne doznania, radość i cierpienie. Świadomość, że druga strona nie miała najlepszych intencji, że 
kierowała się ciekawością, pożądaniem, pragnieniem zaspokojenia napięcia, rodzi stan frustracji”. Z. 
Lew-Starowicz, Eros natura kultura, dz. cyt., s. 167. 
56 Tenże, Problemy z seksem, dz. cyt., s. 23. 
57 Por. Tenże, Eros, kultura, natura, dz. cyt., s. 159. 
58 Por. tamże, s. 166.  
59 Tamże. 
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połączeń60 lub prawo generalizacji61, potwierdzając w ten sposób swoiste 

„wkodowanie” pierwszych kontaktów seksualnych62. Budowa anatomiczna i typ 

męskości pierwszego partnera zostały przez seksuologa określone jako „pamięć 

wypełnienia”. Innymi słowy, warunki inicjacji seksualnej mogą zostać zakodowane 

jako niezbędne do dobrego ars amandi, co nie będzie obojętne dla przyszłego życia 

seksualnego, jeśli współżycie miałoby odbywać się z kimś innym63. Stąd wniosek, w 

którym można uznać, że u niektórych osób przedwczesna inicjacja seksualna może 

przyczyniać się do oziębłości płciowej w wieku dorosłym64.  

Wątkiem pobocznym problematyki inicjacji seksualnej jest kwestia większej 

rotacji partnerów wśród osób przedwcześnie rozpoczynających inicjację seksualną. 

Terapeuta zauważał, że takie zachowania mogą w przyszłości uruchomić mechanizm 

porównywania, a także rodzić obawy o wierność i wiarygodność współmałżonka. 

Potwierdza to wypowiedź: 

„Istnieje dość popularna opinia, iż mężczyzna winien wyszumieć się za młodu, ale 
jest ona sprzeczna z naturą rzeczy. Z badań nam znanych wynika, że właśnie 
bogate i rozległe pierwsze doświadczenia seksualne wywierają negatywny wpływ 
na trwałość więzi partnerskiej. Jakkolwiek dany mężczyzna może być ‘dobry’ w 
roli partnera seksualnego, ale łatwość nawiązywania przez niego więzi 
seksualnych, znajomości sprzyja nawiązaniu ich i w przyszłości i wierność jest 
trudniejsza w realizacji”65. 

Rozwinięcie myśli z powyższego cytatu można znaleźć w poradnikach z lat 80., 

w których terapeuta opisuje problemy małżeńskie wynikające z bujnej przeszłości 

erotycznej jednego z partnerów. W takiej relacji terapeuta zauważał, że u osób 

aktywnych seksualnie przed zawarciem związku pojawia się poczucie niższości 

moralnej66. 

                                                 
60 „Polega na tym, że styl, forma, sposób przebiegu pierwszego kontaktu seksualnego ma skłonność do 
utrwalania się i następuje zjawisko torowania psychicznego, tzn. przyspieszonego przebiegu w 
przyszłości tej pierwszej formy współżycia. Jeżeli pierwszy akt płciowy odbył się w atmosferze napięcia, 
przy braku kultury, przy nieposzanowaniu norm etycznych i techniki rozbudzania – wówczas następuje 
utrwalenie się tej błędnej formy, co w przyszłości rodzi konflikty z bardziej dojrzałym i kulturalnym 
partnerem”. Tamże, s. 167. 
61„Polega na tym, że zwykle aktowi płciowemu towarzyszy odpowiedni klimat psychiczny, odpowiednie 
nastawienie, które rzutuje na późniejszy stosunek do płci odmiennej i do sfery seksu w ogóle. Tu właśnie 
tkwi najczęstsza przyczyna nerwic płciowych kobiet. Najczęściej bowiem stroną najbardziej 
poszkodowaną jest kobieta. Nie chodzi tu tylko o niebezpieczeństwo zajścia w niepożądaną ciążę. 
Równie istotne są konsekwencje psychiczne”. Tamże. 
62 Por. Tenże, Problemy z seksem, dz. cyt., s. 12. 
63 Por. Tenże, Seks partnerski, dz. cyt., s. 122. 
64 Por. Tenże, Eros natura kultura, dz. cyt., s. 158. 
65 Tenże, Problemy z seksem, dz. cyt., s. 13. 
66 Por. Tenże, Seks partnerski, dz. cyt., s. 272. 
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Wraz z upływem czasu, można zaobserwować pewną zmianę podejścia do 

praktycznych rozstrzygnięć tematyki młodzieżowej. Uwaga Zbigniewa Lwa-Starowicza 

została skoncentrowana wokół porad, które mają zagwarantować bezpieczny i 

satysfakcjonujący przebieg inicjacji seksualnej wśród młodych ludzi. Seksuolog zalecał: 

dojrzałość biologiczną i psychiczną, brak presji i przymusu, wzajemne uczucie i 

akceptację oraz podstawową wiedzę seksuologiczną (w tym również dotyczącą 

antykoncepcji)67. Ponadto zauważał, że niebagatelny wpływ na przebieg ars amandi 

młodych ludzi ma stosowne miejsce i czas: 

„Partnerzy powinni mieć dla siebie wystarczająco dużo czasu i komfortowe 
warunki. Ważne jest, aby było im wygodnie i aby nie musieli się bać, że do pokoju 
może ktoś wejść. Powinni się skupić na sobie, a nie nasłuchiwać, czy czasem nie 
zgrzyta klucz w zamku”68. 

Według seksuologa dojrzała postawa rodziców sprowadza się do szacunku wobec 

decyzji dzieci. Terapeuta przekonuje, że zakazy powodują poczucie winy oraz 

prowadzą do podejmowania inicjacji seksualnej w ukryciu69. Stąd radził rodzicom: 

„Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zaakceptowanie, że nastolatek jest istotą 
seksualną, i rozmawianie zarówno o skutkach przedwczesnej inicjacji, jak i o 
warunkach, które sprzyjają temu, aby była udana. Należy pomagać nastolatkowi w 
podejmowaniu mądrych decyzji, ale nie wolno decydować za niego. Trzeba 
wychowywać do dojrzałości i pod żadnym pozorem nie stawiać granicy wieku. Nie 
ma przecież takiej granicy, a optymalny wiek na rozpoczęcie współżycia jest dla 
każdego inny”70. 

Wypowiedzi te stoją w opozycji do wcześniejszych tez, w których prawidłowy 

rozwój psychoseksualny, a tym samym potencjalne dobro i sukces przyszłych 

związków małżeńskich upatrywał w nieseksualnych relacjach rówieśniczych71. 

                                                 
67 Por. Tenże, A. Fijałkowska-Grabowiecka, Seks kontrowersyjny, dz. cyt., s. 39–42. 
68 Tamże, s. 41. 
69 Tamże, s. 42. 
70 Tamże. 
71 W początkowych publikacjach Zbigniew Lew-Starowicz przekonywał: „najbardziej optymalną ’bazą’ 
dla rozwoju przyszłej miłości, związku erotycznego, są związki koleżeńskie i przyjaźnie” lub „Dzięki 
związkom koleżeńskim jesteśmy zdolni do przyjaźni, rozwijają się w nas postawy obecnie zwane 
prospołecznymi (altruizm, ofiarność, współpraca). Jednocześnie wielość kontaktów koleżeńskich i ich 
różnorodność ułatwia obycie towarzyskie, poznanie różnych typów męskich i kobiecych, a dzięki temu 
formujemy ulubiony swój typ, czyli oczekiwane cechy partnera w przyszłości. Oswojenie z płcią 
odmienną ułatwia też bardziej obiektywne ocenianie partnera i widzenie jego wad i zalet, mamy bowiem 
możliwość porównywania z innymi”. Tenże, Seksuolog radzi, dz. cyt., s. 134. 
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3.1.1.3 Czystość seksualna nastolatków 

Z tematyką inicjacji seksualnej bezpośrednio wiąże się zagadnienie 

wstrzemięźliwości. W tym kontekście nasuwa się pytanie – czy w ramach wypowiedzi 

seksuologa dziewiczość młodzieży przynależy do tematyki, której warto poświęcać 

uwagę? 

Znów w tej kwestii ponownie można mówić o polaryzacji poglądów zależnej od 

okoliczności czasu i przemian społeczno-kulturowych. Przed laty seksuolog miał 

odwagę przyznać, że czystość przedmałżeńska jest: 

„(…) darem dla ukochanego, darem siebie, swej integralności i nienaruszalności, 
wyrazem całkowitego oddania; realizacją wysokich i wymagających trudu ideałów 
etycznych; dowodem wiary w miłość jedyną w życiu, raz tylko spotkaną, dla której 
warto dziewictwo zachować”72. 

Wypowiedzi w tym tonie pojawiają się jedynie w latach 70. i 80., co jest spójne z 

ogólną narracją przyjmowaną przez seksuologa w kwestii wymagań stawianych 

młodzieży. Tamten styl przekazu jest spójny z obyczajowością i koncepcją 

wychowawczą, którą Zbigniew Lew-Starowicz przyjmował jako terapeuta i promotor 

edukator seksualnej. Był to czas, w którym można wskazać możliwość zaangażowania 

medycyny seksualnej (w wydaniu Zbigniewa Lwa-Starowicza) w promocję kultury 

czystości. 

We współczesnych poradnikach autor wykazuje tendencje do przemilczania 

tematyki samoopanowania seksualnego i związanej z nim czystości. Jednak, nie 

uprawnia to do postawienia tezy, że seksuolog jest przeciwny takiemu stylowi życia. 

Polaryzacja wypowiedzi jest raczej dowodem jego relatywizmu poglądów poprzez 

niepodtrzymywanie swoich wcześniejszych, często jednoznacznych deklaracji. Wydaje 

się, że dla Zbigniewa Lwa-Starowicza nadrzędnym celem jest zachowanie 

ogólnoświatowych standardów i trendów edukacyjnych. Gremium ekspertów z WHO 

(w tym i seksuologów) przyjmuje, że przeciwdziałanie AIDS w programach 

propagujących wyłącznie abstynencję seksualną jest niewystarczające, stojące w 

opozycji do badań naukowych oraz podważające skuteczność innych programów73. 

                                                 
72 Tenże, Eros kultura natura, dz. cyt., s. 176. 
73 Porozumienie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole 
wydane w lipcu 2009 r., podpisane m.in. przez prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza zgadza się ze 
stanowiskiem Panelu Narodowych Instytutów Zdrowia dotyczącego AIDS. Czytamy w nim: „edukacja 
seksualne promująca jedynie abstynencję stoi w bezpośrednim konflikcie z badaniami naukowymi i 
ignoruje dowody na skuteczność innych programów”. Założenia i cele edukacji seksualnej. Przewodnik. 
Porozumienia na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole, Lipiec 
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Można przypuszczać, że to właśnie różnego rodzaju dyrektywy, w tym również 

Deklaracja Praw Seksualnych, przyczyniły się do uznania, że wstrzemięźliwość 

seksualna przestała być tematem godnym uwagi, zaś najważniejszą kwestią 

podejmowaną w seksuologii stało się promowanie prawa do współżycia74. 

Wprawdzie w niektórych publikacjach wydanych w latach 90. i później, pojawiły 

się lakoniczne informacje dotyczący odłożenia inicjacji seksualnej w czasie, ale nie są 

one wyrazem jakieś większej przychylności wobec życia w czystości. Dobrowolna 

decyzja dotycząca opóźnienia współżycia jest przedstawiana przede wszystkim jako 

efekt rygoryzmu wychowawczego bądź fundamentalizmu religijnego. W dorosłym 

życiu ich siła oddziaływania prowadzi do rozwoju nerwic eklezjogennych75. Można 

odnieść wrażenie, że seksuolog lubi przytaczać historie pacjentów, u których życie w 

czystości doprowadziło do lęku przed kobietami czy odkrycia skłonności pedofilskich. 

Historia opisana i zatytułowana jako Manowce czystości skłania czytelnika do refleksji 

nad sensem, a nawet złowrogimi skutkami wstrzemięźliwości seksualnej76. Tym samym 

trudno uznać, że taki przekaz będzie zachęcał młodych ludzi do życia w abstynencji 

seksualnej do czasu zawarcia związku małżeńskiego. 

3.1.1.4 Edukacja seksualna w okresie młodzieńczym 

Autorytet Zbigniewa Lwa-Starowicza bez wątpienia wpływa nie tylko na 

czytelników jego publikacji (w różnym wieku), ale oddziałuje również na tych, którzy 

kształcą i wdrażają odpowiednie programy wychowawcze. Rozwiązanie 

zasygnalizowanych wcześniej problemów, typowych dla okresu juwenilnego, seksuolog 

upatruje w edukacji seksualnej, która powinna zwiększać przede wszystkim 

świadomość prozdrowotną. Początkowo optował, aby była ona prowadzona jedynie dla 

osób w wieku szkolnym, zaś w przeciągu ostatnich kilku lat stał się zwolennikiem 

                                                                                                                                               

2009, s. 10. https://spunk.pl/wp-content/uploads/2013/01/Za%C5%82o%C5%BCenia-i-cele-edukacji-
seksualnej.-Przewodnik.pdf [data dostępu: 01.11.2020 r.]. 
74 Jedenaście praw zatwierdzonych w czasie 14. Światowego Kongresu Seksuologicznego w dniu 
26.08.1997 r., wypunktowuje m.in. Prawo do wolności seksualnej; 2. Prawo do seksualnej niezależności, 
integralności i bezpieczeństwa ciała seksualnego; 3. Prawo do prywatności seksualnej; 4. Prawo do 
seksualnej równości; 5. Prawo do seksualnej przyjemności; 6. Prawo do emocjonalnego wyrażania 
seksualności; 7. Prawo do swobodnego nawiązywania związków seksualnych; 8. Prawo do 
podejmowania wolnych i odpowiedzialnych wyborów co do własnej rozrodczości; 9. Prawo do opierania 
wiedzy o seksualności na badaniach naukowych; 10. Prawo do wszechstronnej edukacji seksualnej; 11. 
Prawo do seksualnej opieki zdrowotnej. Por. Światowa Organizacja Zdrowia, Deklaracja Praw 
Seksulanych, tłum. Zbigniew Lew-Starowicz, [w:] Podstawy seksuologii, dz. cyt., s. 64–65. 
75 Por. Hasło: Eklezjogenne nerwice, [w:] Encyklopedia erotyki, dz. cyt., s. 176.  
76 Por. Z. Lew-Starowicz, Za drzwiami mojego gabinetu, Kraków 2017, s. 26–28. 
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poszerzenia edukacji seksualnej o etap przedszkolny77. Tym samym można zauważyć, 

że problem różnych koncepcji wychowawczych i edukacyjnych należy do grupy 

kolejnych zagadnień, które ukazują stopniowy proces zmian w światopoglądzie 

seksuologa. 

W publikacjach z lat 70. i 80. w obszarze edukacji seksualnej dowartościowana 

była atmosfera domu rodzinnego oraz uosobienie wzorca męskości ojca i kobiecości 

matki. Wzajemna miłość rodziców była naturalnym i najlepszym przekazem 

tradycyjnych więzi i zasad życia rodzinnego. W początkowym okresie działalności 

seksuolog uważał, że to rodzic najlepiej zna wrażliwość swojego dziecka, stąd to przede 

wszystkim on jest uprawniony, aby wobec pytań potomka zająć stanowisko stosowne 

tak do jego wieku, jak i możliwości percepcji. Edukacja seksualna była dla niego 

procesem wychowawczym, gdzie istotną rolę odgrywała jakość przekazu i dobór treści 

programowych. W tym celu przywołał badania socjolożki Edith Both, która wykazała, 

że w tym samym kręgu kulturowym występujące różnice w przeżywaniu seksualności 

są zależne od modelu edukacji78.  

W połowie lat 90. seksuolog wydał podręcznik Nowoczesne wychowanie 

seksualne. Według autora został on napisany w nurcie pedagogiki „złotego środka”79, 

czyli w zgodzie z dyrektywami wyższych instancji międzynarodowych80. Publikacja 

uwzględniała zachodzące już wtedy przemiany społeczno-kulturowe. Przekaz był w 

nim klarowny i zasadniczo odmienny od tego propagowanego w aktualnych 

programach profilaktycznych. Jako przykład obnażający zamysł pedagogiki seksualnej 

może posłużyć zamysł Zbigniewa Lwa-Starowicza wobec przeciwdziałania pandemii 

AIDS. Już tytułem wstępu autor wyjaśniał: 

                                                 
77 Na łamach swojej autobiografii profesor Zbigniew Lew-Starowicz przyznaje, że w kwestii edukacji 
seksualnej przez lata proponował swoje rozwiązania, ale nigdy nie zyskały one takiej aprobaty, z której 
byłby zadowolony. Por. Tenże, Pan od seksu… ,dz. cyt., s. 202–204. 
78 „E. Both – badając 200 uczniów bejruckich szkół średnich pochodzenia arabskiego – stwierdziła 
interesujące zależności: okazało się, że uczniowie wychowani w szkolnictwie francuskojęzycznym 
bardziej wyróżniali życzliwość, wartości estetyczne, natomiast uczniowie ze szkół arabskich – wartości 
religijne, a wychowani w angielskim systemie oświatowym – wartości hedonistyczne”. Tenże, Seks 
partnerski, dz. cyt., s. 60. 
79 „Zgodnie ze swoją nazwą, nie zajmuje tak radykalnego stanowiska w omawianych kwestiach. Seks jest 
ważną wartością w życiu człowieka, ale nierozerwalnie związaną z innymi wartościami. Miłość, 
dojrzałość i odpowiedzialność to warunki pozwalające na akceptację stosunków przed i pozamałżeńskich, 
instytucję małżeństwa traktuje się jako ważną, ale nie jedyną możliwość bycia ze sobą dwojga ludzi. 
Akceptowane są wszystkie środki antykoncepcyjne i masturbacja. Do homo- i biseksualizmu podchodzi 
się w sposób raczej tolerancyjny; aborcja jest tu złem, ale – zwłaszcza w sytuacji niedostatku edukacji 
seksualnej – traktowana jako zło konieczne”. A. Długołęcka, Wychowanie i edukacja seksualna, [w:] 
Edukacja seksualna, dz. cyt., s. 239. 
80 „Opracowując koncepcję tego podręcznika uwzględniliśmy zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO), Światowego Towarzystwa Seksuologicznego oraz korzystaliśmy z najnowszych ustaleń wiedzy 
z zakresu medycyny wieku rozwojowego, seksuologii, psychologii i pedagogiki”. Z. Lew-Starowicz, K. 
Szczerba (red.), Nowoczesne wychowanie seksualne…, dz. cyt., s. 7. 
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„Przy określaniu obszaru tematycznego podręcznika (co okazało się 
przedsięwzięciem najtrudniejszym) kierowaliśmy się przekonaniem, że w 
nowoczesnym modelu wychowania seksualnego zaczyna dominować to, co łączy, 
a nie to, co dzieli różne szkoły, orientacje i postawy. Wspólne, na przykład, stało 
się przekonanie, że najwłaściwszym modelem aktywności seksualnej 
współczesnego człowieka jest stały związek emocjonalny i jeden życiowy partner, 
co wiąże się niewątpliwie z ogólnoświatowym problemem zapobiegania AIDS”81. 

Pod koniec XX wieku w publikacjach seksuologicznych wiele tematów było 

przedmiotem międzynarodowego konsensusu wychowawczego. Niemniej jednak 

można odnieść wrażenie, że seksuolog przyjmował wobec nowych programów i 

towarzyszących im nurtów filozoficznych postawę krytyczną. W przywołanym 

wcześniej podręczniku dla młodzieży poddał ocenie szwedzki model edukacji 

seksualnej. Pisał o nim: 

„Okazało się, o czym najwięcej mogą powiedzieć Szwedzi, że wychowanie 
seksualne ograniczone do uświadamiania, wyzwalania z ograniczeń oraz do 
antykoncepcji nie dało pozytywnych rezultatów. Już w latach osiemdziesiątych 
pojawiły się opinie ekspertów, że wychowanie seksualne powinno obejmować 
wszystkie aspekty: biologiczne, psychiczne, kulturowe i etyczne seksualności 
człowieka, a poza przekazem informacji powinno też formować postawy 
kształtowane przez konkretne systemy wartości”82. 

Ponadto w skrajnie „wyzwolonych” koncepcjach edukacji seksualnej zauważał 

wpływ ruchu feministycznego i wypunktowywał jego tendencyjne idee83, 

przyczyniające się do agresji między kobietami i mężczyznami. 

Kolejna fala przemian społeczno-kulturowych promująca konsumpcyjny styl życia 

stała się dla seksuologa pretekstem, aby udowodnić, że wcześniejszy typ edukacji i 

model wychowania nie zrealizował swoich założeń. Argumentem był dla niego 

wszechobecny kryzys rodziny, rosnąca liczba rozwodów oraz upadek autorytetu 

rodziców i wychowawców. Ponadto zauważył, że rozwój technologii informatycznych 

przyczynił się do popularyzacji wiedzy z dziedzin pokrewnych seksuologii, a 

równocześnie zwulgaryzował przekaz, ułatwiając dostęp do treści pornograficznych, co 

z kolei u niektórych dorosłych wywołało lęk i zażenowanie. W opinii seksuologa 

rodzice, z racji zbyt małej wiedzy, nie są w stanie sprostać wyzwaniom, które młodzież 

                                                 
81 Tamże. 
82 Tamże, s. 10. 
83 O feminizmie pisał, że wprowadza: „histerię, wiążącą się z pojęciem molestowania seksualnego, 
prowadzi do narastania poczucia lęku i dystansu między kobietami i mężczyznami, jest też jedną z 
przyczyn wzmagania się agresji w relacjach między płciami i zastępowania osobistych kontaktów 
pośrednimi”. Tamże, s. 12. 
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przed nimi stawia84. Zastanawiająca jest zarówno odważna diagnoza rzeczywistości, jak 

i brak propozycji rozwiązania problemów wewnątrz środowiska rodzinnego (chodzi 

głównie o utracony autorytet rodziców). U psychiatry trudno znaleźć rozwiązania 

dotyczące odbudowania relacji rodzicielskich, natomiast dość szybko pojawia się 

propozycja, aby miejsce ojca i matki zastąpić autorytetem młodocianych edukatorów 

seksualnych z kontrowersyjnej grupy „Ponton”85. Takie rozwiązanie wpisuje się w 

obostrzenia zgodne z wytycznymi ONZ i WHO. W obliczu wielu dyskusji i 

podnoszonych postulatów proponujących alternatywne rozwiązania, seksuolog 

przyjmuje radykalne stanowisko i odwołując się do prawa podkreśla, że rząd 

Rzeczpospolitej Polskiej jako sygnatariusz dokumentów ONZ jest zobowiązany do 

upowszechniania i udostępniania dokumentów podejmujących kwestię edukacji 

seksualnej86. Jej sens definiuje jako: 

„(…) promocję zdrowia seksualnego, [która] polega na zdrowym rozwoju 
seksualnym, równych i odpowiedzialnych relacjach partnerskich, satysfakcji 
seksualnej, braku zaburzeń, przemocy i innych krzywdzących praktyk związanych 
z seksualnością. Edukacja seksualna powinna być powszechnie dostępna, 
obejmować całe życie i opierać się na wiedzy87. 

Przywołany wyżej zamysł edukacji seksualnej bliski jest założeniom pedagogiki 

permisywnej88. Należy nadmienić, że Zbigniew Lew-Starowicz jako prezes Polskiego 

Towarzystwa Seksuologicznego postuluje, aby edukacja seksualna była częścią 

edukacji publicznej, a więc analogicznie jak w krajach germańskich89, obowiązkowa, a 

nawet związana z odpowiednimi sankcjami, w przypadku nierespektowania tychże 

                                                 
84 Por. Z. Lew-Starowicz, A. Fijałkowska-Grabowiecka, Seks kontrowersyjny, dz. cyt., s. 18–21. 
85 Nazwa organizacji zrzeszająca młodych edukatorów seksualnych. Działalność grupy Ponton jest 
związana z Federacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. W założeniach organizacji, jak i 
przekonaniu tworzącej ją rzeszy woluntariuszy, są jednymi z niewielu, promujący rzetelną wiedzę 
seksuologiczną. Zakres tematów realizowanych w ramach spotkań z młodzieżą, poradnictwa czy telefonu 
zaufania można znaleźć pod adresem strony internetowej: https://ponton.org.pl/ [data dostępu: 09.10.2021 
r.]. 
86 Por. Z. Lew-Starowicz, A. Długołęcka, Edukacja seksualna, dz. cyt., s. 9. 
87 Tamże.  
88 Definiowana jako: „Seks stanowi bardzo ważną wartość w życiu człowieka; stosunki przed i poza 
małżeńskie są w zasadzie akceptowane (z wyjątkiem wykluczonych prawem sytuacji, na przykład w 
odniesieniu do nieletnich); seks jest wyraźnie oderwany od prokreacji, akceptowane SA wszystkie środki 
antykoncepcyjne i aborcja. Pełna akceptacja obowiązuje również przy ocenie różnorodnych form 
aktywności seksualnych (jeśli nie są one stosowane z udziałem przymusu), a także masturbacji i innej 
orientacji seksualnej”. Tamże, s. 239. 
89 Zagadnienie podejmuje G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności, 
Kraków 2013. 
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zaleceń90. Warto zaznaczyć, że w ramach rzekomej neutralności światopoglądowej na 

namysł etyczno-moralny nie ma już miejsca. 

Na łamach swojej autobiografii Zbigniew Lew-Starowicz próbował złagodzić ton 

ostatnich wypowiedzi szukając rozwiązania konfliktu dotyczącego edukacji seksualnej 

na zasadzie „wspólnego celu” osiąganego różnymi metodami, tzn. poprzez rozdzielenie 

nauczania moralnego od wykładni dotyczącej zdrowia seksualno-reprodukcyjnego: 

„(…) bo przecież intencje mamy podobne – zarówno Kościół, jak i lekarze, rodzice 
czy nauczyciele chcą przede wszystkim pomóc młodzieży, uchronić ją przed 
zagrożeniami, przed patologiami, przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, 
przedwczesnymi ciążami i tak dalej. (…) Jeżeli zaś chodzi o różnice, a te są przede 
wszystkim ideologiczne, związane z moralnością i sferą wiary: niech dodatkowo 
zajmą się nimi katecheci, rodzice, nauczyciele, niech rozmawiają z młodymi, dają 
przykład, tłumaczą”91. 

Czy jest to słuszna intuicja? Wydaje się, że odpowiedź można znaleźć nie tyle 

wśród seksuologów przekonanych do swoich racji, co raczej w podstawach pedagogiki i 

psychologii ludzkiego rozwoju. W kontekście agresywnej debaty nad kształtem 

edukacji seksualnej pojawia się pytanie, gdzie leży troska o integralny rozwój 

psychoseksualny dzieci i młodzieży. W seksuologii rozwiązania, które kilkanaście lat 

temu były oceniane krytycznie, dziś w imię konsensusu i legalizmu prawnego podane 

zostały za wzorzec (np. szwedzki model wychowania z jego koncepcją rodziny, a także 

kwestia inicjacji seksualnej). Trudno jednoznacznie znaleźć odpowiedź, skąd wynika 

taka zmiana zapatrywań profesora wobec dość kluczowych problemów. 

Prawdopodobnie jest to wynik bezkrytycznej interpretacji międzynarodowych 

dyrektyw. Stąd można postawić tezę, że edukacja seksualna jest zależna przede 

wszystkim od woli ciał społecznych stanowiących regulacje prawne w ramach 

koncepcji zdrowia seksualnego. 

      

 

                                                 
90 „Przykładem rzetelnego i proponującego adekwatne w naszym kraju rozwiązania programu edukacji 
seksualnej są Standardy Edukacji Seksualnej w Europie opracowane przez Biuro Regionalne WHO dla 
Europy i BZgA”. http://pts-seksuologia.pl/sites/strona/114/stanowisko-polskiego-towarzystwa-
seksuologicznego-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-z-dnia-6-czerwca-1997r-kodeks-karny-
zawartej-w-druku-sejmowym-nr-3751-penalizujacej-dzialania-z-zakresu-edukacji-
seksualnej?fbclid=IwAR0Hk-73HuLfRDwB26KtYcZ1MWyZQmuEEradFM7fAEne2Nv7prJjDzl6kHU 
 [data dostępu: 19.04.2020 r.]. Skrót BZgA oznacza Niemieckie Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej. 
Wśród sankcji Gabriela Kuby wspomina o karach finansowych oraz prawnych, w tym również 
możliwość pozbawienia praw rodzicielskich.  
91 Z. Lew-Starowicz, Pan od seksu…, dz. cyt., s. 205. 
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Analiza spuścizny myśli i dorobku związanego z doświadczeniem terapeutycznym 

wśród osób młodocianych pozwala zauważyć dość znaczny brak konsekwencji autora, 

Zbigniewa Lwa-Starowicza. Jego zmienność, a nawet polaryzacja stanowisk implikuje 

wspomniany już relatywizm etyczny.  

Jak przebiegają zmiany? Zdaje się, że można streścić je mniej więcej w taki 

sposób. Początkowe publikacje Zbigniewa Lwa-Starowicz wskazują, że był 

wymagającym towarzyszem młodzieży. Z determinacją przeciwstawiał się 

hedonistycznemu stylowi życia. Na podstawie swojej praktyki terapeutycznej, jak i 

przywoływanych autorytetów92, potrafił zachęcać do samoopanowania, wspierając tym 

samym kulturę czystości i wstydliwości. Zauważał zgubne skutki samozaspokajania 

seksualnego, tj. wzrastający egoizm, nieumiejętność nawiązywania więzi 

międzyludzkich, a później partnerskich93. W tym okresie cielesność i płodność 

rozpatrywał w nurcie filozofii personalistycznej94. Można uznać, że bliska była mu 

aksjologia chrześcijańska. Choć perspektywa jego spojrzenia na ludzką seksualność jest 

różna od tej przyjmowanej/wynikającej z wiary, to można powiedzieć, że jest 

kompatybilna z przekazem wyrażonym w Deklaracji Kongregacji Nauki Wiary Persona 

Humana. O niektórych zagadnieniach etyki seksualnej. Czytamy w niej: „masturbacja 

jest aktem wewnętrznie i poważnie nieuporządkowanym”95. W powyższym temacie 

dokument ten koncentruje uwagę na niewłaściwej celowości „użycia” narządów 

płciowych, tzn. poza prawidłowym współżyciem małżeńskim, czyli wbrew pełnemu, 

nieodwołalnemu oddaniu w miłości oraz prokreacji96.  

Spójny z nauczaniem Kościoła jest również taki przekaz seksuologa, w którym 

wspomina, że adolescenci, z racji intensywnych przemian fizjologicznych, mają 

większe trudności z samoopanowaniem i samowychowaniem, ale nie oznacza to, że są 

                                                 
92 Warto przywołać przemyślenia Hanny Malewskiej, które seksuolog bezpośrednio przywołał: „Filozofia 
hedonistyczna i oczekiwania od życia głównie przyjemności tak rozprzestrzeniła się wśród młodzieży, że 
starsze pokolenie nieomal obawia się wymagać od niej wyrzeczeń (…) Przeżycia erotyczne w okresie 
‘późnej’ młodości są bogatsze i dają więcej radości niż przeżycia w okresie adolescencji, kiedy zarówno 
chłopak, jak i dziewczyna są na ogół emocjonalnie niedojrzali”. Helena Majewska, Perspektywy, [za:] 
Eros kultura natura, dz. cyt., s. 168. W publikacji pojawiło się także odniesienie do V. E. Frankla i A. 
Kępińskiego. 
93 Por. Tamże, s. 169–171. 
94 W niektórych wypowiedziach Zbigniewa Lwa-Starowicza można doszukać się intuicji bliskiej 
Jacquesowi Maritainowi: „Człowiek będzie w pełni osobą, per se subsistens i per se operans, tylko w 
miarę opanowania życia zmysłów i namiętności przez życie rozumu i wolności; inaczej pozostanie tak jak 
zwierzę zwykłą jednostką, niewolnikiem warunków, okoliczności; wciąż w pogoni za czymś innym, 
niezdolny będzie do kierowania sobą; będzie tylko częścią nie mogąc stać się całością… (…) Osobowość 
natomiast rośnie w miarę, jak dusza, wznosząc się ponad świat zmysłów, wiąże się coraz ściślej przez 
rozum i wolę z tym, co stanowi życie ducha”. J. Maritain, Jednostka a osoba, w: Filozofia i socjologia 
XX w., cz. 2, tłum. T. Mrówczyński, Warszawa 1965, s. 83. 
95 Por. PH 9. 
96 Por. tamże; Por. A. Marcol, Etyka życia seksualnego, dz. cyt., s. 134. 
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one niemożliwe. Zarówno Katechizm Kościoła Katolickiego97, jak i punkt 9 Deklaracji 

Persona Humana98 odnosi się do doświadczenia nauk medyczno-psychologicznych99, 

aby wyjaśnić, w niejednej sytuacji, wątpliwości dotyczące winy moralnej i 

odpowiedzialności człowieka m.in. za zachowania kompulsywne. W nauce Kościoła 

masturbacja należy do kategorii grzechów ciężkich, ale istnieją powody (nabyty nałóg, 

niedojrzałość emocjonalna, stany lękowe oraz inne psychiczne i społeczne 

uwarunkowania)100, w których „wina moralna popełniającego ten czyn może być 

zmniejszona albo nawet całkowicie zniesiona”101. Jak można zauważyć, dialog tych dwóch 

dyscyplin nauki jest czymś nieuniknionym. Teolog nieposiadający elementarnej wiedzy 

psychologiczno-seksuologicznej prawdopodobnie w prezentacji swoich racji pozostanie 

jedynie na poziomie teoretyczno-legalistycznej wykładni, która dla wielu, w tym przede 

wszystkim ludzi młodych, jest trudna do zrozumienia, aby nie powiedzieć zniechęcająca 

rygoryzmem surowych zasad. 

W tym czasie, a więc na progu działalności publicystycznej pojawia się jeszcze 

jedno ważne zagadnienie, które konsekwentnie, choć w innej postaci wybrzmiewa w 

późniejszych publikacjach. Otóż, chodzi o przeżywanie okresu młodości na sposób 

dziewiczy, czyli z odroczonym czasem inicjacji seksualnej. Należy zasygnalizować, że 

w tym okresie, medyk był skory naświetlić tę problematykę z perspektywy daru, co jest 

być może nieświadomym nawiązaniem do koncepcji filozoficznej rozwijanej przez 

Karola Wojtyłę102. Chociaż seksuolog nie rozwija specjalnie tego tematu, wydaje się za 

zasadne dopowiedzieć, że w ujęciu etyki personalistycznej – dar w relacjach 

międzyludzkich – „(…) łączy się ze wskazaniem na ten wymiar rzeczywistości, który 

jest nieutylitarny, który wymyka się kategorii bonum utile. Koncentracja na darze jest 

                                                 
97 „Aby dać wyważony sąd o moralnej odpowiedzialności tych, którzy popełniają masturbację, a 
następnie kierować się nim w duszpasterstwie, trzeba uwzględnić emocjonalną niedojrzałość, nabyte 
przyzwyczajenia, stany lękowe oraz inne psychiczne i społeczne faktory, które zmniejszają winę moralną 
albo ją nawet całkowicie znoszą” KKK 2352. 
98 „Dzisiejsza psychologia dostarcza w sprawie masturbacji licznych ważnych i pożytecznych 
wskazówek, w oparciu o które należy wydawać bardziej właściwy sąd o odpowiedzialności moralnej i 
odpowiednio kierować działalnością duszpasterską. Psychologia może też dopomóc w zrozumieniu, w 
jakiej mierze niedojrzałość młodzieńczego wieku – niekiedy przeciągająca się poza ten wiek – lub brak 
równowagi psychicznej, czy też nabyte przyzwyczajenie mogą zaważyć na sposobie działania człowieka, 
zmniejszając dobrowolność czynów i sprawiając, iż subiektywnie nie zawsze zaciąga się ciężką winę. 
Jednak w ogólności nie powinno się domniemywać braku poważnej odpowiedzialności; jeśli to ma 
miejsce, to kwestionuje się u ludzi samą możność działania w sposób moralny”. PH 9.  
99 W tym miejscu warto wspomnieć, że seksuolog co pewien czas nawiązuje  
100 Por. F. Salvestrini, Kościół a płeć, [w:] Kościół a problemy etyki seksualnej. Komentarz do Deklaracji 
Persona Humana, Warszawa 1987, s. 64.  
101 W. Bołoz CSsr, Etyka seksualna, dz. cyt., s. 131. 
102 Por. J. Kupczak OP, Człowiek jako obraz i podobieństwo Boga w myśli Jana Pawła II, [w:] M. 
Grabowski, A. Słowikowski (red.), Antropologia filozoficzna – inspiracje biblijne, Toruń 2009, s. 186. 
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więc próbą przeciwstawienia się wszechobecnemu utylitaryzmowi”103. Można postawić 

tezę, iż wszechobecny utylitaryzm jest wynikiem m.in. odejścia od pojęcia osoby i 

związanej z nim relacyjności jako daru ukonstytuowanego/opartego na miłości 

oblubieńczej. 

We wczesnym okresie działalności publicystycznej seksuolog wyrażał opinię, że 

spójne i integralne wychowanie (również to w wymiarze seksualnym) gwarantowało 

harmonijny rozwój człowieka we wszystkich sferach jego życia, tj. cielesno-

psychiczno-duchowym. Zbigniew Lew-Starowicz szanował wpływ religii na życie 

seksualne człowieka, zaś biologizację sfery życia intymnego uważał za „najbardziej 

powierzchowną waloryzację”104. Współcześnie wyżej wspomniane przekonania określa 

jako pedagogikę restrykcyjną105, co więcej, przekaz tego typu utożsamia jedynie z 

rygorystycznym nauczaniem Kościoła. 

W publikacjach Zbigniewa Lwa-Starowicza z XXI wieku następuje liberalizacja 

poglądów oraz typowy dla takich rozstrzygnięć minimalizm moralny106. Zjawisko to o 

tyle jawi się jako niepokojące, o ile dotyczy koncepcji wychowania, której adresatami 

jest młode pokolenie. Zastanawiający jest tak radykalny kierunek zmian, tym bardziej, 

że implikuje on praktycznie całkowite odejście od wcześniejszych założeń edukacji 

seksualnej107. Argumenty, jakie podaje seksuolog, tj. rozwój wiedzy naukowej i brak 

kompetencji rodziców, wydają się niewystarczającym pretekstem, aby edukację 

seksualną sprowadzić do przekazu ściśle biologicznego i pozbawionego jakiejkolwiek 

głębszej antropologii i etyki. Co więcej, można odnieść wrażenie, że wiedza 

biologiczna zostaje w pewnym sensie upolityczniona, a więc uzależniona od 

                                                 
103 Tamże, s. 186–187. Warto nadmienić jeszcze jedną koncepcję daru, która choć nie ma miejsca w 
seksuologii Zbigniewa Lwa-Starowicza może stanowić pewne dopełnienie wcześniejszej wypowiedzi. 
Jarosław Kupczak OP zauważa, już samo „(...) widzenie i opisywanie istnienia jako daru wydaje się 
próbą konstruowania nowej teodycei, nowej teologii naturalnej, która od daru zmierza ku Dawcy”. 
Tamże, s. 187. 
104 Z. Lew-Starowicz, Seks partnerski, dz. cyt., s. 60. 
105 Rozumiana przez seksuologa następująco: „Seks jest traktowany jako składnik miłości, akceptowany 
wyłącznie w związkach małżeńskich, ma służyć przede wszystkim prokreacji, stosunki przed i poza 
małżeńskie są jednoznacznie potępiane. Potępiane są również metody antykoncepcyjne, dopuszcza się 
tzw. metody naturalne, określając je jako metody planowania rodziny i nierozerwalnie łącząc z 
małżeństwem. Aborcja jest utożsamiana ze zbrodnią. Jednoznacznie potępia się takie zachowania jak 
masturbacja, seks oralny, seks analny itp. Nie akceptuje się aktywności seksualnej osób o orientacji innej 
niż heteroseksualna. Nie ma taryfy ulgowej w ocenie osób dopuszczających się zdrady małżeńskiej i dla 
osób rozwiedzionych”. A. Długołęcka, Wychowanie i edukacja seksualna, [w:] Edukacja seksualna, dz. 
cyt., 239.  
106 Liberalizm w społeczeństwie i w medycynie ma swoje konkretne propozycje. Por. R. Legutko, 
Liberalizm i moralna neutralność, „Znak” 1997/12, s. 85–91; Por. T. Biesaga, Elementy etyki lekarskiej, 
Kraków 2006, s. 84.  
107 Wcześniejsze określenia dotyczą szkolnego przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Zmiana 
terminologii na rzekomo bardziej naukową i neutralną światopoglądowo Edukację seksualną ujawnia 
zamysł, co do jakości przekazu i doboru treści.  
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stanowionych dyrektyw dotyczących zdrowia reprodukcyjnego. Trudno przyznać rację, 

jakoby był to przekaz neutralny światopoglądowo (jak to zaznacza często Zbigniew 

Lew-Starowicz i grupa edukatorów „Ponton”). Wydaje się, że rolę zaproponowanego 

przez seksuologa przekazu powinna spełniać rzetelna lekcja biologii. Nośne hasła, w 

których priorytetem jest wolność wyboru, tolerancja, neutralność światopoglądowa 

wobec wszelkich odmienności, nieodłącznie wiąże się z pluralizmem poglądów bez 

możliwości wartościowania i normowania. Na tych fundamentach opierają się 

współczesne normy wytyczone przez ONZ i WHO. Nie ma w nich miejsca na zasady, 

które w duchu personalizmu (odnośnie sfery seksualnej) proponowali inni lekarze, np. 

Władysław Fijałkowski, Wiktor Frankl, Karol Meissner czy Wanda Półtawska. 

Pierwszy z wymienionych pisał o twórczym przeżywaniu płciowości108, zaś Wiktor 

Frankl wyjaśniał pacjentom, że „człowiek nie jest istotą napędzaną popędami, ale 

pociąganą przez wartości”109. 

Postulat Zbigniewa Lwa-Starowicza, aby zindoktrynowany przekaz uzupełnić o 

sferę etyczno-moralną w domu i podczas katechezy, najprawdopodobniej zrodzi 

konflikt zasad, co w zbuntowanym, młodym człowieku pogłębi frustrację. 

Prawdopodobnie terapeuta zdaje sobie sprawę, że nastolatek musi mieć jednorodny, 

klarowny przekaz w podobnym nurcie filozoficznym. Jeśli człowiek (tym bardziej 

adolescent) otrzymuje wobec swojej sytuacji życiowej skrajne propozycje rozwiązań, a 

takowe wynikają z liberalnego naturalizmu i opozycyjnego wobec niego personalizmu, 

czuje się zagubiony i w kluczowych kwestiach zazwyczaj wybierze to, co łatwiejsze i 

przyjemniejsze. Intuicję tę, od strony filozoficznej, potwierdza wypowiedź Karola 

Wojtyły: 

„(…) wyższa wartość domaga się większego wysiłku woli, jeśli chcemy ją 
osiągnąć lub zrealizować. Aby więc subiektywnie zwolnić się od tego wysiłku, aby 
przed samym sobą usprawiedliwić brak takiej wartości, pomniejszamy jej 

                                                 
108 Profesor W. Fijałkowski wymieniał następujące wytyczne do twórczego przeżywania płci: 1) „ani 
podniecenie, ani tłumienie, tylko otwieranie się na kontakt z innymi osobami płci odmiennej z całym 
poszanowaniem ich osobowej odrębności i nienaruszalności”; 2) „ani eksploatacja, ani odrzucenie 
pobudzeń ze sfery płciowej, tylko wydobywanie znaczeń umożliwiających bliższe poznanie drugiej 
osoby”; 3) „ani puszczenie samopas, ani blokowanie, tylko ukierunkowanie poruszeń popędowych, by 
wyrażały gotowość budowania więzi, mającej na uwadze dalekowzroczne widziane dobro własne i 
drugiej osoby”; 4) „ani zachłanna pożądliwość, ani gloryfikowanie spontaniczności, tylko dbałość o to, 
by energia, wychodząca ze sfery płciowej, była energią użyteczną, służąca budowaniu jedności z drugą 
osobą, z otoczeniem, z narodem, z całym światem”. W. Fijałkowski, Niewykorzystany dar płci, Kraków 
1997, s. 29–30; Por. D. Kornas-Biela, Ku dojrzałemu przeżywaniu płciowości, [w:] Płciowość ludzka w 
kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła, dz. cyt., s. 157. 
109 V. E. Frankl, Homo patiens, tłum. R. Czarnecki, J. Morawski, Warszawa 1976, s. 33. 
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znaczenie, odmawiamy jej tego, co w rzeczywistości jej przysługuje, widzimy w 
niej wręcz jakieś zło”110. 

Wspomniana w autobiografii seksuologa koncepcja edukacyjna, określona przez 

niego jako zasada „złotego środka”, nie zawsze spełnia swoją rolę111. Można odnieść 

wrażenie, że w toczonych debatach dotyczących kształtowania postaw młodego 

pokolenia wobec seksualności swojej i innych, nie ma miejsca na realny, 

interdyscyplinarny dyskurs. Jeśli dwie strony (seksuologia i teologia), pełne 

wzajemnych uprzedzeń, nie wykażą woli wsłuchania się w swoje racje, to trudno będzie 

mówić o jakichkolwiek konstruktywnych rozwiązaniach uwzględniających potrzeby 

intelektualne, wrażliwość emocjonalną i rozwój moralny młodzieży. Sytuację utrudniają 

wzajemne oskarżenia pozostające na poziomie stereotypów, a więc nikłej 

znajomości112. Przykładowo, z niektórych publikacji Zbigniewa Lwa-Starowicza można 

wnioskować, że Kościół jest przeciwnikiem satysfakcji i spełnienia w relacjach 

seksualnych, a przede wszystkim jawi się jako zabraniający edukacji seksualnej opartej 

o wiedzę naukową. Trudno zgodzić się z takimi wnioskami. Kwestie wychowania 

opartego na prawdach naukowych, dostępnych do poznania na drodze intelektualnego 

wysiłku były przedmiotem troski Ojców Soborowych podczas obrad Soboru 

Watykańskiego II113, a także, w kolejnych latach, w ukazujących się systematycznie 

                                                 
110 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 129. 
111 Z. Lew-Starowicz, Pan od seksu…, dz. cyt., s. 205. 
112 Trudno uzasadnić skąd biorą się uprzedzenia seksuologa powtarzane m.in. w takich jego 
przemyśleniach: „Świecki kodeks etyczny zarzuca natomiast Kościołowi brak akceptacji ludzkiej natury i 
fizjologii, prowadzący do szeregu zaburzeń poprzez maksymalne ograniczenie przejawów seksualizmu. 
Sam natomiast propaguje seks naturalny i radosny, zdrowy w swoich przejawach i ograniczony sztywną 
zasadą nie krzywdzenia ani siebie, ani partnera”. Z. Lew-Starowicz, Seks kontrowersyjny, dz. cyt., s. 144. 
Można snuć przypuszczenia, że część stereotypów bierze się z powierzchownej lektury dokumentów i 
przemówień papieskich wydawanych np. na początku XX wieku. Pius XI, w Divini illius magistri. O 
chrześcijańskim wychowaniu młodzieży, Rzym 1929 r. przestrzegał przed naturalizmem wychowawczym, 
słabością natury ludzkiej, a także wspominał o złowrogich skutkach koedukacji. Natomiast pomija się 
fragmenty, w których wyraża on potrzebę współdziałania nauki i wiary, tj. nr 52. „Kościół jest 
opiekunem nauki”, nr 53. „Wiara w zgodzie z rozumem”, nr 54. „Nie wolno krzywdzić młodzieży 
nauczaniem niezgodnym z wiarą”, nr 61. „Fałszywe drogi wychowania seksualnego”. Tym czasem 
odczytując zamysł Papieża z perspektywy czasów jemu współczesnych należy podkreślić, że Papież 
pokładał nadzieję w chrześcijańskim wychowaniu ludzi młodych w naturalnym środowisku rodzinnym. 
Uważał, że przykład miłości ojca i matki, ich obecność i troska powinny iść w parze z jasnymi zasadami 
wzmacnianymi karnością, jeśli takowo jest wymagana do wzmocnienia woli ich dzieci. Pius XI jakby 
świadom trudności z przyjęciem jego przekazu dopowiedział: „Nie rozumie tego celu wychowawczego 
świat, który wychowaniu chrześcijańskiemu zarzuca, że tłumi przyrodzone zdolności człowieka i gardzi 
kulturą doczesną. Zarzut ten odparł już Tertulian, stwierdzając, że chrześcijanie nie lekceważą żadnego 
dzieła Bożego. Ale chrześcijanin przestrzega miary i nie posługuje się dobrami doczesnymi w sposób 
niewłaściwy. Spełnia też chrześcijanin doskonale swoje obowiązki doczesne i jest pożytecznym 
członkiem społeczeństwa”. Tamże, nr 93. Pius XI, Divini illius magistra… dz. cyt., [za:] 
https://myslkatolicka.files.wordpress.com/2018/10/divini-illius-magistri-1929-pl.pdf [data dostępu: 
09.09.2021 r.].  
113 Przykładowo DWCH 1. 
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dokumentach, jak np. w opublikowanych w 1983 roku przez Kongregację ds. 

Wychowania Katolickiego Wskazaniach wychowawczych na temat miłości ludzkiej. 

Zasady wychowania seksualnego. Dokument ten w punktach 106–109 przynagla do 

podjęcia trudu wychowania człowieka w płciowym i seksualnym wymiarze. Tematyka 

wychowania seksualnego zgodna z założeniami personalizmu i respektująca nauczanie 

Kościoła była i jest również przedmiotem papieskiej troski, w tym aktualnego Papieża 

Franciszka114. Innymi słowy, nie chodzi o brak chęci czy wręcz zakaz wobec 

korzystania z osiągnięć nauki. Chodzi raczej o deficyt odpowiednio przygotowanych 

specjalistów, w tym również medyków o chrześcijańskim spojrzeniu na seksualny 

wymiar ludzkiego życia115. Problemem zdaje się być niewystarczająca ich liczba, jakość 

przekazu i brak odpowiedniej promocji do tychże działań. Konstruktywna współpraca 

naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki, a także pedagogiki 

chrześcijańskiej mogłaby przyczynić się do lepszej asymilacji trudnej i delikatnej 

problematyki życia intymnego116.  

Podsumowując, w toczonych debatach umyka fakt, że sprzeciw Kościoła nie jest 

wyrazem niechęci wobec edukacji seksualnej w ogóle. Brak porozumienia dotyczy 

takich kwestii, jak: dobór treści tematycznych, celów wychowawczych oraz kadry 

propagującej ową wiedzę117. Inna perspektywa i oczekiwania wobec edukacji 

                                                 
114 Współcześnie Papież Franciszek raz jeszcze odniósł się do tych zagadnień w AL 200–208.  
115 Wobec rzeszy liberalnych nauczycieli, liczba tych, którzy mogliby przyczynić się do krzewienia 
personalistycznej wykładni na temat ludzkiej płciowości jest wciąż niewystarczająca. Potrzeba osób, 
które wykształcenie medyczne wspierają solidną formacją filozoficzno-teologiczną. Za wzór takich osób 
może posłużyć Wanda Półtawska i zmarły przed kilkoma laty Karol Meissner. Działalność 
psychoterapeutyczna Wandy Półtawskiej, a także edukacyjny i wychowawczy charakter jej publikacji 
obejmuje wiedzę psychoseksuologiczną opartą na kanwie nauczania Jana Pawła II np. W. Półtawska, 
Przed nami miłość…, Częstochowa 2009; Tenże, Eros et iuventus, Częstochowa 2009; Tenże, Uczcie się 
kochać, Częstochowa 2015; Tenże, Genealogia divina. Boże pochodzenie człowieka, Częstochowa 2018. 
Spuścizna myśli Karola Meissnera zawarta w niemałej ilości publikacji może posłużyć młodzieży i 
narzeczonym w lepszym przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. Wśród opracowań jego autorstwa 
warto przywołać: K. Meissner, B. Suszka, Nas dwoje i… Rozmowy z narzeczonymi i młodymi 
małżeństwami, Poznań 1998; K. Meissner, Człowiek – istota płciowa, Poznań 2015. Przed laty zarówno 
W. Półtawska, jak i K. Meissner edukowali rzesze studentów w ramach wykładów dot. psychologii 
płciowości realizowanych na KUL-u, UAM w Poznaniu, UKSW i PAT w Krakowie.  
116 W tym miejscu należy wspomnieć o obowiązującej klasyfikacji modeli wychowawczych w edukacji 
seksualnej. M. Olczyk wyjaśnia: „według klasyfikacji sporządzonej przez Amerykańską Akademię 
Pediatrii wyróżnia się trzy główne modele wychowania seksualnego: Model A (Abstinence-only 
Education) – akcentujący rolę abstynencji i wychowania do czystości przedmałżeńskiej; Model B 
(Biological Sex Education) – tzw. biologiczną edukację seksualną, promującą antykoncepcję i dość 
swobodny stosunek do norm moralnych w zakresie seksualności; Model C (Comprehensive Sex 
Education)”. M. Olczyk, Edukacja seksualna jako wychowanie do miłości. Niezmienne pryncypia i nowe 
wyzwania w świetle Amoris laetitia 259–290, „Teologia i Moralność”, nr 1(23)/2018, s. 131. 
117Dokument Papieskiej Rady ds. Rodziny formułuje cztery zasady dot. sposobu nauczania i 
wychowywania młodzieży w dziedzinie płciowości tj. 1) każde dziecko jest osobą jedyną i 
niepowtarzalną, dlatego powinno otrzymać indywidualną informację; 2) wszystkie przekazywane 
młodym ludziom wyjaśnienia zawsze powinny posiadać wymiar moralny; 3) wychowanie do czystości 
oraz przekazywanie stosownych informacji na temat ludzkiej płciowości, powinno odbywać się w 
szerszym kontekście wychowania do miłości; 4) rodzice powinni przekazywać te informacje z najwyższą 
delikatnością, ale w sposób jasny i dostosowany do wieku dziecka. Por. LPPZ 65–75 
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seksualnej dotyczą chociażby rozstrzygnięć w obrębie zagadnienia masturbacji, inicjacji 

seksualnej i związanej z nią wstrzemięźliwości118. Czymś słusznym byłoby 

propagowanie, w ramach spotkań dla młodzieży zrzeszonej w grupach formacyjnych, 

podstawowej wiedzy z dziedziny psychiatryczno-seksuologicznej opatrzonej 

odpowiednim komentarzem filozoficzno-teologicznym. Taka misja wychowawcza 

byłaby odpowiedzią na apel Papieża Jana Pawła II: 

„Banalizacja seksu w społeczeństwie przesyconym erotyzmem oraz brak 
odniesienia do zasad etycznych mogą zniszczyć życie dzieci, nastolatków i 
młodzieży, uniemożliwiając im dorastanie do odpowiedzialnej, dojrzałej miłości, 
oraz zaburzyć harmonijny rozwój ich osobowości”119. 

W ten sposób Kościół wsparłby wszechstronny rozwój adolescentów i być może 

w perspektywie czasu pozyskałby dojrzałych i uformowanych małżonków (w 

przyszłości zaangażowanych w poradnictwo małżeńskie). 

Pomijanie podstaw pedagogiki i antropologii opartej na obiektywnej aksjologii 

zdaje się być głównym zarzewiem konfliktu w dyskusjach dotyczących koncepcji 

wychowawczej młodego pokolenia120. Wydaje się, że szansę na dialog tych dwóch121, 

czasem opozycyjnych wizji wychowawczych, można upatrywać w koncepcji 

samowychowania. Ewa Rojewska zauważa: 

„Rozróżnienie to – na działanie natury i działanie osoby – jest szczególnie 
przydatne w analizie istoty procesu samowychowania seksualnego. Pożądanym 
stanem rzeczy w kwestii (samo)wychowania seksualnego jest osiągnięcie stanu 
integracji, a więc harmonijnego współdziałania wszystkich wymiarów osoby. Aby 
jednak taki stan mógł zostać osiągnięty, konieczne jest podjęcie trudu 

                                                 
118 Seksuolog jest świadom różnicy światopoglądowej, a tym samym metodologii w jakim dany temat jest 
opracowywany. W jednej z publikacji seksuolog sam rozróżnia „katolicką i świecką moralność 
seksualną”. Wymienia stanowiska różniące te dwie kategorie, tj. przedmałżeńska aktywność seksualna, 
metody sterowania płodnością, homoseksualizm, pornografię – w sensie jej definicji. Por. Z. Lew-
Starowicz, Seks kontrowersyjny, dz. cyt., s. 141–145. 
119 Jan Paweł II, Rodzina chrześcijańska silna wiarą. Przemówienie do uczestników zgromadzenia 
plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny, 18.10.2002r., nr 4; 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/rrodziny_18102002.html [data 
dostępu: 12.02.2021 r.].  
120 Profesor Zbigniew Lew-Starowicz jest tym samym bliższy edukatorom seksualnym grupy Ponton, niż 
zaangażowanym w pedagogiczny projekt pt. „Stop pedofilii”. Wydawane broszury w ramach 
wspomnianej kampanii ukazują zdjęcia perwersyjnych fragmentów obowiązkowych podręczników i 
pomocy naukowych w realizacji przedmiotu edukacja seksualna. Poza tym seksuolog dość tendencyjnie 
ocenia projekt, który wyraża sprzeciw wobec seksualizacji dzieci przedszkolnych. W jednym z 
wywiadów seksuolog podsumował, że to temat zastępczy wobec aktualnych problemów Kościoła. Tym 
samym stygmatyzuje i podważa zasadność działań pedagogów zaangażowanych w inny rodzaj edukacji 
seksualnej, oparty chociażby na doświadczeniu niemieckiej socjolog i publicystki Gabrieli Kuby. 
Fragment wywiadu por. https://zdrowie.radiozet.pl/Seks/Psychoseksuologia/Stop-pedofilii-prof.-
Zbigniew-Lew-Starowicz-o-projekcie-obywatelskim [data dostępu: 02.10.2020 r.]. 
121 Materialistyczno-naturalistycznej oraz personalistycznej. 
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samowychowania. Konieczne jest osiągnięcie punktu, w którym działanie 
naturalne, stanie się działaniem osobowym, a więc spójnym z osobowym 
charakterem człowieka. Konieczność ta wynika z założenia o osobowej naturze 
człowieka. W tym kontekście natura nie stoi w opozycji do osoby. Naturalne 
działanie człowieka to działanie osobowe”122. 

  Powyższy sposób rozumowania wskazuje, że oparcie dialogu na dobrych 

założeniach filozoficznych może okazać się pomostem łączącym te trzy różne dziedziny 

(seksuologia – antropologia filozoficzna – teologia). 

3.1.2. Okres narzeczeński 

W poradnikach seksuologicznych czas przygotowania do małżeństwa nie zawsze 

bywa dobitnie wyodrębniony, co może utrudniać jednoznaczne wyartykułowanie 

przekazu Zbigniewa Lwa-Starowicza123. Problematyka, z którą borykają się młodzi 

ludzie decydujący się podjąć wspólne życie, w wielu aspektach bliska jest tym treściom, 

które zostały przedstawione w poprzednim paragrafie. Zagadnienia dotyczące 

masturbacji, używek czy sposób działania praw psychologicznych w kontekście 

inicjacji seksualnej traktowane są praktycznie analogicznie u wszystkich 

zamierzających dopiero do założenia rodziny. Oczywiście wiek narzeczonych i zdobyte 

doświadczenie życiowe, oraz czasem ich wykształcenie pozwalają założyć większą 

dojrzałość psychoseksualną w stosunku do tej, jaka występuje u nastolatków.  

W tym miejscu zostaną zatem omówione jedynie te kwestie, które nie pojawiły się 

w paragrafie dotyczącym młodzieży lub zostały wspomniane wcześniej, ale mają 

szczególne konsekwencje w małżeństwie.  

3.1.2.2 Nierealny obraz siebie i drugiej osoby 

Według seksuologa narzeczonych charakteryzuje spora ilość przeżyć, które można 

ulokować jedynie na poziomie wrażeń i wzajemnej fascynacji. Seksuolog-terapeuta na 

podstawie obserwacji swoich pacjentów odnotowuje, że w tym okresie silnie wyraża się 

potrzeba akceptacji, uznania, widzenia siebie w oczach drugiej osoby jako pożądanego 

współtowarzysza życia. Stąd też pisał o zjawisku pozornej prawdziwości – jesteśmy 

                                                 
122 E. Rojewska, Samowychowanie seksualne młodzieży w świetle literatury przedmiotu i badań własnych, 
„Studia Pedagogica Ignatiana”, nr 2 (2017), s. 229. 
123 Wydaje się, że nauczaniu Kościoła dość jasno widać różnicę w tonie wypowiedzi poprzez 
podkreślanie powagi decyzji, odpowiedzialności za drugą osobę, wierności i stałości w miłości. 
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takimi, jakimi chcielibyśmy być w oczach ukochanej osoby124. Taka znajomość rzutuje 

na jakość i specyfikę spędzanego czasu125. Konsekwencją szeregu złudzeń jest 

idealizacja zarówno partnera, jak i siebie samego. Jeśli rzeczywistość okazuje się 

trudniejsza od wyobrażeń, to w krótkim czasie młodzi małżonkowie dochodzą do 

wniosku, że już się nie kochają, więc należy odzyskać swoją wolność. 

Nie sposób nie wspomnieć o kolejnym następstwie odrealnionego spojrzenia na 

siebie i partnera. Jedną z poważniejszych nieprawidłowości jest pochopne 

podejmowanie decyzji o wspólnym życiu. Wiąże się to bezpośrednio z 

bagatelizowaniem, a nawet niechęcią do poznania środowiska, z którego partner się 

wywodzi126. Dla seksuologa nie do przyjęcia jest podejmowanie tak kluczowej dla życia 

decyzji w strachu, pod naporem innych, czyli wbrew swojej woli i na przekór 

skłonnościom uczuciowym127. W tej samej publikacji seksuolog przestrzega 

narzeczonych przed poślubieniem kogoś z litości i naiwną myślą, że małżeństwo 

nawróci lub zmieni drugą osobę128. W pewnym sensie psychoterapeuta próbuje obalić 

mit jakoby „miłość przezwyciężyła wszystko”. W jego opinii, przywołany slogan bywa 

powtarzany przede wszystkim przez osoby rozumiejące miłość w sposób infantylny.  

Terapeuta wylicza szereg cech charakteru i predyspozycji, które nie rokują 

o pomyślności związku już na etapie narzeczeństwa129. Przykładowo, z perspektywy 

bogatego doświadczenia terapeutycznego Zbigniew Lew-Starowicz zauważa, że młodzi 

ludzie nie doceniają w drugiej osobie cech związanych z szeroko rozumianym 

altruizmem. Być może dlatego, że sami nie dbają o taki rozwój postaw życiowych 

względem siebie? Sprawdzianem, na czym budowana jest relacja, są sytuacje kryzysu. 

Wtedy okazuje się, że młodzi nie zwracali uwagi na takie cechy, jak: łagodność, 

życzliwość wobec ludzi, wrażliwość, dobroć, tolerancja czy świat wartości130. Z 

                                                 
124 „Obraz realny a idealny to jednak nie to samo i życie codzienne odsłania prawdę o nas – stąd poczucie 
rozczarowania”. Z. Lew-Starowicz, Seksuolog radzi, dz. cyt., s. 141. 
125 Seksuolog dosadnie obnaża rzeczywistość, w której wspólny czas narzeczonych to głównie przyjemne 
bywanie ze sobą, wolne od obowiązków i rutyny codzienności. „Na spotkanie przygotowujemy się, 
jesteśmy nastawieni na drugą osobę. W życiu codziennym we dwoje zaczyna przesuwać się akcent na 
inne treści – budowanie świata MY, urządzanie się, a to wymaga ofiary i poświęceń”. Tenże, Seks 
partnerski, dz. cyt., s. 99. 
126 Por. tamże, s. 98. 
127 Tenże, Seks trudny czy łatwy?, dz. cyt., s. 42. 
128 Tamże, s. 41. 
129 Wśród przywar zakochanych na pierwszym miejscu wylicza niedojrzałość życiową i emocjonalną oraz 
brak realizmu życiowego. Kolejne cechy, które zagrażają jedności małżeńskiej i należy wyeliminować 
lub przynajmniej starać się panować nad nimi, a więc być ich świadomym to: wybuchowość, 
popędliwość, egoizm, nadmierna skłonność do płci przeciwnej, słabość charakteru i podatność na wpływ 
otoczenia, rozrzutność finansowa, nałogi, niewybredność w doborze towarzystwa. Por. Hasło: 
Narzeczeństwo[w:] Encyklopedia erotyki, dz. cyt., s. 418. 
130 Por. Z. Lew-Starowicz, Seksuolog radzi, dz. cyt., s. 142. 
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przekazu Zbigniewa Lwa-Starowicza można wnioskować, że poczucie rozczarowania 

koreluje ze stopniem dojrzałości psychoseksualnej i umiejętnością przeżycia 

narzeczeństwa w oparciu o przyjaźń, czyli autentyzm bezinteresownej relacji.  

Priorytetową troską autora poradników seksuologicznych zdaje się być 

przynaglenie do realizmu życia, a więc podjęcia wysiłku rzeczywistego poznania osoby, 

z którą zamierza się budować wspólne życie. Kwestia ta wiąże się m.in. z czasem 

trwania narzeczeństwa. W jednej z publikacji Zbigniew Lew-Starowicz uważa, że 

optymalny czas od zaręczyn do ślubu, a także sposób jego wykorzystania obejmuje: 

„trwanie od ½ do 1 roku, świadomość odpowiedzialności za wybór współpartnera, 

świadomość odpowiedzialności za akceptowanie nas przez drugą osobę, poznanie i 

wzajemne zrozumienie, świadomość odmienności psychofizycznej, stale rozwijająca się 

miłość”131. 

3.1.2.3 Petting 

Cielesny kontakt kobiety i mężczyzny, który nie kończy się aktem seksualnym, a 

polega na pocałunkach różnych obszarów ciała partnera, najczęściej z mocno 

pobudzoną wyobraźnią erotyczną jest przez seksuologa różnie oceniany, tzn. w 

zależności od przyjmowanych kryteriów. U początków swojej działalności 

publicystycznej, kiedy psychoterapeuta akcentował w relacjach konieczność 

podmiotowości i integralność ludzkich przeżyć, petting oceniał negatywnie (właśnie ze 

względu na fakt niespełniania tych dwóch kryteriów). Co więcej, zdaniem seksuologa, 

kolejnym czynnikiem, który przyczyniał się do nieprzychylnej oceny pettingu była 

zazwyczaj towarzysząca temu zachowaniu niedojrzałość psychoseksualna. W latach 80. 

i 90. psychiatra łączył seksualność z koncepcją miłości, która rozwija osobowość. 

Natomiast, w przypadku wyżej wspomnianych zachowań odnotowywał utrwalanie 

postaw egoistycznych, a czasem wręcz przyczyniających się do nerwic płciowych132. 

Kilka lat później rozbudzone zachowania erotyczne seksuolog zaczął oceniać 

przede wszystkim z perspektywy naturalizmu, głównie przez pryzmat konsekwencji 

zdrowotnych. Opisywał, że nierozładowane napięcie seksualne u mężczyzn powoduje 

uczucie bólu jąder, podbrzusza i ogólne rozdrażnienie. Zbigniew Lew-Starowicz 

alarmował, że w skrajnych przypadkach, przy częstym tłumieniu silnych potrzeb 

                                                 
131 Tenże, Eros kultura natura, dz. cyt., s. 181. 
132 Por. tamże, s. 172. 
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seksualnych, może dojść do zaburzeń gruczołu krokowego133. W tych wypowiedziach 

nie pojawiły się odniesienia do postaw egoistycznych, narcystycznych czy braku 

właściwej koncepcji miłości.  

Oprócz wspomnianego dyskomfortu fizycznego, autor poradników dostrzega coraz 

więcej walorów tej formy bliskości intymnej. Uważał, że taki kontakt partnerów jest 

prawidłową i naturalną fazą w rozwoju psychoseksualnym i więzi partnerskiej. 

Tłumaczenie można uznać za analogicznie, jak w przypadku masturbacji. W czasie 

autostymulacji człowiek odkrywa własną seksualność, tak podczas pettingu ma 

możliwość poznania reakcji ciała partnera, co z czasem prowadzi do udanego, pełnego 

współżycia134. Należy również podkreślić, że taki rodzaj kontaktu między partnerami 

został zaproponowany jako bezpieczna forma antykoncepcji135. Do innych walorów 

pettingu należy również redukcja lęku przed AIDS, a nawet sposób na zachowanie 

dziewictwa136. Warto już w tym miejscu zasygnalizować pewien absurd 

proponowanych rozwiązań. Troska o dziewictwo, z samej natury wiążąca się z 

zachowaniem zasad czystości seksualnej, zostaje przez seksuologa włączona w 

działania narzeczonych wskazujące na nieumiejętność rezygnacji z przyjemności. Choć 

formalnie, w rozumieniu biologicznym para zachowała dziewiczość, to już samo 

ukierunkowanie na hedonistyczny styl życia jest przeciw cnocie czystości, z racji 

utylitarystycznego traktowania tak siebie, jak i partnera. Nie sposób nie zauważyć, że w 

opinii seksuologa nastąpił dysonans/rozbicie trudne do pogodzenia z jego 

wcześniejszymi deklaracji. 

Praktycznym wnioskiem, które we współczesnych tendencjach do wydłużania 

okresu narzeczeństwa pomaga uniknąć – pisząc językiem teologicznym – niektórych 

pokus i trudności w zachowaniu czystości, jest ocena seksuolog, w której wyjaśnia, że 

dochowanie wstrzemięźliwości w okresie kilkuletniego narzeczeństwa bywa 

praktycznie niemożliwe. Naturalna potrzeba intymności przy równoczesnym 

dochowaniu wierności – chociażby swoim przekonaniom i zasadom – staje się realna, 

kiedy czas ten jest odpowiednio krótki. Seksuolog nie określa czasu, ale – co ciekawe – 

przytacza słowa św. Pawła137: „Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie niż płonąć” 

(1Kor 7,9b). 

                                                 
133 Por. Tenże, K. Szczerba (red.), Nowoczesne wychowanie seksualne …, dz. cyt., s. 113. 
134 Tenże, O seksie, partnerstwie i obyczajach, dz. cyt., s. 123. 
135 Por. tamże, s. 123–124. 
136 Por. Tenże, K. Szczerba (red.), Nowoczesne wychowanie seksualne…, dz. cyt., s. 112–113. 
137 Por. Tenże, Za drzwiami mojego gabinetu, dz. cyt., s. 64–65. 
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3.1.2.4 Inicjacja seksualna przed małżeństwem 

W publikacjach seksuologicznych, w rozdziałach poświęconych osobom 

zaręczonym pojawia się tematyka więzi intymnej, która zazwyczaj trwa od dłuższego 

czasu ich znajomości. W zdecydowanej większości książek uwaga seksuologa 

koncentruje się na warunkach, które powinny istnieć, aby mówić o harmonii 

współżycia. Wśród czynników, które sprawiają, że intymność narzeczonych nie będzie 

balastem w życiu małżeńskim terapeuta wymienia: wzajemną miłość, dojrzałość 

osobowościową, wiedzę o podstawach fizjologii współżycia i prawidłowości rozwoju 

ars armandi, komfort psychiczny, harmonię z systemem wartości138. W innym miejscu, 

wśród pożądanych komponentów pożycia intymnego seksuolog wylicza: wzajemną 

empatię, szacunek i odpowiedzialność. Zbigniew Lew-Starowicz doradza:  

„Umiejscowienie seksu w perspektywie JA lub MY ma ważne znaczenie i 
następstwa. Jeżeli seks zamyka się w perspektywie JA, to związek nie osiąga 
poziomu partnerstwa, a wszelkie trudności i zaburzenia seksualne są uderzeniem w 
wartość JA; druga osoba staje się źródłem poczucia zagrożenia. Natomiast seks w 
perspektywie MY daje poczucie bezpieczeństwa, poszerza nasze poczucie 
odpowiedzialności za drugą osobę, a w przypadku wystąpienia zaburzeń i trudności 
seksualnych – stwarza możliwość wzajemnej pomocy i współdziałania”139. 

Powyższy przekaz Zbigniewa Lwa-Starowicza jest przede wszystkim sprzeciwem 

wobec egoizmu seksualnego, a tym samym i przedmiotowego, utylitarnego podejścia 

do partnera. Zgoda i decyzja dwóch osób (trudno rozwinąć co autor miał na myśli pod 

pojęciem perspektywa – MY) jest dla niego gwarantem bezpieczeństwa i dobrego 

samopoczucia. Można uznać, że dla seksuologa najważniejszym wyznacznikiem relacji 

partnerskich jest ich spełniona emocjonalność i ogólne wzajemne „dobre wrażenie”. 

Wprawdzie perspektywa MY mogła u niektórych czytelników prowadzić do wniosków, 

że optymalny czas na rozwój więzi seksualnej to ten w sformalizowanym związku (w 

małżeństwie istnieje najpełniejsza perspektywa MY), jednakże brak jednoznacznych 

wypowiedzi, bez używania słowa „małżeństwo”, może prowadzić do wyciągnięcia 

przesłanki nie tyle o całkowitej wstrzemięźliwości przed ślubem, co zachęty, aby 

inicjację seksualną odłożyć w czasie (niekoniecznie do ślubu)140. 

                                                 
138 Por. Tenże, Seks partnerski, dz. cyt., s. 87–89. 
139 Tamże, s. 60–61.  
140 Koresponduje to z postulatem wnoszonym przez seksuologa w jego pierwszej publikacji. Zbigniew 
Lew-Starowicz nawiązał w niej do prelekcji, podczas której studenci opowiadali o własnych, nieudanych 
doświadczeniach inicjacji seksualnej. Celem tego wystąpienia był apel do młodszych kolegów, aby 
maksymalnie opóźnili czas inicjacji seksualnej. Por. Tenże, Eros, kultura, natura, dz. cyt., s. 163. 
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Należy zauważyć, że istnieje również inny nurt przekazu. W publikacji Seks 

nietypowy psychoterapeuta umieszcza opis współżycie przed ślubem w podrozdziałach 

Uwarunkowania utrudniające więź seksualną141 oraz Ucieczka sprzed ołtarza142, tym 

samym sugerując czytelnikowi, że życie erotyczne rozpoczęte na krótko przed ślubem 

niekoniecznie jest gwarantem szczęścia i potwierdzeniem dojrzałej jedności partnerów 

(jak często myślą narzeczeni). Zbigniew Lew-Starowicz opisał pacjentów, którzy 

zrezygnowali z małżeństwa na krótko przed jego zawarciem z powodu irracjonalnych 

lęków. Ich podłoże mogło tkwić w gamofobii143 lub w eskalacji bogatych form 

współżycia seksualnego przed ślubem, co z kolei doprowadziło do lęku wobec partnerki 

z bujnym temperamentem seksualnym oraz dużymi potrzebami w tej dziedzinie144. 

Wprawdzie na podstawie powyższych historii można wyciągnąć wnioski za poparciem 

czystości przedmałżeńskiej, niemniej jednak seksuolog nie czyni tego wprost. 

Niektóre wypowiedzi psychoterapeuty są rodzajem relacji, w której nie przyjmuje 

on jakiegoś wyraźnego stanowiska. Na pytanie – „Czy rozpoczęcie współżycia przed 

ślubem gwarantuje sukces związku?”, odpowiada dość lakonicznie:  

„(…) udane życie seksualne można rozpocząć przed ślubem i po nim, podobnie jest 
z problemami – mogą się pojawić jeszcze w trakcie aktywności przedmałżeńskiej 
lub już w małżeństwie. (…) Rozbieżność między oczekiwaniami a rzeczywistością 
(…), jak i pojawiające się zaburzenia (…) nie wybierają ze względu na stan 
cywilny”. 

We współczesnych publikacjach można znaleźć zupełnie inne tendencje, tzn. nie 

brak i takich wypowiedzi, które wskazują raczej na zgubne skutki czystości 

przedmałżeńskiej. Tytuły rozdziałów: Zdradliwa przedmałżeńska czystość145, Prawiczek 

w masce Casanovy146 nie sugerują, aby życie w czystości miało jakąkolwiek wartość. 

Wprost przeciwnie, próbują udowodnić, że skutki wstrzemięźliwości są raczej 

złowrogie dla człowieka. Młodym małżonkom z trudnymi początkami w relacjach 

seksualnych profesor stawia diagnozę: „nie zawsze powściągliwość seksualna ze strony 

mężczyzny jest cnotą”147. 

                                                 
141 Por. tenże, Seks nietypowy, dz. cyt., s. 37–40. 
142 Por. tamże, s. 40–44. 
143 Źródeł gamofobii dopatruje się w rozbitej rodzinie, opuszczonej przez matkę, a także w licznych 
przykładach nieudanych małżeństw w najbliższym otoczeniu. Por. Tamże, s. 41. 
144 Por. tamże, s. 41–44. 
145 Tenże, Za drzwiami mojego gabinetu, dz. cyt., s. 26. 
146 Tamże, s. 84. 
147 Tamże, s. 84.  
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Na podstawie informacji zawartych w poradnikach seksuologicznych, bezpośredni 

czas przygotowania do życia małżeńskiego trudno sprowadzić do konkretnych reguł. 

Prawdopodobnie takie niejednoznaczne podejście jest rezultatem przyjęcia przez 

Zbigniewa Lwa-Starowicza różnych koncepcji zdrowia psychoseksualnego. Do czego 

prowadzi zmienność definicji, a więc założeń i praktycznych rozwiązań? Relatywizm 

poglądów seksuologa wiąże się z kryzysem prawdy, czyli trudnością w rozeznaniu, co 

w ogóle służy zdrowiu psychoseksualnemu. Przekonania (chociażby w praktyce 

pettingu) i argumentacja z początkowych publikacji wykluczają się z tymi, głoszonymi 

kilkanaście lat później. Stąd pytanie, które można zadać na gruncie typowo medycznym 

– jaka jest prawda o ludzkim zdrowiu i jakie prawa rządzą ludzkim organizmem? Czy 

zachowanie oceniane w latach 80. jako szkodliwe (wprowadzające do 

promiskuitywnego stylu życia) po kilku dziesięcioleciach stają się neutralne, a nawet 

korzystne dla zdrowia? Czy kondycja fizjologiczno-psychiczna człowieka na 

przestrzeni czasu mogła aż tak dalece ulec zmianie? 

Inną kwestią jest pewna różnorodność, a więc specyfika społeczności 

narzeczonych, która być może sugeruje profesorowi „nieunormowanie” zasad. Okres 

narzeczeństwa dotyczy osób z dość dużą rozpiętością wiekową i złożonym 

doświadczeniem życia (w tym również tego intymnego). Autor publikacji, przyjmując 

taką perspektywę, omawia typowe zagadnienia dotyczące narzeczonych z różną 

wnikliwością i wrażliwością. Ponadto, jak już zostało zasygnalizowane, w publikacjach 

seksuologicznych problematyka ważkich tematów zawsze w jakiejś mierze łączy się z 

wszelkiego rodzaju przemianami społeczno-kulturowymi (w kierunku liberalizmu), 

którym seksuolog od lat ulega. 

Wypowiedzi seksuologa unaoczniają, że różnorodne, czasem wręcz skrajne opinie 

w obrębie tych samych zagadnień są wyrazem niekonsekwentnych założeń 

antropologicznych, a to z kolei implikuje niemożność uniwersalnych rozstrzygnięć 

etycznych. Występujące u Zbigniewa Lwa-Starowicza tendencje (mniej więcej od 

kilkunastu lat) do coraz mniejszej ilości jednoznacznych wypowiedzi, na rzecz coraz 

większych sprzeczności, powodują u czytelnika pewien rozdźwięk i zagubienie. W 

czasach, gdy tradycja i normy obyczajowe przestały weryfikować przyzwoitość 

zachowań, wiele decyzji jest podejmowanych w nurcie emotywizmu, hedonizmu, a 

czasem wręcz utylitaryzmu. Przyjmowane przez seksuologa rozstrzygnięcia, redukujące 

cielesność do mechanicznych i biopsychicznych komponentów, bez odniesienia do 
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aksjologii i religii, zawsze prowadzą do depersonalizacji osoby ludzkiej. Wnikliwy 

czytelnik poradników seksuologicznych prawdopodobnie zauważy, czym jest typowo 

biologiczne ujęcie relacji seksualnej. Przykładowo, poruszane tutaj zagadnienia 

dotyczące trwania w czystości seksualnej, są nie tyle przemilczane, co podważa się ich 

zasadność w ogóle. 

W wielu przypadkach szukający pomocy w publikacjach seksuologicznych 

przyjmują kryterium normy partnerskiej. Etos takiego zachowania można sprowadzić 

do wolności, wzajemnego szacunku partnerów, a także do decyzyjności co do formy i 

przebiegu ars armandi, aby zwiększyć ilość emocjonalnych doznań. 

Błędne założenia wymienionych nurtów filozoficznych wpływają na narzeczonych,  

a w dalszej perspektywie na jakość ich życia małżeńskiego i rodzinnego. Potwierdzenie 

tych tez można odnotować z przybierającym na sile kryzysie rodziny, a więc stale 

rosnącej liczbie rozbitych małżeństw148. Seksuolog rozpad więzi międzyludzkich wiąże 

przede wszystkim z brakiem dojrzałości psychoseksualnej. Oczywiście, trudno nie 

zgodzić się z tą obserwacją. Wydaje się jednak, że należałoby poszerzyć perspektywę 

oceny i zauważyć, że brak aksjologii w procesie wychowawczym człowieka na etapie 

jego okresu dojrzewania i narzeczeństwa doprowadza do nihilizmu egzystencjalnego w 

późniejszych etapach życia. Kruchość relacji, ale także lęk wynikający z braku 

perspektyw na przyszłość również zniechęcają narzeczonych do składania deklaracji na 

całe życie. Problematykę tę podjął m.in. Papież Franciszek w adhortacji Amoris 

laetitia149 diagnozując współczesność jako „kulturę tymczasowości”. Wszechstronne 

spojrzenie na problem tej grupy ludzi pozwala snuć przypuszczenia, że być może 

rozwiązanie niektórych trudności w życiu narzeczonych można znaleźć na drodze 

dialogu medycyny z teologią. Tym bardziej, że narzeczeni pragnący zawrzeć związek 

sakramentalny uczestniczą w katechezach150 bezpośrednio przygotowujących ich do tej 

                                                 
148 W 2011 roku Benedykta XVI w przemówieniu do Trybunału Roty Rzymskiej zauważył zależność 
między brakiem przygotowana do małżeństwa i łatwością stwierdzenie jego nieważności w niedalekiej 
przyszłości. Orzeczenia sądowe muszą odzwierciedlać prawdę o małżeństwie. Por. Benedykt XVI, 
Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej, 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/rota_22012011.html [data 
dostępu: 07.02.2021 r.]. 
149 AL 35 i 40. 
150Opracowania teologów pastoralistów podkreślają potrzebę i rangę trójetapowego przygotowania do 
sakramentu małżeństwa. Tematykę tę podejmuje min. G. Pyźlak, Przygotowanie do życia małżeńskiego i 
rodzinnego, [w:] Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, R. Kamiński, G. 
Pyźlak, J. Goleń (red.), Lublin 2013, s. 341–374; J. Kamiński, Przygotowanie do małżeństwa i życia w 
rodzinie w nauczaniu Kościoła Katolickiego, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne”, nr 2/57 (2010), s. 
105–119; G. Pyźlak, Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego w adhortacji apostolskiej Papieża 
Franciszka Aoris laetitia, „Rocznik Teologii Katolickiej”, nr 01/2019, s. 85–100. 
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decyzji151. Ojcowie soborowi w deklaracji Gaudium et Spes podkreślili, że miłość 

ludzka „może też nadać szczególną godność cielesnym i duchowym swym przejawom 

oraz uszlachetnić je jako składniki i swoiste oznaki małżeńskiej przyjaźni”152.  

Jako odpowiedź na propozycje seksuologa, zasadne jest zaproponowanie młodym 

ludziom, aby spróbowali nadać relacji głębszą perspektywę, czyli taką, której 

antropologia materialistyczna nie uwzględnia. Oznacza to, że należy ukazać im potrzebę 

motywacji, a więc wytrwałego dążenia do celu, tj. szczęścia w wiernej, rozwijającej się 

miłości, która w stanie narzeczeńskim jest dopiero zaczątkiem ich wspólnej drogi 

życia153. Chodzi o taki przekaz, który ukazałby sens rozwoju osobowości poprzez 

wzmocnienie takich cech, jak wytrwałość, wzajemna troska i radość ze spotkania 

wyrażana na wiele sposobów (poza pettingiem), co z pewnością przyczynia się do 

wzrostu dojrzałości psychoseksualnej i religijnej154. Wartość procesu samowychowania 

jest ponadczasowa i dotyczy osoby na każdym etapie jej życia. Wypowiedź Ireneusza 

Mroczkowskiego zawiera syntetyczną odpowiedź na liberalne propozycje dedykowane 

narzeczonym przez seksuologa: 

„Stopień integracji osobowości zależy od zdolności opanowania emocji oraz 
podporządkowania całokształtu działań i dążeń ubocznych celowi wiodącemu. 
Nigdy zachowania seksualne nie są izolowaną funkcją narządów płciowych, lecz 
wiążą się głęboko z właściwościami charakteru, zdolnościami poznawczymi i 
decyzją woli. W pracy nad osobowością, w aspekcie cnoty czystości, należy 
pamiętać o właściwym wychowaniu emocjonalnym. (…) Przyjemność 
emocjonalna nie jest sama w sobie czymś złym. Także przyjemność seksualna nie 
jest grzechem, o ile wpisana jest w integralną wizję człowieka i liczy się z 
obiektywnym sensem mowy ciała. (…) wpisywanie pragnienia seksualnego w 

                                                 
151 Badania przeprowadzone w ramach rozpraw naukowych autorstwa m.in. przez J. Goleń, Motywy 
zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych, 
Lublin 2013, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15390/PDF%20-
%20Ksi%20%20ka%20hab.pdf?sequence=1 [data dostępu: 17.01.2021 r.], a także A. Sawicka, 
Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego. Studium z duszpasterstwa rodzin na podstawie badań 
maturzystów archidiecezji lubelskiej, praca napisana pod kierunkiem ks. dra hab. Grzegorza Pyźlaka, 
prof. KUL, Lublin 2019 
 https://repozytorium.kul.pl/bitstream/20.500.12153/695/1/Sawicka_Anna_Przygotowanie_do_zycia_mal
zenskiego_i_rodzinnego.pdf [data dostępu: 03.01.2021 r.]., ukazały prawidłowości, które 
uprawomocniają do postawienia postulatów, aby tematyka tak bliska małżeństwu jak: płodność, różnice 
psychoseksualne kobiet i mężczyzn, akt małżeński – prócz wykładni biblijnej i katechizmowej zostały 
podbudowane rzetelną wiedzą medyczną, a ściślej seksuologiczną. Por. J. Goleń, Motywy zawarcia 
małżeństwa…, dz. cyt., s. 153–209.  
152 KDK 49. 
153 Por. Kongregacja do Spraw Wychowania katolickiego, Wskazania wychowawcze na temat miłości 
ludzkiej zasady wychowania seksualnego, Rzym 1983, nr 39–41.  
154 „Prawdziwa <formacja> nie ogranicza się do kształtowania umysłu, lecz powinna koncentrować się 
specjalnie na wychowaniu woli i uczuć. Dojrzałość w życiu uczuciowo-seksualnym wymaga koniecznie 
panowania nad sobą, a to zakłada takie cnoty jak: wstydliwość, umiarkowanie, szacunek dla siebie i 
innych, otwarcie na bliskiego. Wszystko jest możliwe jedynie dzięki mocy zbawienia danej przez Jezusa 
Chrystusa”. Tamże, nr 35. 
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dojrzewanie osobowości polega na opanowaniu pożądania. Wymaga to czasu i 
dojrzałości”155. 

Wydaje się, że zagadnienia podjęte w tym rozdziale uprawniają do postawienia 

tezy, iż brak aksjologii i fundamentalnych zasad wychowawczych (poza obrębem 

fizjologii i przestrzegania prawa o niedyskryminacji) obnaża bezradność takiego 

systemu i nie pozwala na wyciąganie wniosków praktycznych, pozostawiając ludzi 

samych sobie, z własną seksualnością traktowaną na poziomie prawa do realizacji. 

Trudne i problematyczne zagadnienia156 tym bardziej obnażają ograniczoność 

liberalizmu i bliskiego mu naturalizmu antropologicznego. W obrębie tych sposobów 

myślenia, nie sposób znaleźć fundamentalne i niezmienne prawa, które równocześnie 

dałyby rozstrzygnięcie w indywidualnych okolicznościach życia.  

 

 

3.2. SEKSUALNOŚĆ CELIBATARIUSZY  

 

W Encyklopedii erotyki pojęcie celibat zostało wywiedzione od łacińskiego słowa 

celebes – co określa stan bezżenny. Wybór takiej formy życia najczęściej wynika z 

motywacji religijnych157. Zbigniew Lew-Starowicz teorie i obserwacje na temat 

celibatariuszy formułuje na podstawie nielicznych, bezpośrednich diagnoz 

terapeutycznych prowadzonych wśród pacjentów – księży, zakonników, rzadziej 

sióstr zakonnych. Fakt ten tłumaczy hermetycznością środowiska i małym 

zainteresowaniem tej grupy rozwiązywaniem problemów u specjalistów-

seksuologów158. 

                                                 
155 I. Mroczkowski, Osoba i cielesność. Moralne aspekty teologii ciała, Warszawa 2008, s. 232–233.  
156 Za takie kwestie można uznać problemy dotykające osób niepełnosprawnych. Sam Zbigniew Lew-
Starowicz uznał je za kontrowersyjne. Por. Z. Lew-Starowicz, A. Fijałkowska-Grabowiecka, Seks 
kontrowersyjny, dz. cyt., s. 140. 
157 Hasło: Celibat, [w:] Encyklopedia erotyki, dz. cyt., s. 105. Definicja zamieszczona z Encyklopedii 
erotyki omawia celibat w wymiarze historycznym, a także z uwzględnieniem specyfiki innych religii 
świata. Z racji charakteru i objętości pracy w tym miejscu przywołane zostaną jedynie te wypowiedzi 
seksuologa, które dotyczą chrześcijaństwa, a ściślej Kościoła rzymsko-katolickiego. Zdecydowana 
większość duchowieństwa w Polsce przynależy właśnie do tego wyznania, stąd też i oni są najczęściej 
diagnozowani przez seksuologa. Por. tamże, s. 105–108. 
158 Takie spostrzeżenia można znaleźć w udzielanych ostatnio wywiadach, ale one nie stanowią materiału 
badawczego niniejszej dysertacji. Jednak, dla wiarygodnie opisanych tutaj relacji, wydaje się, że należy 
przywołać słowa seksuologa, które wypowiada w wywiadzie J. Szczepańskiego Lew-Starowicz o leczeniu 
pedofilii wśród księży. Kościół nie zaprosi mnie do współpracy. W wywiadzie seksuolog „pytany, czy 
zgodziłby się pomóc w walce z pedofilią wśród kleru, odpowiada: jeśli poprosiliby o pomoc seksuologa, 
pomógłbym im. Ale oni mają swoich fachowców. Kryterium jest takie, żeby był to pobożny człowiek” 
wywiad zamieszczony 14.11.2020 r. na łamach portalu Interia https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-
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Aby poszerzyć swoje analizy, seksuolog skorzystał z badań socjologicznych, które 

były przeprowadzone wśród amerykańskich alumnów i księży rzymskokatolickich159. 

Można odnieść wrażenie, że w dużej mierze to na ich podstawie wyciągnął wnioski 

dotyczące specyfiki życia intymnego polskiego duchowieństwa. Takie porównania są 

tylko częściowo uzasadnione. Wydaje się, że bezpośrednio czynione analogie są nie 

zawsze trafne i poprawne metodologicznie. Zgodnie z wymienianymi przez seksuologa 

czynnikami wpływającymi na ludzką seksualność, należałoby wpierw uwzględnić 

specyfikę kontekstu kulturowego. 

3.2.1. Dojrzałość psychoseksualna 

Psychoterapeutyczne spojrzenie na pacjenta-celibatariusza nie dotyczy jedynie 

zagadnień seksuologicznych. Zbigniew Lew-Starowicz zagadnienie bezżeństwa łączy z 

dyscypliną, poszukiwaniem motywacji i ogólnej użyteczności160. Interesują go również 

różnorodne relacje: międzypokoleniowe, wewnątrzwspólnotowe oraz typowo damsko-

męskie161. Można powiedzieć, że dla terapeuty zasadnicza tematyka dotycząca 

duchowieństwa koncentruje się wokół dojrzałości psychoseksualnej, która naznacza 

sposób realizacji tej formy życia. Jako seksuolog rozpatruje celibat nie tyle z 

perspektywy wartości (co jest typowe dla teologa), ile raczej predyspozycji i samej 

możliwości realizacji siebie w sytuacji wstrzemięźliwości seksualnej. Nie bez znaczenia 

są dla niego następstwa natury zdrowotnej i społecznej. Potwierdza to następująca 

wypowiedź: 

„Psychoterapia nie jest ani za, ani przeciw celibatowi, interesują ją bowiem 
motywacja oraz sposób realizacji wybranej drogi życia, związane z nią problemy i 
trudności”162. 

Nasuwa się pytanie: jakie warunki, zdaniem Zbigniewa Lwa-Starowicza, są 

konieczne, aby mówić o samej możliwości życia w celibacie? W opinii seksuologa 

twórczo przeżywany celibat możliwy jest jedynie u osób, które decyzję o kapłaństwie 

podjęły w wolności. Nie bez znaczenia jest również świadomość wszelkich 

                                                                                                                                               

pedofilia-w-kosciele/aktualnosci/news-lew-starowicz-o-leczeniu-pedofilii-u-ksiezy-episkopat-nie-
za,nId,4854997 [data dostępu: 11.01.2022 r.]. 
159 Hasło: Celibat, [w:] Encyklopedia erotyki, dz. cyt., s. 105. 
160 Por. Tenże, Seks dojrzały, dz. cyt., s. 111. 
161 Por. Tenże, A. Fijałkowska-Grabowiecka, Seks kontrowersyjny, dz. cyt., s. 147. 
162 Tenże, Seks dojrzały, dz. cyt., s. 111. 
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konsekwencji związanych z tym stylem życia163. Niemniej ważna jest odpowiednia 

motywacja oraz stała formacja. Seksuolog powołując się na pamiętnik buddyjskiego 

mnicha zauważa, że do zachowania celibatu istotna jest fascynacja wybraną drogą 

życia, przy równoczesnym zachowaniu czujności wobec pokus164. 

Jeśli wybór stanu kapłańskiego jest podejmowany bez pełnego rozeznania lub jako 

możliwość ucieczki „od swych seksualnych zahamowań, problemów, porażek, 

niepowodzeń”165, to z czasem sam celibat będzie odczuwany jako tylko narzucona, 

niechciana i nierozumiana forma życia. Co więcej, w konsekwencji będzie ona 

„prowokować rozwój negatywnych mechanizmów obronnych i konfliktów w relacjach 

z innymi”166. Można tutaj znaleźć pewne podobieństwa do osób podejmujących decyzję 

o formalnym związku – wybór drogi winien wiązać się z poznaniem siebie oraz 

rozeznaniem różnych okoliczności późniejszego życia w realizmie i wolności. 

Główna oś wypowiedzi terapeuty dotyczy troski o dojrzałą, zintegrowaną 

osobowość, która potrafi osiągać harmonię i stan równowagi psychofizycznej. Co 

więcej, choć cechy te seksuolog opisuje przy okazji celibatariuszy, uważa je za istotne 

dla wszystkich167. Jego zdaniem, osobę w pełni dojrzałą do odpowiedzialnej decyzji 

powinny cechować:  

„(…) zgodność między myślami a czynami, nastawienie na realizację określonych 
wartości w życiu, postawa traktująca zarówno życie osobiste, jak i zawodowe i 
społeczne jako powołanie do pełnego samorozwoju, bycia użytecznym, a to 
wszystko jest oparte na miłości do siebie i innych”168.  

Dla przeciwwagi należy przywołać kolejną obserwację seksuologa dotyczącą 

pozornej motywacji, niedojrzałej osobowości oraz – jak to określa Zbigniew Lew-

Starowicz – „egocentrycznego prymatu JA”, które to czynniki jako typowe dla 

osobowości narcystycznej rodzą problemy zarówno u celibatariuszy, jak i osób 

żyjących w związkach partnerskich169. 

Kolejny wymiar dojrzałości dotyczy sfery psychoseksualnej, a jej przejawem jest 

m.in. znajomość specyfiki własnego organizmu oraz akceptacja swojej cielesności. 

Psychoterapeuta podkreśla, że mózg celibatariusza reaguje dokładnie tak samo na seks, 

                                                 
163 Por. Tenże, A. Fijałkowska-Grabowiecka, Seks kontrowersyjny, dz. cyt., s. 147–148.  
164 Tamże, s. 149. 
165 Tamże, s. 147. 
166 Tenże, Vademecum sztuki miłosnej, dz. cyt., s. 5. 
167 Por. Tenże, Seks dojrzały, dz. cyt., s. 110. 
168 Tamże, s. 110. 
169 Tamże, s. 110. 
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jak mózg każdego, innego zdrowego mężczyzny. Tyle, że w przypadku tego pierwszego 

można zauważyć usilne wprowadzanie pierwiastka religijnego w sferę myśli i reakcji 

popędowych170. Zdaniem seksuologa, jeśli życie duchowe nie jest zintegrowane z 

poznaną i zaakceptowaną biologicznością człowieka, staje się przyczyną coraz większej 

infantylizacji seksualności171 lub jej demonizacji (nie dotyczy to tylko 

celibatariuszy)172. Stąd można wnioskować, że dojrzałość łącząca się ze 

samoświadomością zawiera w sobie przyjęcie prawdy o kondycji cielesno-psychiczno-

duchowej człowieka. Potwierdza to wypowiedz psychoterapeuty: 

„(…) zachowanie celibatu wymaga dużej samoświadomości, jest trudne, choć 
możliwe; znałem przecież takich księży, którzy potrafili przekształcić 
(wysublimować) pociąg seksualny w miłość do Boga. Warunkiem jednak jest 
właśnie dojrzałość”173. 

Postulat formacji myślenia w przypadku celibatariuszy pojawia się w 

wypowiedziach seksuologa wielokrotnie. Nie chodzi mu jednak o wymiar religijny, a 

raczej o rodzaj takiego wychowania, które kształtowałoby krytycyzm w postrzeganiu 

siebie i świata. Według obserwacji seksuologa troska o taką postawę bywa 

zaniedbywana, a co więcej – często dochodzi do zastępowania jej niedojrzałą 

duchowością. Stąd też wynika postulat, aby w środowiskach bezżennych poszerzać 

wiedzę z zakresu podstaw seksuologii. Przekaz podstawowych wiadomości powinien 

zawierać również i takie informacje, z których wynika, że „abstynencja seksualna nie 

jest procesem statycznym, ma swoje okresy erotyzacji psychicznej, wzrostu 

pobudliwości seksualnej, depresji, niepokojów etc.”174. Świadomość powyższych 

procesów wśród alumnów, duchownych, zakonnic może pomóc im łatwiej zrozumieć 

siebie i przyjąć odpowiednią postawę wobec różnych poruszeń i reakcji ciała. Przed laty 

do pozytywnych mechanizmów „radzenia sobie” z popędem seksualnym Zbigniew 

Lew-Starowicz zaliczał sublimację175 w postaci działalności naukowej lub 

społecznej176. W literaturze wydanej w XXI wieku można dostrzec wypowiedź, że taki 

                                                 
170 Por. Tenże, O mężczyźnie, dz. cyt., s. 94. 
171 Takim przykładem może być chociażby deprecjonowanie atrakcyjności. Por. tamże, s. 94. 
172 Problem ten seksuolog porusza również przy okazji zagadnień nerwicy eklezjogennej.  
173 Z. Lew-Starowicz, Za drzwiami mojego gabinetu, dz. cyt., s. 156–157.  
174 Tenże, Vademecum sztuki miłosnej, dz. cyt., s. 5. 
175 W teorii psychoanalizy Z. Freuda jest to typowy mechanizm obronny, w którym nieakceptowany lub 
niemożliwy do realizacji popęd seksualny zostaje przesunięty w działalność twórczą. Por. T. Kobierzycki, 
Filozofia osobowości, Warszawa 2001, s. 153. 
176 Tenże, Vademecum sztuki miłosnej, dz. cyt., s. 5. 
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sposób radzenia sobie z popędem seksualnym jest niewystarczający177, jednak sam 

seksuolog tematyki tej nie rozwija. Być może należy łączyć intuicję lekarza z jego 

wcześniejszymi wypowiedziami. Zwracał wówczas uwagę na potrzebę odpowiednio 

silnej motywacji religijnej, a nie tylko do działalności towarzyszącej celibatowi178. 

3.2.2. Psychohigiena 

Podczas rozwijania zagadnień dotyczących ascezy seksualnej, w analizowanej 

literaturze, pojawia się kwestia tzw. gorącego (lub inaczej wybujałego) temperamentu 

seksualnego. Zdaniem Zbigniewa Lwa-Starowicza, osoba o takim usposobieniu może 

przeżywać większe trudności, a nawet niemożność sprostania wymaganiom związanym 

z tak specyficzną formą życia, jaką jest celibat. Stan bezżeństwa nasuwa rozpatrzenie 

dwóch kolejnych zagadnień, tj. zasad psychohigieny i silnej motywacji do celibatu179. 

Zbigniew Lew-Starowicz wskazuje, że troska o higienę psychiczną zawiera się 

w dbałości o sferę myśli, a to z kolei wiąże się z przebywaniem w środowisku 

wspierającym dobre zachowanie. Kultura czystości sprzyja opanowaniu natężenia 

seksualnego, a wraz z upływem czasu sam organizm adaptuje się do braku aktywności 

seksualnej na zasadzie prawa „zaniku z nieczynności”180. Seksuolog sygnalizuje, że dla 

fizjologii długotrwały brak aktywności seksualnej wiąże się z zanikiem funkcjonowania 

gonad, co z jednej strony właśnie wycisza potrzeby seksualne, a z drugiej – pogarsza 

sprawność seksualną. Równocześnie terapeuta dodaje, że jeśli celibatariusz zamierza w 

przyszłości prowadzić życie seksualne, to prawdopodobnie będzie odczuwać zaburzenia 

i trudności we współżyciu, jednakże niedyspozycje te mogą zostać wyleczone na drodze 

terapii181. 

Z tematem psychohigieny, a właściwie jej brakiem, wiąże się problem 

autoerotyzmu. Według seksuologa wskaźnik zachowań masturbacyjnych wśród 

celibatariuszy sięga około 80%182. Dla Zbigniewa Lwa-Starowicza jest to rodzaj 

naturalnej aktywności, którą traktuje jako formę zastępczą, typową dla osób samotnych. 

W jego opinii tym, co odróżnia świeckich od duchownych i może u tych drugich rodzić 

                                                 
177 Por. Tenże, A. Fijałkowska-Grabowiecka, Seks kontrowersyjny, dz. cyt., s. 154. 
178 Por. Tenże, Za drzwiami mojego gabinetu, dz. cyt., s. 157. 
179 Por. Tenże, Seks dojrzały, dz. cyt., s. 110. 
180 Tamże. 
181 Por. Tenże, Vademecum sztuki miłosnej, dz. cyt., s. 5.  
182 Por. Hasło: Celibat, [w:] Encyklopedia erotyki, dz. cyt., s. 106. 
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tzw. „autoerotyczny problem” jest seminaryjny rygoryzm wychowawczy, 

doprowadzający do wewnętrznych konfliktów i głębszych zaburzeń: 

„Masturbacja przestała być traktowana jako patologia i jest oceniana jako przejaw 
zachowań typowych, ale seminaryjne wychowanie sprawia, że dla wielu księży 
wiąże się ona z poczuciem winy i grzechu, a u 5 procent masturbacja ma zgoła 
patologiczny charakter wymagający leczenia osobowości”183. 

Samozaspokajanie swoich potrzeb seksualnych pociąga za sobą kolejny problem. 

W tym aspekcie brak psychohigieny wiąże się z pornografią. Oczywiście, nie jest to 

zagadnienie omawiane wyłącznie przy okazji celibatariuszy, dotyczy ono w ogóle 

specyfiki stymulacji przy okazji zachowań autoerotycznych, we wszystkich stanach i 

etapach życia. Analogicznie jak w przypadku masturbacji, seksuolog zauważa różnicę 

w odbiorze treści pornograficznych ze względu na religijność i moralność odbiorcy. 

Równocześnie należy zauważyć, że na przestrzeni czasu psychiatra różnie oceniał jej 

wpływ na ludzką psychikę184. Być może jest to wynik przekonania, że już sama 

definicja pornografii jest niedookreślona i zależna od kontekstu społeczno-kulturowego, 

tzn. „każdy człowiek ma własne wyobrażenie o tym, co jest erotyką, a co pornografią 

(…) trudno stwierdzić, co obraża uczucia moralne”185. Psychoterapeuta był przychylny 

podziałom treści na formę łagodną i budzącą więcej kontrowersji, tzw. pornografię 

„twardą”. Tym samym nie popierał wydawania osądów jednoznacznie restrykcyjnych, 

jak i permisywnych. Uważał, że to pierwsze stanowisko jest typowe dla osób 

wierzących186. Prawdopodobnie brak oceny wiązał z nieostrym postrzeganiem skutków 

pornografii. 

W ostatnich pracach Zbigniew Lew-Starowicz wyjaśnia, że „nie tyle pornografia, 

ile osobowość i systemy kulturowo-społeczne są odpowiedzialne za takie czy inne 

zachowania seksualne ludzi”187. Trudno łączyć stanowisko popierające „neutralność” 

pornografii z inną opinią seksuologa, oceniającą ją jako czynnik erotyzujący psychikę, a 

więc będący w sprzeczności z podstawową zasadą psychohigieny188. Choć nie wynika 

to wprost z wypowiedzi seksuologa, można wnioskować, że wierność czystości jest 

                                                 
183 Tamże, s. 106. 
184 Niezmienne jest jego podejście wobec dzieci i młodzieży oraz osób niemających żadnych 
doświadczeń seksualnych. Wśród tych grup pornografia kreuje nieadekwatny do rzeczywistości model 
zachowań seksualnych i relacji między partnerami. Pornografię przyrównuje tutaj do seksualnej bajki. 
Por. Hasło: Pornografia, [w:] Encyklopedia erotyki, dz. cyt., s. 471. 
185 Por. tamże, s. 470. 
186 Por. tamże, s. 470–471.  
187 Tenże, Seks kontrowersyjny, dz. cyt., s. 65. 
188 Por. Tenże, O mężczyźnie, dz. cyt., s. 97. 
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trudniejsza, a czasem wręcz niemożliwa dla osób oddających się takim praktykom. Co 

więcej, powołując się na amerykańską diagnostykę, Zbigniew Lew-Starowicz 

wspomina o uzależnieniu od seksu, którego przyczyny upatruje m.in. w pornografii. W 

takich sytuacjach „seks znajduje się na szczycie hierarchii i celów życiowych danej 

osoby, staje się sensem życia i odgrywa w nim dominującą rolę”189. Wydaje się, że takie 

skutki powinny rodzić bardziej rygorystyczne podejście do pornografii jako zjawiska, 

które nie jest wynikiem przekonań religijnych. Brak wyrazistości seksuologa w tym 

obszarze tematycznym jest kolejnym przykładem potwierdzającym zmienność i 

niestałość jego przekonań. Warto zatem przyjrzeć się temu, co według seksuologa 

utrudnia życie w celibacie. 

3.2.3. Trudności i konsekwencje nieakceptowanego celibatu 

Tematyka braku predyspozycji do życia w stanie bezżennym pojawia się w 

poradnikach seksuologicznych jako dopowiedzenie do problematyki dotyczącej osób 

samotnych o dużej wrażliwości religijnej. Czasem można odnieść wrażenie, że część 

tematów poruszana jest typowo sensacyjnie lub jako zapotrzebowanie na aktualną 

sytuację, w której Kościół się znalazł190. 

Z przekonań seksuologa wynika, że około 40% kapłanów dochowuje wierności 

celibatowi191. W obrębie tej grupy są ci, którzy spełniają się w powołaniu bez 

większych problemów oraz ci, którzy abstynencję seksualną zachowują z wielkim 

trudem. Tę drugą grupę seksuolog charakteryzuje jako osobowości niedojrzałe (często 

zmagające się z fiksacją na jakimś etapie rozwoju psychoseksualnego), a więc trwające 

w celibacie na zasadzie usilnego przezwyciężania potrzeb seksualnych192. To właśnie 

tacy celibatariusze najczęściej trafiają do gabinetów terapeutycznych i stąd w swoich 

publikacjach Zbigniew Lew-Starowicz poświęca im najwięcej uwagi.  

Seksuolog relacjonuje, że u osób wypierających i demonizujących sferę cielesną 

niejednokrotnie dochodzi do anomalii charakterologicznych i specyficznych zachowań, 

wśród których wymienia m.in.: oschłość uczuciową wobec ludzi, wrogość wobec ciała 

                                                 
189 Z. Lew-Starowicz, Seks kontrowersyjny, dz. cyt., s. 65. 
190 Opis brutalnej i wynaturzonej seksualności w zakonach. Por. Zbigniew Lew-Starowicz, O zazdrości…, 
dz. cyt., s. 110–111. 
191 Wyniki zostały oparte na badaniach amerykańskich. Por. Hasło: Celibat, [w:] Encyklopedia erotyki, 
dz. cyt., s. 106.  
192 O konsekwencjach tłumienia seksualności można przeczytać w niejednej publikacji, bo to właśnie ten 
problem najczęściej skłania duchownych do wizyty u specjalisty. Por. Z. Lew-Starowicz, Seks dojrzały, 
dz. cyt., s. 110–111; Tenże, O mężczyźnie, dz. cyt., s. 93–95; Tenże, O zazdrości…, dz. cyt., s. 110–111.  
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(w tym również anoreksję193), demonizowanie kobiet, potrzebę władzy i zaszczytów, 

rygoryzm moralizatorski, przesadne wyczulenie na sprawy seksu z równoczesnym 

podnoszeniem wymagań i powinności w ocenie problemów życia seksualnego i 

małżeńskiego194. Ponadto związany z niedojrzałością osobowościową brak akceptacji 

cielesności wyzwala lęk i paraliżujące poczucie winy w momencie naturalnych reakcji 

seksualnych czy fantazji erotycznych195. Nie brak również sytuacji wprost przeciwnych, 

kiedy to niedojrzałe i niespełnione potrzeby seksualne prowadzą do nietypowej 

idealizacji wszystkiego, co związane jest z seksem i małżeństwem. W takich 

przypadkach duszpasterze zaczynają odbiegać od rzeczywistości i zaczynają narzucać 

nierealny model małżeństwa196. Według seksuologa zaradzenie negatywnym 

mechanizmom obronnym możliwe jest tylko u celibatariuszy świadomych przyczyn i 

skutków własnych zachowań i pragnących rozpocząć proces dojrzewania197. 

Zbigniew Lew-Starowicz, jako biegły sądowy, podaje również patologiczne 

sytuacje z życiorysów osób konsekrowanych. Jego zdaniem wypierane i tłumione 

frustracje seksualne prowadzą do neuroz bądź przestępstw na tle seksualnym198. W 

jednym z poradników, zamierzając uzmysłowić czytelnikom, czym jest nieumiejętność i 

niezgoda na bezżeństwo, seksuolog przywołał medialny przypadek siostry Bernadetty 

ze zgromadzenia sióstr boromeuszek w Zabrzu. Na podstawie zachowania siostry, czyli 

zgody na przemoc i gwałt wobec chłopców powierzonych jej opiece w domu dziecka, 

Zbigniew Lew-Starowicz postawił diagnozę dotyczącą jej powołania, osobowości i 

wypartej sfery seksualnej: „albo była psychopatką, która w tym klasztorze znalazła się 

bez powołania, albo nie dała sobie rady z własną seksualnością”199. 

Najtrudniejszą i najbardziej bulwersującą kategorią problemów są zachowania, w 

których utrwalona lub dominująca skłonność do aktywności seksualnej realizowana jest 

                                                 
193 Tenże, O zazdrości, Warszawa 2014, s. 110. 
194 Por. Tenże, Seks dojrzały, dz. cyt., s. 111. Warto w tym miejscu nadmienić, iż podobne mechanizmy 
obronne występują u małżonków sfrustrowanych życiem seksualnym a także wtedy, kiedy nie dochowują 
wierności. 
195 Por. Tenże, O mężczyźnie, dz. cyt., s. 94–95. 
196 Por. Tenże, Seks dojrzały, dz. cyt., s. 111.  
197 Por. tamże. 
198 W jednej z publikacji w podrozdziale Celibat nie dla każdego, autor wyjaśnia mechanizm 
kształtowania się pociągu do dzieci. „Dorosła kobieta stanowi dla księdza tabu. Wiadomo: celibat. Nie 
można się zbliżyć do kobiety. Latami zwalczał pociąg, to był duży trening. Perfekcyjnie opanował 
niezbliżanie się do kobiet. Unikał nawet kontaktu wzrokowego, gdyż zainteresowanie kobietami 
kojarzyło mu się jednoznacznie z grzechem. Obudował sobie to wszystko skutecznymi, na krótką metę, 
mechanizmami obronnymi. (…) W dziewczynkach zobaczył substytut kobiety. Gdyby żył z kobietami, 
nigdy by nie zwrócił uwagi na dzieci”. Tenże, Za drzwiami mojego gabinetu, dz. cyt., s. 155–156. 
199 Tenże, O zazdrości…, dz. cyt., s. 110. 
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z dzieckiem lub dziećmi w okresie dojrzewania200. Należy zaznaczyć, że terapeuta nie 

łączy pedofilii i efebofilii z celibatem, ale przede wszystkim z poważnymi zaburzeniami 

w rozwoju psychoseksualnym. Ilość takich przypadków wśród duchownych ocenia na 

poziomie 4%201. Etiologia tego zjawiska u wszystkich przestępców jest podobna. 

Istotnym czynnikiem może być usilna potrzeba rozładowania napięcia seksualnego, 

przy równoczesnym lęku wobec płci przeciwnej oraz obawą przed wirusem HIV w 

aktach homoseksualnych. Stąd dziecko wydaje się obiektem wyjątkowo bezpiecznym i 

atrakcyjnym. Inne wyjaśnienie ukierunkowania popędu seksualnego wobec dzieci 

dotyczy natury psychopatycznej i niedojrzałej osobowości psychoseksualnej. Jedną z 

hipotez jest teoria dorosłego homoseksualisty „rekrutującego” młodego mężczyznę202. 

Inna teoria odnosi się do wiktymizacji przestępcy w okresie dzieciństwa: „znane jest 

stwierdzenie ekspertów, że przemoc rodzi przemoc, dotyczy to również aktów 

pedofilnych”203. Powodem pedofilii wśród duchownych może być również dostęp do 

pornografii, co trudno pogodzić z późniejszymi przekonaniami seksuologa co do jej 

neutralności: 

„(…) w porównaniu z grupą kontrolną, sprawcy przemocy seksualnej o wiele 
częściej mają kontakt z pornografią. Wielu sprawców ujawniło, iż pornografia 
dopingowała ich do zachowań seksualnych o typie przemocy i dostarczała 
pomysłów, zaś szczególnie silny wpływ pornografii odnotowano u pedofilów”204. 

 U części przestępców do takich zachowań mogły przyczynić się czynniki 

biologiczne, wśród których są m.in.: niecharakterystyczny poziom neuroprzekaźników i 

testosteronu w surowicy krwi, guzy mózgu, miażdżyca naczyń ośrodkowego układu 

nerwowego205. Tak wszechstronna diagnoza przyczyn i podłoża pedofilii prowadzi 

seksuologa do jednoznacznych wniosków: 

„predyspozycje, pragnienia i popędy do wszystkiego – od agresji do napastowania 
seksualnego – nie są przepustką do podejmowania takich działań. Człowiek jest w 
stanie kontrolować swoje zachowanie, więc ponosi odpowiedzialność za czyny 
nieakceptowane przez społeczeństwo oraz prawo”206. 

                                                 
200 „Sprawca ma co najmniej 16 lat i jest co najmniej 5 lat starszy od dziecka lub dzieci”. Tenże, 
Seksuologia sądowa, dz. cyt., s. 126. 
201 Por. Hasło: Celibat, [w:] Encyklopedia erotyki, dz. cyt., s. 107. 
202 Por. Tenże, Seksuologia sądowa, dz. cyt., s. 130. 
203 Tamże, s. 129. 
204 Tenże, Przemoc seksualna, dz. cyt., s. 22–23.  
205 Tamże, s. 28–29.  
206 Tenże, Seksuologia sądowa, dz. cyt., s. 130–131.  
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Skandale pedofilskie wśród członków Kościoła w pewien sposób dowodzą, że 

nieuporządkowana, nieuświadomiona czy często wyparta i zaburzona sfera życia 

seksualnego potrafi zniszczyć tych, którzy kierowali się najwznioślejszymi 

motywacjami życia w czystości207. Stąd, na podstawie doświadczenia seksuologa, 

można postawić tezę, że nadużycia seksualne w Kościele mogą posłużyć jako studium 

niedojrzałości psychoseksualnej niektórych celibatariuszy. Problem pedofilii ukazuje 

nie tylko zaburzenia przestępców. Istotnym materiałem badawczym jest również 

reakcja otoczenia i sposób rozwiązywania problemu, który znów może obnażać 

dojrzałość lub wprost przeciwnie – totalną nieporadność i niedojrzałość niektórych osób 

duchownych208. Brak należytej pomocy specjalistycznej kierowanej tak wobec 

przestępcy, jak i ofiar, świadczy nie tylko o braku kompetencji i znikomej wiedzy 

psychiatryczno-seksuologicznej, co raczej o zawinionej ignorancji. Wśród przejawów 

niedojrzałości osobowościowej psychiatrzy wyliczają: brak samokontroli, małą 

zdolność do przeżywania winy, niedorozwój uczuć moralnych, brak hierarchii wartości, 

trudności w tworzeniu więzi uczuciowych z ludźmi, silną potrzebę zależności w 

relacjach interpersonalnych, niemożność ukształtowania stabilnego obrazu świata i 

siebie209. W tej sytuacji sama sfera duchowa nie jest w stanie „przepracować” tego, co 

zaburzone. Stąd właśnie można wskazać kolejny obszar współpracy teologii i 

seksuologii. Nie jest to jakiś nowy postulat. Papież Paweł VI rozwijał tę myśl w 

encyklice Sacerdotalis caelibatus, tłumacząc zależność natury ludzkiej i łaski – „w 

sytuacji braków osobowych czy psychicznych nie należy się spodziewać, że w tej 

dziedzinie łaska Boża uzupełnia to, czego zabrakło naturze”210. Pozostając w obrębie 

dwóch porządków – natury i łaski – warto zaznaczyć, że największym zarzutem 

seksuologa wobec celibatariuszy jest opór i brak współpracy tej grupy ze 

specjalistami211. Tym samym problemem nie jest sam celibat, co niedojrzała, a czasem 

                                                 
207 Od kilkunastu lat w przestrzeni Kościoła temat ten analizuje i bada o. Adam Żak SJ. Wyniki jego 
wieloletniej pracy terapeutycznej można odnaleźć w publikacji A. Żak SJ, Wierzchołek góry lodowej. 
Kościół i pedofilia, Kraków 2019, s. 13–109.  
208 Unik, bagatelizacja, zbyt pobłażliwe traktowanie sprawców i pozostawienie ofiar samych sobie zdaje 
się potwierdzać właśnie niedojrzałość psychoseksualną niektórych celibatariuszy. 
209 A. Jakubik, Psychopatologia poczucia winy, „Psychiatria Polska” nr 9/1975, s. 5–20; [za:] Osoba i 
cielesność…, I. Mroczkowski, dz. cyt., s. 232. 
210 SC 64. 
211 O niemożliwości przeprowadzenia badań m.in. wśród tej grupy społecznej wspomina seksuolog na 
łamach swojej autobiografii. Por. Z. Lew-Starowicz, Pan od seksu…, dz. cyt., s. 164–165.  
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narcystyczna osobowość. Nieukształtowana osoba z dużą dozą prawdopodobieństwa 

popełni analogiczne lub podobne krzywdy żyjąc w stanie świeckim212. 

Zupełnie inne problemy dotyczą grupy celibatariuszy, którzy żyją w stałych 

związkach lub prowadzą bardzo bogate życie erotyczne213. Z danych przywoływanych 

przez seksuologa, niemałą ilość związków stanowią relacje homoseksualne, najczęściej 

ukrywane we własnym gronie214. Etiologia tego zjawiska jest wspólna dla wszystkich, 

analogicznie jak motywacje oraz rodzaj praktyk typowych dla osób z tą orientacja 

seksualną: „podobnie jak u innych homoseksualistów, związki księży obejmują 

wszystkie możliwe kategorie motywacji homoseksualnej, w tym i obronną wobec 

kobiet, sytuacyjną, regresywną itd.”215. Seksuolog nie wartościuje skłonności i praktyk 

homoseksualnych w Kościele, jak stwierdza „wedle wiedzy naukowej są to zachowania 

naturalne”216. Opis realizacji życia seksualnego w różnych formach wśród duchownych 

przybiera u psychoterapeuty formę zdystansowanej relacji, która nie podejmuje kwestii 

możliwości dopuszczania do święceń kapłańskich osób o skłonnościach 

homoseksualnych. Na podstawie wypowiedzi seksuologa, zawartych w pierwszych jego 

publikacjach, można jedynie potwierdzić, że środowisko jednopłciowe wzmacnia 

tendencje homoseksualne, szczególnie w chwilach stresu217. Frustracje, niepowodzenia, 

prowokacje erotyczne, jeśli pojawiają się u osób, u których występują chociażby tylko 

skłonności homoseksualne, z dużą dozą prawdopodobieństwa będą trudne do 

pokonania218. 

                                                 
212 Od strony filozoficznej temat ten podjęła dr Ewa Kusz w artykule Nadużycia seksualne w Kościele 
a problematyka „formy życia” i gier językowych w ujęciu Wittgensteina, 
http://ewakusz.pl/post/naduzycia-seksualne-w-kosciele-a-problematyka-formy-zycia-i-gier-jezykowych-
w-ujeciu-wittgensteina [data dostępu: 20.11.2020 r.]. 
213 Por. Hasło: Celibat, [w:] Encyklopedia erotyki, dz. cyt., s. 106. 
214 Z amerykańskich badań przeprowadzonych w 1990 roku wynika, że orientację homoseksualną 
przejawia od 18–22% księży. Zdaniem seksuologa, wraz z ogólnospołecznym wzrostem ilości osób 
utożsamiających się z odczuwaniem popędu seksualnego wobec osób tej samej płci, prawdopodobnie i 
wśród księży ten procent jest wyższy. Tamże. 
215 Por. tamże, s. 106–107. 
216 Por. Tenże, Pan od seksu…, dz. cyt., s. 165.  
217 Radykalne zdanie w temacie homoseksualizmu w Kościele mają o. P. Mettler MSF, B. Horizonte. G. 
van den Aardweg. Każdy z nich uważa, że homoseksualizm jest przeszkodą do święceń kapłańskich. 
„Męski homoseksualizm kojarzą z blokadą dojrzałej męskości. Kandydat do seminarium musi wykazać 
się więc co najmniej trwałym przezwyciężeniem homoseksualnych skłonności”. B. Wieczorek, 
Homoseksualizm. Przegląd światowych analiz i badań…, dz. cyt., s. 707.  
218 Wobec tej kwestii zdania są podzielone. Przykładowo o. Józef Augustyn SJ, uważa, że 
homoseksualnych kandydatów do życia konsekrowanego należy zachęcać do ujawnienia swoich 
skłonności. W poufnej rozmowie należy rozeznać, czy jest to homoseksualny styl życia, czy tylko 
skłonności. W przypadku tej drugiej sytuacji, kiedy dana osoba sama kontroluje i uczciwie poddaje pod 
kierownictwo duchowe swoją sytuacja, jej problem nie dyskwalifikuje kandydata lub kandydatki do życia 
w celibacie. Por. J. Augustyn, Zjawisko homoseksualizmu a wychowanie do życia kapłańskiego i 
zakonnego, [w:] Kościół wobec homoseksualizmu. Opracowania, świadectwa, dokumenty, T. Huk (red.), 
Warszawa 1996, s. 33–75.  
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Za kolejny brak predyspozycji do życia we wstrzemięźliwości (efekt niedojrzałej 

realizacji seksualności), w publikacjach seksuologicznych Zbigniewa Lwa-Starowicza, 

uznany został promiskuitywny styl życia. Osoby duchowne, które prowadzą bogate 

życie erotyczne, zdaniem seksuologa, jeśli proszą o pomoc, dowodzą odczuwanego 

wewnętrznego dyskomfortu, co niejednokrotnie wiąże się z depresjami, lękami, 

romantycznymi i nierealnymi marzeniami, a nawet zaburzeniami hormonalnymi219. 

Inną ocenę terapeuta wystawia tym, którzy należą do grupy 20% mężczyzn 

konsekrowanych, żyjących w trwałych związkach z kobietami220. Według przekonań 

seksuologa, ze względu na pewną stabilność uczuciowo-emocjonalną, rzadziej cierpią 

na przywołane wcześniej stany chorobowe. W XXI wieku seksuolog ocenia takie 

postawy dość liberalnie: 

„Jeżeli nie dochowują celibatu, też nie jest im aż tak źle, bo wbrew pozorom w 
takich przypadkach obowiązuje wysoka tolerancja społeczna zwłaszcza ze strony 
kobiet. (…) A nawet może być ceniony: ‘z naszego księdza to równy gość, 
normalny facet, dba o swoją rodzinę, zna życie i nie wygłupia się z 
moralizowaniem’ – mogą pomyśleć o nim parafianie”221.  

W tym przypadku psychoterapeuta zgadza się na rodzaj hipokryzji, utwierdzający 

celibatariusza w jego niedojrzałości. Wcześniejsze definicje dotyczące dojrzałej i 

spójnej osobowości, odpowiednio zmotywowanej i świadomie przyjmującej wszelkie 

konsekwencje bezżeństwa, nie są tutaj brane pod uwagę222. 

Zbigniew Lew-Starowicz, w jednej z najnowszych publikacji, trudności z 

zachowaniem celibatu upatruje w dwóch czynnikach społeczno-kulturowych, tj. 

rozerotyzowanej kulturze i zmianie, która nastąpiła w społecznym statusie osoby 

duchownej. Zdaniem terapeuty, przed laty ksiądz miał możliwość realizacji siebie w roli 

duchowego przywódcy społeczności, co w pewnym sensie rekompensowało braki 

                                                 
219 Por. Hasło: Celibat, [w:] Encyklopedia erotyki, dz. cyt., s. 106. 
220 Por. tamże.  
221 Tenże, O mężczyźnie, dz. cyt., s. 94. 
222 Duchowni, którym religia pozwala założyć rodzinę, nie są wolni od problemów natury seksualnej. 
Seksuolog wyjaśnia: „Mogłoby się wydawać, że duchowni pozostający w związkach małżeńskich 
powinni wykazywać postawę tolerancji, rozumienia spraw seksu (w wyniku własnego doświadczenia), a 
celibatariusze powinni być bardziej zdystansowani wobec seksu, rygorystyczni, idealizujący, 
symbolizujący. Okazuje się, ze nie jest to takie oczywiste. Osoby wykonujące ‘zawód’ duchownego, a 
zarazem żyjące w małżeństwie, mogą ujawniać postawy wobec seksu nader zróżnicowane. Wynika to z 
faktu, na ile ich religia akceptuje małżeństwo i seks, na ile ich religia dystansuje się od seksu, idealizując 
życie duchowe, na ile wreszcie osobiste doświadczenia duchownych wyniesione z małżeństwa i pożycia 
seksualnego, wpływają na ich formację duchową itd. Z zachowanych dokumentów wynika, że niejeden 
żyjący w małżeństwie duchowny wygłaszał tyrady wrogie seksualizmowi i ciału, a nawet małżeństwu, 
inny z kolei przeżywał wewnętrzne rozterki i sprzeczności, jeszcze inny był życzliwie nastawiony do 
seksu i małżeństwa”. Tenże, Seks kontrowersyjny, dz. cyt., s. 148. 
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odczuwane w stanie bezżeństwa. Aktualnie terapeuta zauważa, że już nie tyle mówi się 

o braku gratyfikacji, co „często [duchowni – przyp. P. Z-R] spotykają się z przejawami 

wrogości. Brakuje im nie tyle seksu, ile ciepła, akceptacji”223, a nawet „realizacji 

potrzeb rodzicielskich”224. To również te deficyty bezżeństwa z czasem mogą 

prowadzić do „podwójnego życia”, zaburzeń osobowości, bądź w ogóle do rezygnacji z 

kapłaństwa. 

Koncentracja seksuologa na trudnościach i braku predyspozycji niektórych 

bezżennych do takiej formy życia, doprowadziła Zbigniewa Lwa-Starowicza do 

promocji poglądów, w których celibat byłby jedną z opcji do wyboru. Trudno określić, 

czy zmiana zapatrywań jest wynikiem jego doświadczenia terapeutycznego, czy 

równocześnie jest to wyraz uległości wobec ponowoczesnych koncepcji duchowości225. 

Niewykluczone, że jest to również przejaw konsumpcyjnej niewiary w możliwość 

wyrzeczenia się czegokolwiek w imię wyższych celów i idei226. 

 

      

Przemiany społeczno-kulturowe zawsze niosą ze sobą nowe szanse, wyzwania 

i zagrożenia. Wszechobecny konsumpcjonizm, obejmujący również życie seksualne, 

znacznie osłabia kondycję duchowo-moralną człowieka. Łącząc tę kwestię z 

celibatariuszami można zaobserwować znaczne obniżenie rangi statusu kapłana oraz 

związany z tym kryzys powołań i powołanych. Rozwój nauk psychologicznych, 

uświadamiający te zależności, stał się przyczynkiem do wprowadzenia modyfikacji w 

                                                 
223 Tenże, Za drzwiami mojego gabinetu, dz. cyt., s. 156. 
224 Por. Tenże, Seks dojrzały, dz. cyt., s. 144.  
225Przemiany zachodzące w obrębie różnych nurtów duchowości są przedmiotem badań socjologów 
religii. Proces dokonujących się zmian streszcza niniejsza wypowiedź: „W ponowoczesnym świecie 
człowiek określany jest, jak to ujmują socjologowie niemieccy Ulrich Beck i Elisabeth Beck-Gernsheim, 
jako homo optionis. Jest to istota ludzka, której dana jest możliwość wyboru spośród różnych opcji i 
możliwości. Ma prawo do decydowania i rozstrzygania o wszystkim, o ‘życiu, śmierci, płci, cielesności, 
tożsamości, religii, małżeństwie, rodzicielstwie, więzach społecznych’. Najważniejszą wartością staje się 
samorealizacja i własne osiągnięcia”. S. A. Wargacki, Duchowość w kulturze ponowoczesnej, „Zeszyty 
Naukowe KUL”, t. 59/ nr 4 (2016), s. 42. O nowym fenomenie światowej „duchowości dobrobytu” bez 
wspólnoty wspomina m.in. Papież Franciszek. Por. EG 90 i 93. 
226 Powyższa intuicja pojawiła się u etyka, filozofa i aksjologa Henryka Elzengerbera (umknęła ona 
uwadze Freuda czy współcześnie Zygmuntowi Baumanowi). Kwestię tę podejmuje artykuł H. Rarot, 
Rola mechanizmu sublimacyjnego w epoce ponowoczesności, „Kultura i wartości” nr 18/2016, s. 55. 
Ponadto szerzej temat ten podejmuje również J. Galarowicz, który myśl H. Elzerberga ujął następująco: 
„świat (czyli inni ludzie) nienawidził i zawsze będzie nienawidził tego, kto dokonał wyrzeczenia. 
Precyzując to zbyt szybkie uogólnienie polskiego filozofa, można powiedzieć, że przy całej 
różnorodności ludzkich osobowości, przy dowolnie przyjmowanych przez nie hierarchiach wartości, być 
może tylko ludzie o apollińsko-sokratejskiej czy apollińsko-prometejskiej skali wartości, ceniący 
twórczość, samorozwój i empatię, są w stanie bez złości uwierzyć w możliwość przesunięcia, 
przeadresowania, przekierowania popędów. Jedynie oni potrafią nie krzywdzić fałszywymi osądami, lecz 
rozumieć tego, kto heroicznie podjął zadanie wyrzeczenia się samego siebie i skierował swoje pierwotne, 
naturalne dążenie na wyższe, szlachetniejsze cele kulturowe”. J. Galarowicz, Powołani do 
odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Kraków 1993, s. 159. 
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formacji seminaryjnej227. Współczesne wychowanie młodego pokolenia kapłanów w 

duchu Ewangelii stawia sobie za cel wypracowanie w nich szeroko rozumianej 

dojrzałości228 i świadomości samego siebie229. Wiąże się to z tendencją do coraz 

częstszej współpracy wyższych seminariów duchownych z wieloma specjalistami. 

Zbigniew Lew-Starowicz nie do końca jest tego świadom, gdyż zagadnienia tego typu 

nie przynależą do obszaru jego badań. Natomiast dość często zabiera głos w tych 

sprawach, a jego opinie trafiające do przestrzeni publicznej nie są całościowym opisem 

rzeczywistości, jak czasem wydaje się to seksuologowi. W tym właśnie miejscu 

potwierdza się potrzeba interdyscyplinarnego dialogu, jako rzeczywistości koniecznej, 

aby realistycznie omawiać aktualne problemy.  

Perspektywa seksuologa wydaje się ważnym dopowiedzeniem do niejednego, 

aktualnego problemu Kościoła. Bez względu na okoliczności czasu i zmienny styl 

wypowiedzi seksuologa można postawić tezę, że sposób przeżywania celibatu jest 

weryfikacją dojrzałości osoby, jej formacji myślenia i rozwoju duchowości. Część 

wypowiedzi, (głównie wcześniejsze), są wyrazem uznania dla antropologii i etyki, 

promującej jedność myśli – działań i celu. Z punktu widzenia psychiatry jest to przede 

wszystkim dojrzałość, świadomość i konsekwencja składanych deklaracji. Od strony 

filozoficznej obserwacje seksuologa mogą posłużyć jako dowartościowanie takich 

aspektów personalizmu jak samostanowienie i samowychowanie. Przekonujące są 

spostrzeżenia dotyczące motywacji, z których wynika, że ta o charakterze 

                                                 
227 Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar powołania do kapłaństwa. Ratio fundamentalis institutionis 
sacerdotalis, Watykan 2016, nr 63. 
228 Wyraz troski o pełnię rozwoju osobowościowego można znaleźć m.in. w dokumencie Kongregacji ds. 
Wychowania Katolickiego, Przewodnik do formacji kapłańskiej o celibacie, Rzym 1974, nr 18. Z kolei 
PDV 43–44 wskazuje cztery obszary formacji, tj. duchowy, ludzki, intelektualny i pastoralny. Papież 
wyjaśnia, że formacja w wymiarze ludzkim musi uwzględniać dojrzałość uczuciową, wychowanie do 
prawidłowego przeżywania płciowości, a także kształtowanie sumienia moralnego i umiejętność 
właściwego korzystania z daru wolności. Temat formacji kapłańskiej w ludzkim aspekcie podejmują 
liczne publikacje naukowe z dziedzin takich jak: psychologia duchowości, pedagogika, teologia 
duchowości, teologia pastoralna. Wśród publikacji zgłębiających wspomniany obszar tematyczny można 
wymienić: K. Dyrek, Formacja ludzka do kapłaństwa, Kraków 1999; A. Cencini, Drzewo życia. Ku 
modelowi formacji początkowej i permanentnej, Kraków 2006; W. Rzeszowski, Formacja ludzka w 
przygotowaniu do kapłaństwa, „Rocznik Teologii Katolickiej”, nr XV/1(2016), Białystok, s. 39–47. W 
ostatnim czasie powstała rozprawa doktorska autorstwa D. Sonak, Formacja ludzka prezbiterów w świetle 
kwartalnika Pastores w latach 1998–2016 napisana pod kierunkiem ks. dra hab. Jarosława P. Woźniaka, 
Lublin 2018. Praca udostępniona do wglądu internetowo: 
https://repozytorium.kul.pl/bitstream/20.500.12153/344/1/Dariusz_Sonak_Formacja_prezbiterow_w_swi
etle_kwartalnika_Pastorem_w_latach_1999_2016.pdf [data dostępu: 16.01.2021 r.]. 
229 Papież Franciszek usilnie zabiega o holistyczny model wychowania seminaryjnego. Apelował to osób 
odpowiedzialnych: „Trzeba dobrze przeanalizować drogę powołania! Dobrze zbadać czy jest to od Pana 
Boga, czy ten człowiek jest zdrowy, czy ten człowiek jest zrównoważony, czy ten człowiek jest zdolny 
dawać życie, ewangelizować, czy ten człowiek jest zdolny, by założyć rodzinę, i wyrzec się jej, by pójść 
za Jezusem”. Papież Franciszek, Powołania są jak nieoszlifowany diament. Przemówienie do 
Zgromadzenia Plenarnego Kongregacji 
ds. Duchowieństwa (3.10.2014 r.), nr 8. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia
/kongr-duchowienstwa_03102014.html [data dostępu: 09.02.2021 r.]. 
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utylitarystycznym nie jest wystarczająca, aby wytrwać w czystości. Ponadto 

przemyślenia seksuologa ujawniły, że tam, gdzie celibat traktowany jest jako narzucona 

„walka z biologią”, czyli bez motywacji i naturalistycznie, gubi się jego głębię, 

a człowieka redukuje się do determinizmów. Zbigniew Lew-Starowicz, przywołując 

znaczną ilość negatywnych konsekwencji zdrowotnych (tłumienie, wypieranie i 

sublimacja), wykazał, czym kończy się celibat bez głębokiej motywacji do życia w 

czystości. W ten sposób niektóre wypowiedzi seksuologa dowiodły ograniczoności 

freudowskiej, biologistycznej i deterministycznej koncepcji osoby ludzkiej. W 

interdyscyplinarnym dyskursie teolog może dopowiedzieć, czym kończy się bezżenność 

bez odniesienia sfery seksualnej do relacji z Bogiem i wspólnotą230. Badania w tym 

obszarze potwierdzają, że kryzys celibatariusza zawsze jest wynikiem osłabienia jego 

wiary i religijności231. Uznając odrębność dyscyplin przyrodniczych i teologicznych, 

można zauważyć, że otwarty dialog nie musi rodzić napięć. 

W związku z tym, że teologia nie należy do obszaru badań seksuologa, nie 

analizuje on duchowego aspektu celibatu. Natomiast sama sugestia, Zbigniewa Lwa-

Starowicza, dotycząca potrzeby fascynacji życiem dla Boga, psychohigieną i religijnym 

podłożem decyzji może stanowić pomoc i doprowadzić czytelnika do swoistego 

rachunku sumienia232. Aby doprecyzować intuicję seksuologa odnośnie właściwej 

motywacji wyboru celibatu, należy sięgnąć do Ewangelii, dokumentów Kościoła i 

nauczania papieskiego, gdzie celibat ujmowany jest w trzech perspektywach: 

                                                 
230 Ograniczoność psychoterapii, a szczególnie pojęcia sublimacji omawia artykuł B. Grulkowski, Celibat 
– sublimacja czy relacja?, „Studia Gdańskie”, nr 21 (2007), s. 401–403. Autor rozwija koncepcję 
relacyjnego modelu celibatu „Z tych względów o wiele trafniejszy psychologicznie jest relacyjny model 
osobowości, wypracowany przez między innymi Josepha R. Nuttina. W jego świetle celibat należy 
rozumieć jako relację kapłana ze światem. W takiej relacji, jeśli ma być dojrzała, główny akcent jest 
kładziony nie na sobie, ale na świecie, Bogu, który powołuje, Kościele, któremu się służy i, szerzej, 
wszystkich ludziach, do których się jest posłanym. Jeśli celibat jest tak rozumiany, to kapłan ‘zapomina’ 
o swoim ‘ja’, nie jest ono źródłem problemów, bo oddając się na służbę samo realizuje się jakby ‘przy 
okazji’, ‘po drodze’”. Tamże, s. 403.  
231 Szczególnie wpływa na to: brak regularnej spowiedzi własnej, zaniedbanie brewiarza i modlitwy 
indywidualnej; negatywna ocena własnej roli kapłańskiej w Kościele i społeczeństwie; przesadna 
teatralizacja kultu religijnego i zanikanie jego sakralności; kryzys wiary religijnej i zanik pobożności 
kapłańskiej; wątpienie w zapotrzebowanie ludzi na posługi natury religijnej; liberalne podejście księży do 
kazań i homilii; krytyczna ocena modelu duszpasterstwa parafialnego; trudności w pracy katechetycznej; 
a ponadto konflikt z kurią i władzami kościelnymi, brak powołania i inne. Por. J. Baniak, Rezygnacja z 
kapłaństwa i wybór życia małżeńsko-rodzinnego przez księży rzymskokatolickich w Polsce. Studium 
socjologiczne, Kraków 2001, s. 73–85, 91, 212; [za:] A. Zwoliński, Seksualność w relacjach społecznych, 
Kraków 2006, s. 338. 
232 Wyjątkiem są ostatnio udzielane wywiady, w których seksuolog optuje za możliwością wyboru 
celibatu będąc już wyświęconym kapłanem. Choć wywiady nie są przedmiotem analizy niniejszej 
dysertacji należy zauważyć, że w tym aspekcie sugestie Zbigniewa Lwa-Starowicza są nie do pogodzenia 
z nauczanie Kościoła, w którym niezmiennie w czasie Soboru Watykańskiego II oraz w późniejszym 
nauczaniu papieskim podkreślą się „by utrzymać prawo, zgodnie z którym od kandydatów do święceń 
kapłańskich w obrządku łacińskim wymaga się dozgonnego i dobrowolnego celibatu”. PDV 29; Por. 
Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum Ordinis, nr 16, [w:] Sobór 
Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, dz. cyt., s. 509–511; a także por. SC 14. 
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chrystologicznej, eklezjologicznej i eschatologicznej233. Benedykt XVI streścił 

wspomniane wymiary w następujący sposób: 

 

„(…) nie wystarcza rozumienie celibatu kapłańskiego na sposób wyłącznie 
funkcjonalny. W rzeczywistości wyraża on szczególne upodobnienie stylu życia 
kapłana do samego Chrystusa. Taki wybór jest przede wszystkim oblubieńczy; jest 
utożsamieniem się z sercem Chrystusa Oblubieńca, który daje życie za swą 
Oblubienicę-Kościół. Nawiązując do wielkiej tradycji kościelnej, do Soboru 
Watykańskiego II oraz do papieży, mych poprzedników, potwierdzam piękno oraz 
znaczenie życia kapłańskiego przeżytego w celibacie jako wyrazisty znak 
całkowitego i wyłącznego oddania Chrystusowi, Kościołowi oraz Królestwu 
Bożemu, i dlatego potwierdzam obowiązywanie celibatu w tradycji łacińskiej. 
Kapłański celibat przeżyty w sposób dojrzały, z radością i oddaniem jest 
ogromnym błogosławieństwem dla Kościoła i również dla całego 
społeczeństwa”234. 
 
Powołanie, osobista decyzja i pełne zaangażowanie w tymże wyborze, muszą 

zostać umiejscowione w kontekście celowości bezżenności235, której seksuologia nie 

wykazuje. Przykładowo, w adhortacji Jana Pawła II Pastores dabo vobis, celibat został 

nazwany „darem z siebie”, a teologiczna motywacja ujęta została następująco: 

„Kościół jako oblubienica Chrystusa pragnie, aby kapłan miłował go w sposób 
całkowity i wyłączny, tak jak umiłował go Jezus Chrystus Głowa i Oblubieniec. 
Celibat kapłański jest więc darem z siebie w Chrystusie i z Chrystusem dla Jego 
Kościoła i wyraża posługę kapłana dla Kościoła w Chrystusie i z Chrystusem”236. 

Choć perspektywa tych dwóch dziedzin (seksuologii i teologii) jest zupełnie inna, 

to łączy je przekonanie o wolności decyzji i sile motywacji. 

Kolejnym, istotnym przesłaniem seksuologa jest apel o gruntowne wychowanie 

seksualne osób konsekrowanych. Zbigniew Lew-Starowicz jest przekonany, że 

wspomniana wiedza pozwala świadomie, a więc i odpowiedzialnie kierować sferą życia 

seksualnego bez jej demonizowania i angelizowania237. Podstawowa edukacja 

seksuologiczna służy nie tylko osobie zaznajomionej z tą wiedzą, ale również i jej 

otoczeniu. Wydaje się, że w duszpasterstwie zagadnienia z obszaru życia seksualnego 

są często poruszane chociażby podczas spotkań z narzeczonymi i małżonkami. 

                                                 
233 Por. SC 19–34.  

234 Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”, Rzym 2007, nr 24. 
235 Uzasadnienie można zaczerpnąć także z innego fragmentu Pisma Świętego „Człowiek bezżenny 
troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, który wstąpił w związek 
małżeński zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie” (1 Kor 7,32). 
236 PDV 29. 
237 Por. Z. Lew-Starowicz, Pan od seksu…, dz. cyt., s. 165. 
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Znajomość prawidłowości ludzkiej fizjologii czy rozwoju psychoseksualnego jest 

istotna w ocenie moralnej konkretnych czynów. Można wręcz zasugerować, że jest 

warunkiem, aby innym pomagać dojrzale wzrastać w sferze seksualnej, a to 

niejednokrotnie należy do zadań duszpasterza-spowiednika. Taką rolę kierownika 

duchownego i spowiednika podkreślają dokumenty Kościoła: 

„Kierownik duchowy ma obowiązek ocenić wszelkie cechy osobowości kandydata 
i upewnić się, że nie występują u niego zaburzenia natury seksualnej, które są nie 
do pogodzenia z kapłaństwem. Jeśli kandydat uprawia homoseksualizm albo 
wykazuje głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne, jego kierownik 
duchowy, a także spowiednik, ma obowiązek odwieść go w sumieniu od podążania 
ku święceniom”238. 

Opracowań na temat wychowania seksualnego jest wiele, ale są one najczęściej 

pisane przez osoby żyjące w stanie konsekrowanym lub zaangażowane w życie 

Kościoła239, co jest głównym zarzutem Zbigniewa Lwa-Starowicza. 

Współczesna, niełatwa sytuacja Kościoła240 wskazuje konieczność dialogu teologii 

z medycyną. Celem tej współpracy może być zaangażowanie w dojrzałość 

psychoseksualną implikującą poszanowanie norm moralnych, do których seksuolog nie 

przykłada zbyt dużej wagi. W myśl tezy postawionej przez ks. prof. Ireneusza 

Mroczkowskiego „im bardziej osobowość jest zintegrowana, tym mniej zaburzeń w 

dziedzinie seksualnej”241. Tym samym wracamy niejako do punktu wyjścia i zamysłu 

wobec wychowania młodych pokoleń celibatariuszy. W myśl personalistycznego 

wychowania: 

                                                 
238 Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, Instrukcja nt. kryteriów rozeznawania powołania u osób 
z tendencjami homoseksualnymi ubiegających się o przyjęcie do seminarium i dopuszczenie do święceń, 
Rzym 2005, nr 3, „L'Osservatore Romano”, nr 5(283)2006, s. 55. Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, 
Dar powołania kapłańskiego. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, Rzym 2016, nr 48 i 200.  
239 Wśród opracowań i artykułów naukowych warto zwrócić uwagę na artykuły powiązane z intuicją 
seksuologa, tj. T. Liszewski, Zadania psychologa w formacji do kapłaństwa, „Łódzkie Studia 
Teologiczne”, nr 26/(2017), s. 147–158; L. Misiarczyk, Psychologia i psychoterapia w seminariach i 
nowicjatach, http://www.spchgdansk.pl/artykuy/artykuly-psychologia/105-psychologia-i-psychoterapiaw-
seminariach-i-nowicjatach [data dostępu: 09.11.2020 r.] Na uwagę zasługuje artykuł p. dr Ewy Kusz 
Dojrzałe przeżywanie celibatu; http://ewakusz.pl/post/dojrzale-przezywanie-celibatu [data dostępu: 
13.11.2020 r.]; K. Pawlina, Kandydaci do kapłaństwa trzeciego tysiąclecia, Warszawa 2002; K. Pawlina, 
Okres propedeutyczny w formacji seminaryjnej, [w:] Sztuka bycia księdzem, J. Augustyn (red.), Kraków 
2011, s. 531–536. A. Cencini, A. Manenti tłum. K. Kozak, Psychologia a formacja. Struktura i dynamika, 
Kraków 2002; B. Goya, Formacja integralna do życia zakonnego, tłum., K. Kozak, Kraków 2007; A. 
Boyer, J. Guindon, Integralna formacja kandydatów do kapłaństwa, tłum. A. Nagórka, Kraków 1998; J. 
Augustyn, Integracja seksualna. Przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności, 
Kraków 2009. 
240 Chodzi tutaj nie tylko o pedofilię. Dramatem dla całej wspólnoty Kościoła jest każde odejście z 
kapłaństwa, kryzysy i zgorszenia – chętnie nagłaśniane przez media. 
241 I. Mroczkowski, Osoba i cielesność…, dz. cyt., s. 232. 
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„(…) człowiek jest podmiotem, który uświadamia sobie zarówno swoją cielesność 
jak i duchowość i swoim bytem obejmuje to, co w nim fizyczne, chemiczne i 
biologiczne aż do tego, co w nim duchowe i psychiczne”242.  

Jeśli wszystkie sfery nie są brane pod uwagę i formowane równocześnie, nie 

uwzględniają całej prawdy o człowieku. W konsekwencji dochodzi do dezintegracji 

osobowości na drodze fiksacji rozwojowej243. 

Polaryzacja poglądów, której nie można pominąć, wiąże się z dużym 

relatywizmem seksuologa i jego stopniowym odchodzeniem w stronę liberalizacji zasad 

życia seksualnego. Nie brak przykładów, w których wcześniej opisana harmonia 

osobowości, dyscyplina i zasady etyki chrześcijańskiej są coraz mniej poważane, a 

czasem wręcz oceniane jedynie jako nerwicogenne244. Afirmacja indywidualizmu, 

wolność wyboru (rozumiana jako brak zobowiązań pomimo składanych deklaracji), to 

tylko niektóre z charakterystycznych postulatów podnoszonych w aktualnych 

wypowiedziach Zbigniewa Lwa-Starowicza. Takie poglądy wpisują się w zamysł 

postmodernizmu, który z założenia odrzuca aksjologię, prawdę obiektywną. Liberalizm 

wycisza sumienie i nie ma w nim miejsca na namysł chociażby nad zgorszeniem 

innych. Stąd w obrębie zagadnienia dotyczącego osób duchownych można uznać, że 

terapeuta wpisał się zarówno w nurt przychylny personalizmowi, jak i w postulaty 

przemian245, podważające tradycyjny porządek zasad. Paradoksalnie, Zbigniew Lew-

Starowicz, odchodząc od pierwotnych założeń formowania dojrzałości osobistej, 

zaczyna promować ludzką niedojrzałość, nad którą on jako terapeuta, tak usilnie 

próbuje pracować. Zastanawiająca jest sugestia seksuologa, w której duchowny łamiący 

celibat przedstawiony jest jako prawdopodobny wzorzec życia rodzinnego dla swoich 

parafian, pod warunkiem, że zbyt wiele nie wymaga od swoich wiernych246. Wydaje 

                                                 
242 A. Świerczek, Hasło: Ciało ludzkie, [w:] Encyklopedia bioetyki…, dz. cyt., s. 88. 
243 Problem uczuć, dojrzałości, formacji sumienia i woli podejmuje (nie tylko w odniesieniu do 
celibatariuszy) W. Giertych OP, Wiara a uczucia, Kórnik 2019. Istotne dopowiedzenie do problematyki 
nerwic i zarzutów stawianych przez seksuologa religii zawarł autor w rozdziałach VIII–XI, tj. Uczucia 
kierowane wolą, uczucia zablokowane, nerwica lękowa, nerwica energii. Tamże, s. 50–74. 
244 Por. Z. Lew-Starowicz, Problemy z seksem, dz. cyt., s. 126. 
245 Trafne obserwacje dotyczące współczesnej rzeczywistości, która nie ułatwia formacji ludzi dojrzałych 
można odnaleźć w artykule Krzysztofa Dyrka, Podstawy antropologiczne formacji ludzkiej. Autor 
przywołuje słowa księdza kardynała Pio Laghi, w których przestrzegał, że aktualna rzeczywistość jest 
miejscem panowania kultury fragmentaryczności, subiektywizmu i fantazji. Por. P. Laghi, Causas de la 
crisis de los sacerdotes jovenes, Seminarium 31 (1991) 3, s. 532. [za:] K. Dyrek, Podstawy 
antropologiczne formacji ludzkiej, s. 8. http://szkolaformatorow.jezuici.pl/files/2013/07/kd_podstawy.pdf 
[data dostępu: 21.11.2020 r.]. Artykuł ten jest częścią rozdziału, pochodzącego z książki Por. K. Dyrek, 
Formacja ludzka do kapłaństwa, dz. cyt. 
246 Por. Z. Lew-Starowicz, O mężczyźnie, dz. cyt., s. 94. 
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się, że takie wypowiedzi unaoczniają, czym skutkuje materialistyczne rozpatrywanie 

ludzkiej kondycji zdrowotnej: 

„(…) człowiek jest wyjaśniany jako splot energii biologiczno-popędowych, dlatego 
wyższe wartości (sprawiedliwość, miłość) są pozbawione sensu. Biologizm 
i psychologizm stanowią dehumanizację człowieka, gdyż depersonalizują go 
i urzeczowiają. Taka interpretacja osoby ludzkiej kwestionuje sam jej rdzeń: 
świadomość, sumienie, ethos, miłość, podmiotowość”247. 

Wątek dojrzale przepracowanego uczucia zakochania, które może pojawić się u 

osób konsekrowanych podjął rekolekcjonista i wychowawca seminaryjny Krzysztof 

Grzywocz. Jego rozstrzygnięcia i rady zupełnie nie przystają do tych, które pochwala 

seksuolog. Jako ojciec duchowny w seminarium wziął pod uwagę jedność osoby 

ludzkiej wraz z troską o jej zbawienie. Takie zestawienie nie pretenduje do tego, aby 

oczekiwać od lekarza roli, jaką pełni ojciec duchowny. Natomiast porównanie to 

uzmysławia i dobitnie potwierdza tezę, że założenia antropologiczne i przyjmowana 

moralność zmienia perspektywę rozwiązań wobec tych samych ludzkich dylematów. 

Ksiądz Grzywocz opisuje „niespełnione” uczucie miłości następująco: 

„Zakochanie pokazuje, jaka jest jakość naszych wyborów. Mówię ciągle o tym 
zakochaniu, które z różnych powodów nie może się spełnić w związku wyłącznym. 
(…) Jeśli jakaś siostra zakonna dobrze przeżyje swoje zakochanie, utrzymała swój 
wybór, umiała zrezygnować z trwałego związku to takim owocem może 
odwdzięczyć się jej zakochanie: będzie bardziej czuła, wrażliwa, oddana i 
wrażliwa na inne osoby. (…) Człowiek staje się bardziej poetycki, rodzą się 
prostsze słowa, tęsknota za pięknem, celebracja szczegółów i drobnych gestów. 
Pojawia się niechęć do ironii, cynizmu, wyraźniej słychać głos ludzkiego serca. To 
wszystko przez dobrze przeżyty dar – także w bólu – zakochania, które nie 
zakończyło się trwałym związkiem. Ten typ zakochania w osobie, z którą jest 
niemożliwe – z różnych powodów – stworzenie wyłącznego związku, może 
pozostać niespełniony, można go okaleczyć i unieszczęśliwić poprzez stworzenie 
niemoralnego związku, poprzez zdradę albo przez stłumienie tego uczucia. To 
ostatnie – stłumienie, schowanie, uznanie go z góry za złe – jest też niemoralnym 
przeżyciem tego uczucia. Więc są dwie możliwości: zdrada – stworzenie związku, 
który nie powinien istnieć, albo stłumienie tego uczucia i niewykorzystanie jego 
potencjału rozwojowego. Obydwie możliwości są błędne i niemoralne”248. 

Celibat przeżywany przez osobę dojrzałą, podjęty z głęboką motywacją zawiera w 

sobie afirmację własnej cielesności. Jest to również spójne ze sposobem, w jakim osoba 

                                                 
247 S. Kowalczyk, Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 2002, s. 9. 
248 K. Grzywocz, Uczucia niekochane, „Zeszyty formacji duchowej”, 41/2008, s. 48–49. 
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konsekrowana przeżywa wszelakie relacje międzyludzkie i uczucia. Ważna jest 

otwartość na miłość, która, choć nie jest realizowana cieleśnie w ramach aktu 

seksualnego, promieniuje na innych. Takie wnioskowanie nie jest możliwe w wąskich 

założeniach seksuologii, którym czasem seksuolog ulega. Równocześnie należy 

zaznaczyć, że nie sposób wymagać, aby medycyna podejmowała taką problematykę. 

Można jedynie zauważyć, że rozstrzygnięcia z poziomu psychoterapii nie są w stanie 

wytłumaczyć bardzo wielu intymnych i osobistych zawiłości ludzkiego życia. 

Humanistyczna medycyna może jedynie wesprzeć wychowanie. Takie aspekty życia jak 

samotność, potrzeba miłości i akceptacji, sens wyrzeczenia odnajdują odpowiedź w 

całościowej cielesno-psychiczno-duchowej kondycji osoby ludzkiej. 

3.3. SEKSUALNOŚĆ SINGLI 

Problematyka seksualności singli pojawia się w publikacjach Zbigniewa Lwa-

Starowicza już na przełomie XX i XXI wieku. Tyle że we wcześniejszej literaturze za 

singli uważał osoby, które osiągnęły pewien pułap wieku (szacowany na około 27. r.ż.), 

nie wykazywały żadnych przeszkód do założenia rodziny, a mimo to nie weszły w 

sformalizowany związek. Osoby takie określano potocznie mianem starej panny bądź 

starego kawalera. Z biegiem czasu, z racji pejoratywności powyższych określeń, 

zadecydowano o odejściu od tej nomenklatury. Słowo singiel – jak sugeruje badająca to 

zjawisko Aldona Żurek – uwalnia od stygmatyzacji. Według wspomnianej socjolożki 

słowo „niezamężna” bądź „niezamężny” wskazuje, że „pozostawanie w stanie 

małżeńskim uznaje się za właściwą dla każdego człowieka drogę życiową”249. 

Stwierdzenie to jest o tyle istotne, że wypowiedzi Zbigniewa Lwa-Starowicza sprzed 

kilkudziesięciu lat nawiązują do starej nomenklatury, zaś współczesne odnoszą się 

właśnie do singli250. Z kolei sama zmiana słownictwa zawsze niesie ze sobą jakiś 

przekaz. Można odnieść wrażenie, że celem niektórych wypowiedzi seksuologa jest 

„uwolnienie” społeczeństwa od przywiązania do wartości rodziny na rzecz wielu 

                                                 
249 A. Żurek, Single – kategoria społeczna i styl życia, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 
51(2014), s. 47. 
250 Bywają próby rozróżnienia tych pojęć, tzn. stara panna jako kobieta samotna, która bardzo chciałaby 
wejść w związek małżeński, ale z różnych powodów nie spotkała odpowiedniego kandydata. Natomiast 
singielka to osoba wolna, świadomie podejmująca decyzję o życiu w samotności, czasem miewa 
przygodne, krótkotrwałe znajomości, tzw. bez zobowiązań. Natomiast seksuologia w wydaniu Zbigniewa 
Lwa-Starowicza nie rozpatruje takowych socjologicznych, szczegółowych rozgraniczeń.   
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alternatywnych związków i możliwości realizacji siebie jako indywidualnej, często 

egocentrycznej jednostki251. 

3.3.1. Przyczyny samotności 

Praca terapeuty zawsze rozpoczyna się od dogłębnej analizy życiorysu danej osoby 

oraz diagnozy środowiska społeczno-kulturowego, w którym singiel przebywa. 

Ustalenie genezy samotności i spokojna jej analiza pozwala ocenić seksuologowi 

zarówno aktualny stan pacjenta, jak i podjąć stosowne kroki, aby pomóc tym, którzy 

chcą zmienić swoją sytuację252. 

Relacjonując poglądy Zbigniewa Lwa-Starowicza, zasadne wydaje się, aby jako 

pierwszą przyczynę decyzji o życiu w samotności wskazać dom rodzinny. Publikacje 

seksuologiczne przedstawiają ten czynnik na zasadzie polaryzacji. Ambitny, 

opiekuńczy, wręcz idealny wzorzec męża i ojca, z dużą dozą prawdopodobieństwa 

będzie generował u córki wysoki poziom wymagań i oczekiwań wobec partnera253. 

Dlatego też część osób z grupy niezamężnych psychoterapeuta diagnozuje jako ludzi ze 

szczegółowo, wręcz detalicznie sprecyzowanymi wymaganiami wobec wymarzonego 

współpartnera. Drobiazgowe roszczenia zawężają szansę na znalezienie odpowiedniej 

osoby. Oczekiwania singli dotyczą najczęściej określonego typu urody, wysokiego 

standardu kultury, obycia, wykształcenia, a nawet statusu materialnego. Jeśli w swoim 

środowisku nie spotkają takiego kandydata, wolą pozostać osobą samotną i długo 

wyczekiwać wyjątkowego partnera254. 

Odmiennym przykładem są takie relacje z rodzicem, które wpajają złowrogi 

stosunek wobec płci przeciwnej. Zbigniew Lew-Starowicz stawia zarzut 

nadopiekuńczym matkom, wychowującym tzw. „maminsynków”255. Taka postawa 

                                                 
251 Nie zawsze jest to przekaz wprost, czasem jest to forma pocieszenia dla samotnych. Por. Z. Lew-
Starowicz, Wiek średni, Warszawa 1992, s. 146. W przekazie wirtualnym po ukazaniu się publikacji 
Tenże, O miłości, Warszawa 2013, pojawiły się wywiady, w których autor udowadnia, że „jeżeli ktoś 
wybiera u nas filozofię bycia singlem, jest przytłoczony polską rodzinnością. W Stanach może Pani być 
singielką i nikomu nic do tego”. Z. Lew-Starowicz, Polska nie jest krajem dla singli. Przytłacza ich 
rodzinność, https://polskatimes.pl/lewstarowicz-polska-nie-jest-krajem-dla-singli-przytlacza-ich-
rodzinnosc/ar/667385 [data dostępu: 27.01.2021 r.]. 
252 Por. Z. Lew-Starowicz, Sztuka życia…., dz. cyt., s. 182.  
253 „(…) kiedy nieprzeciętny ojciec rzeczywiście doskonale zna się na toskańskich winach, jeździ 
świetnie na nartach i jest profesorem fizyki nuklearnej. Kobieta z takiego domu będzie miała dosyć 
wyśrubowany model mężczyzny. Podobnie jest z mężczyzną: jeżeli matka postawi wysoko poprzeczkę – 
jest nie tylko inteligentna, oczytana, ale również zadbana i świetnie gotuje, jednym słowem jest 
nieprzeciętną kobietą – jej syn także nie zadowoli się najzwyklejszą ze zwykłych. Raczej jego pułap 
oczekiwań będzie wyższy od przeciętnej. I to też trzeba rozumieć. Takie osoby statystycznie muszą 
dłużej czekać na swoich wyjątkowych partnerów”. Z. Lew-Starowicz, O miłości, dz. cyt., s. 91. 
254 Tamże, s. 90–91. 
255 Tenże, Seks nietypowy, dz. cyt., s. 24–28.  
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matek jest wynikiem braku spełnienia w roli żony, co powoduje lokowanie wszystkich 

uczuć w dorastającym synu. W obawie przed jego utratą, matka kreuje przekaz, który 

seksuolog streszcza następująco: „kobiety są sprytne, chcą mężczyznę złapać na ciążę, 

są rozwiązłe, wystrzegaj się ich”256. Dorastający, zalękniony mężczyzna (określany jako 

maminsynek) przekonany o miłości, słuszności i dobrej intencji matki, nawet nie 

próbuje wchodzić w jakiekolwiek relacje z kobietą257. Kompensację wspomnianego 

deficytu relacji znajduje w zaangażowaniu w więź z matką. Czasem brak relacji 

damsko-męskich jest rekompensowany aktywnością w środowisku konserwatywno-

prawicowym, definiowanym przez seksuologa jako „organizacja, znana z niechęci do 

homoseksualistów, Żydów, wyzwolonych kobiet i seksualnej swobody”258. Trudno 

ocenić, czy terapeuta charakteryzuje w ten sposób środowisko Kościoła. 

Odmiennym przykładem jest dom rodzinny, który z powodu traumatycznych 

doświadczeń zakodował niechęć wobec płci przeciwnej. W konsekwencji młoda osoba 

tłumi własną seksualność lub ucieka w przygodne, tymczasowe związki. Seksuolog 

zauważa, że dla osób, które doświadczyły rozpadu małżeństwa rodziców, trwałe i 

zdeklarowane związki mają mniejsze znaczenie259. Ich postawa jest wynikiem braku 

wiary w miłość, bezinteresowność i ludzką dobroć, a poszukiwanie partnera czasem 

przestaje mieć rację bytu260. Na podstawie prognoz seksuologa można ustalić, że liczba 

singli będzie wzrastać ze względu na kryzys dosięgający instytucji rodziny i związany z 

tym zjawiskiem brak wzorców. Zbigniew Lew-Starowicz uważa, że dom, który 

funkcjonuje tylko z jednym rodzicem, może stygmatyzować dzieci w ten sposób, że nie 

będą miały potrzeb społecznych, bo dorastały w niepełnym świecie. Trudniej im będzie 

stworzyć związek, ponieważ światem dla nich oczywistym jest ten, w którym matka 

daje radę sama wychowywać dzieci261. 

Wśród przyczyn bezżenności psychoterapeuta wylicza również takie, które należą 

do kategorii przemian społeczno-technologicznych. Przed laty, prowadzenie 

gospodarstwa domowego dla samotnego mężczyzny było sporym obciążeniem i dlatego 

                                                 
256 Tenże, O mężczyźnie, dz. cyt., s. 143. 
257 W diagnostyce takie zachowanie określa się gamofobią. „Nasilona postawa leku wobec kobiet, może 
prowadzić do gamo fobii, czyli leku przed małżeństwem. W każdej sympatii postrzega się kobietę 
usiłującą ‘złapać na męża’, a w jej matrymonialnych zamiarach odczytuje się ukryte potrzeby 
egoistyczne, chęć budowania gniazda kosztem mężczyzny, z pominięciem jego osoby. Prowadzi do nie 
tak rzadkiego starokawalerstwa, zwłaszcza wówczas, gdy matka w pełni opiekuje się takim mężczyzną, 
prowadzi gospodarstwo, umożliwia życie bez obowiązków i ograniczeń”. Tenże, Seks nietypowy, dz. cyt., 
s. 25. 
258 Tenże, O mężczyźnie, dz. cyt., s. 143. 
259 Tenże, O miłości, dz. cyt., s. 157. 
260 Tenże, Lew w sypialni, dz. cyt., s. 83. 
261 Tenże, Sztuka życia…, dz. cyt., s. 184. 
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pojawiała się u nich praktyczna motywacja do stabilizacji w relacji z kobietą. Całość 

przemian oraz mentalność konsumpcyjną, terapeuta opisuje następująco: 

„Mężczyźni wiązali się kobietami – gospodyniami domowymi, bo do tego ich 
potrzebowali. Dziś ten rodzaj „produktu ubocznego” samotności kompletnie 
zniknął. Zmywarki, pralki, miksery… Krawacik do pralni, spodnie do pralni, 
catering podjeżdża pod drzwi w razie potrzeby. Jeżeli chodzi o seks, to – wbrew 
temu, co sądzą kobiety – mężczyźni świetnie sobie radzą. Masturbacja połączona z 
pornografią załatwia sprawę”262. 

Przekaz seksuologa pozwala postawić hipotezę, że uznanie zachowań 

autoerotycznych za normę zdrowotną mogło przyczynić się u osób niedojrzałych do 

decyzji o życiu w pojedynkę. Masturbacja, dając ułudę samowystarczalności, odbiera 

motywację do poszukiwania współpartnera. W ten sposób można zauważyć, że w 

niektórych przypadkach masturbacja uznana za normę zdrowotną przyczynia się do 

odejścia od tradycyjnego porządku zasad, wartości i celowości płciowości. Można 

przypuszczać, że ze względu na dyrektywy Światowej Organizacji Zdrowia, seksuolog 

nie poddaje ocenie autoerotyzmu i tym samym nie zauważa powyższych, negatywnych 

konsekwencji takich zachowań263. 

3.3.2. Charakterystyka osobowości i stylu życia singli 

Zdaniem Zbigniewa Lwa-Starowicza sporo osób samotnych lub wchodzących  

w krótkotrwałe związki bez deklaracji można uznać za pokolenie wpisujące się w nowe 

trendy społeczno-kulturowe. Seksuolog nie pozostaje bezkrytyczny wobec takich osób, 

którym „jest wygodniej mieszkać u rodziców, bo mają wikt i opierunek, wolno im się 

bawić życiem”264. Jego zdaniem, stary kawaler czy stara panna przedłużający sobie 

dzieciństwo miewają problemy z podejmowaniem decyzji i braniem za nią 

odpowiedzialności. Jeśli ocena wydana przez profesora jest tożsama z opinią 

potencjalnych partnerów, to można łatwiej zrozumieć, że rezygnacja ze związku z taką 

osobą jest ucieczką od infantylnej osobowości. 

                                                 
262 Tamże, s. 195–196. 
263 Por. Tenże, Lew w sypialni, dz. cyt., s. 82. Wyjątek stanowią zachowania kompulsywne i 
przeszkadzające pacjentowi. 
264 Tamże, s. 190. 
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Życie w pojedynkę z perspektywy psychoterapeuty potwierdza różnice w 

przeżywaniu samotności ze względu na płeć265. Jedną z cech często występującą u 

niezamężnych kobiet jest nieumiejętność wzbudzania zainteresowania swoją osobą oraz 

brak umiejętności konwersacji. Jeśli jest to kobieta dobrze wykształcona, to podczas 

„randkowania” testuje mężczyzn, co seksuolog przyrównuje do roli egzaminatora, który 

skutecznie zniechęca i tworzy dystans w relacji266. Nieumiejętność zawiązywania i 

podtrzymywania więzi dotyczy również kobiet skoncentrowanych na swojej urodzie tak 

bardzo, że niewiele poza nią mają do zaoferowania, a to również okazuje się 

niewystarczające, aby zatrzymać mężczyzn przy sobie na dłużej267. Przykładowo, 

terapeuta charakteryzuje opisane kobiety jako takie, które mają zbyt wysokie 

mniemanie o sobie, oczekują stałej adoracji, a ich życiowa roszczeniowość sprawia 

wrażenie pogardy dla płci przeciwnej268. Osobowość narcystyczna269 wykazuje się 

brakiem krytycyzmu wobec siebie, a zarazem stawia nierealne oczekiwania płci 

przeciwnej. Mężczyźni odczuwają wobec takich kobiet podświadomy lęk, a upływ 

czasu rzadko staje się bodźcem do weryfikacji wytycznych wobec partnera. 

Następstwem tych cech  

 

„(…) jest zubożenie kontaktów międzyludzkich, więzi partnerskich i izolacja od 
innych. Zamkniecie się w kręgu <Ja> może być jednak (i często bywa) źródłem 
cierpienia, gdyż narcyz stale odczuwa potrzeby uznania, podziwu i adoracji ze 
strony otoczenia. Nie jest samowystarczalny w samouwielbieniu, potrzebuje do 
tego widowni”270. 
 

Osoba narcystyczna odczuwa siebie jako kogoś doskonalszego, na wyższym 

poziomie, co z kolei często wiąże się z poczuciem samowystarczalności. Niezależność 

dodatkowo kształtowana jest na drodze realizacji zawodowej, którą taki singiel traktuje 

jako rodzaj ambitnej misji, pasji badań i artyzmu. W opinii samotnych, skłonnych do 

                                                 
265 „Z różnych badań wynika, że mężczyźni gorzej znoszą samotność i ponoszą jej poważniejsze 
konsekwencje zdrowotne. Większa zachorowalność na depresję jest wśród samotnych mężczyzn niż 
samotnych kobiet”. Tamże, s. 195. 
266 Por. tamże, s. 183–184. 
267 „Uroda nie zawsze również idzie w parze z takimi cechami jak inteligencja, interesująca osobowość, 
odpowiadający partnerowi charakter i światopogląd. Urzeczony fizyczną atrakcyjnością będzie się 
spotykał z kobietą, dopóki nie zorientuje się, że inne cechy pięknej kobiety mu nie odpowiadają lub że 
plusy nie są w stanie zrównoważyć jej minusów. Wtedy czar pryska, a piękność znowu zostaje sama”. 
Tenże, A. Fijałkowska-Grabowiecka, Seks kontrowersyjny, dz. cyt., s. 107–108. 
268 Por. tamże, s. 107. 
269 Aby wyjaśnić czytelnikom proces wychowania osobowości narcystycznej seksuolog powołuje się na 
Freuda, który źródło narcyzmu lokuje w błędnych wzorcach i niewłaściwym oddziaływaniu 
wychowawczym – głównie matki. Choć zjawisku narcyzmu jest bardzo złożone, to jego przejawy można 
zauważać wśród wielu samotnych. Por. Z. Lew-Starowicz, Seks nietypowy, dz. cyt., s. 133. 
270 Tamże. 
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samouwielbienia osób, zadania te wymagają heroicznej samotności typowej dla 

„wielkich ludzi, twórców, którzy wyrośli ponad otoczenie i wędrują po ścieżkach 

nieznanych innym”271. Praca singli może być również rodzajem ucieczki od samego 

siebie – „bycie z własnym ‘Ja’ niepokoi, irytuje, wyzwala dokuczliwą i pełną 

negatywnych uczuć samotność”272. Ponadto, dobrze zarabiający samotnik uczucie 

pustki łatwo zagłusza bodźcami z zewnątrz na zasadzie hedonistycznego zapomnienia 

„w świecie rozrywki, dźwięków, nieustannego działania”273. Póki trwa ich zadowolenie 

i powodzenie, nie pojawiają się w gabinecie terapeutycznym. Być może dlatego to 

zagadnienie nie jest wystarczająco rozwijane przez terapeutę. 

 

3.3.3. Życie erotyczne singli 

Życie seksualne singli omawiane jest przy okazji zjawiska samotności erotycznej. 

Seksuolog koncentruje uwagę przede wszystkich na dwóch metodach realizacji popędu 

seksualnego wśród osób pozostających w stanie wolnym. Jedną z możliwości są 

zachowania autoerotyczne. Drugi sposób wiąże się z realizacją potrzeb seksualnych w 

licznych romansach.  

Psychoterapeuta przyznaje, że u osób świadomie wybierających samotny styl życia 

samowystarczalność seksualna w postaci masturbacji może być bardziej atrakcyjna od 

więzi heteroseksualnej274. Równocześnie należy zaznaczyć, że są również takie 

wypowiedzi seksuologa, w których zauważyć można, że jeśli samotność obejmuje 

przestrzeń zmysłów i przenika do wymiaru niespełnionej więzi osobowej, to 

masturbacja nie daje mu satysfakcji275. Brak ukojenia jest tym bardziej dokuczliwy, jeśli 

dotyczy osoby nieakceptującej autoerotyzmu. W takich sytuacjach, zdaniem 

psychoterapeuty, pogłębia się „dramat odczuwanej samotności”276. Rozwinięcie tej 

intuicji można znaleźć w jednej z najnowszych publikacji, w której seksuolog opisuje 

przypadek pacjenta-singla gwałcącego sąsiadkę. Tak agresywne zachowanie seksualne, 

zdaniem Zbigniewa Lwa-Starowicza, jest pokłosiem represyjnego wychowania 

                                                 
271 Tenże, Wiek średni, dz. cyt., s. 137. 
272 Tamże. 
273 Tamże, s. 136. 
274 Por. tamże, s. 137. 
275 Tamże, s. 138. 
276 Tamże. 



94 

religijnego, które nie dopuszcza zachowań masturbacyjnych u dorosłego, samotnego 

mężczyzny277. Seksuolog wyjaśnia: 

„To dość dobrze znany mechanizm: im bardziej seksualność jest represjonowana 
i wypierana, tym większe jest napięcie, pobudzenie psychiczne i skłonność do 
zachowań agresywnych wobec bodźców i obiektów budzących pożądanie”278. 

Jeśli chodzi o drugą metodę spełnienia potrzeb seksualnych, Zbigniew Lew-

Starowicz zauważa, że zmiana mentalności pozwala singlom (a w szczególności 

kobietom) na otwarte przyznanie się do pełnego zaspokajania swoich potrzeb bez 

konieczności związku: „część samotnych z wyboru kobiet nawiązuje romanse i w nich 

zaspokajają swoje potrzeby seksualne”279. Kierunek zmian dokonujący się w sposobie 

myślenia psychoterapeuty, a po części i wartościowania, można zauważyć zestawiając 

literaturę z początku lat 90. Powyższe zachowanie było oceniane nieprzychylnie:  

„Zmienia to jednak sens i cel życia seksualnego, które często traci charakter 
więziotwórczy i prokreacyjny, a zaczynają w nim dominować treści i potrzeby 
narcystyczne, ukierunkowane na własne „Ja”, czyniąc je samowystarczalnym w tej 
dziedzinie życia”280. 

Można odnieść wrażenie, że w późniejszej literaturze autorstwa seksuologa, 

kulturowa zmiana celowości i sensu życia seksualnego przestaje mieć zasadność. W 

jednym z poradników Zbigniew Lew-Starowicz opisał bujne życie singla, który 

potrzeby seksualne rozładowywał w agencjach towarzyskich. Z relacji pacjenta 

wynikało, że czuł pogardę zarówno do siebie samego, jak i do kobiet, którym płacił za 

upokarzający, ale satysfakcjonujący stosunek seksualny281. Z przekazu seksuologa 

można wnioskować, że główną udręką mężczyzn korzystających z usług prostytutek 

jest nie tyle nieumiejętność dochowania wierności i czystości, co raczej późniejsze 

trudności w technice współżycia. Odnosi się wrażenie, że dopóki ów samotny pacjent 

nie zakochał się, dopóty permisywny styl życia nie stanowił jakiegoś problemu282. 

Wydaje się, że takie postawienie sprawy spłyca ponadczasowe wartości i etos relacji. 

                                                 
277 Por. Tenże, Za drzwiami mojego gabinetu, dz. cyt., s. 75. 
278 Tamże, s. 76. 
279 Tenże, O rozkoszy, dz. cyt., s. 63. 
280 Tenże, Wiek średni, s. 137. 
281 Por. Tenże, Za drzwiami mojego gabinetu, dz. cyt., s. 37. 
282 Por. tamże, s. 37–38. 
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W innej publikacji Zbigniew Lew-Starowicz pochwala futurystyczną wizję, w 

której seksualność singli mogłaby być realizowana z robotami. Seksuolog przyszłość i 

poprawę życia seksualnego samotnych widzi następująco: 

„(…) single – będą mieli lepiej. Dzisiaj znajdują partnerów na noc czy na tydzień, 
pomieszkują ze sobą, ale zawsze się z tym wiąże ryzyko. A to chorób, a to, że się 
jedno z nich zakocha, chociaż to drugie nie chce, przeróżne komplikacje. No to 
singiel czy singielka kupuje sobie robota i może poświęcić się karierze 
zawodowej”283. 

Szereg wypowiedzi seksuologa oscyluje wokół sytuacji osób samotnych, 

niezaspokojonych seksualnie. Jedni radzą sobie z nią lepiej, inni gorzej. Trudno 

natomiast znaleźć takie obserwacje seksuologa, które wskazywałyby, że osoby samotne 

żyją w czystości. Jeśli terapeuta pisze o braku aktywności seksualnej singli, to taką 

ascezę traktuje raczej jako przejaw orientacji aseksualnej. Jeśli singiel jest osobą z 

natury aseksualną – nieodczuwającą potrzeb seksualnych, nie ma motywacji do 

tworzenia związku. Są również spostrzeżenia dotyczące nie tyle braku kontaktów 

seksualnych, co raczej mniejszych potrzeb:  

„(…) część z nich miała związki z mężczyznami, ale różnice potrzeb erotycznych, 
namolność partnera, niechęć do zmuszania się do kontaktów intymnych zniechęciła 
je skutecznie do stworzenia stałego związku. Chyba że są z podobnym do siebie 
partnerem. Jednak w ogólnej populacji mężczyzn takich jest niewielu, zaledwie 1–
2 procent. Szanse na zbudowanie takiego związku są zatem znikome”284. 

 
Diagnoza tak wielu przyczyn prowadzących do starokawalerstwa bądź 

staropanieństwa odsłania panoramę postaw i zachowań, w tym również tych, które 

świadczą o braku umiejętności zawiązywania relacji. Można zarazem zauważyć, że 

problematyka singielstwa jest kolejnym dowodem zależności życia intymnego od 

lansowanych trendów kulturowych. Seksuolog u początku lat 90. potrafił sprzeciwić się 

hedonistycznemu stylowi życia, wiążąc go z pustką wewnętrzną, którą człowiek 

próbuje zagłuszyć czymkolwiek. Natomiast kilkanaście lat później w miejsce 

tradycyjnych wartości stosuje zalecenia noszące znamiona promocji konsumpcjonizmu 

oraz osobowości narcystycznych.  

                                                 
283 Tenże, O rozkoszy, dz. cyt., s. 31. 
284 Tamże, s. 62. 
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3.3.4. Problem samotności 

Okoliczności doprowadzające człowieka do pozostania singlem, a także jego 

konkretne predyspozycje charakterologiczne są czynnikami, które wpływają na jego 

sposób przeżywania życiowej alienacji. Należy zauważyć, że poczucie osamotnienia nie 

przynależy jedynie do osób, których stan cywilny jest określany jako wolny. Poczucie 

osamotnienia, przechodzące u niektórych w stan izolacji, dotyczy w pewnym sensie 

każdego człowieka. W swoich publikacjach Zbigniew Lew-Starowicz omawia różne 

oblicza samotności (tj. intrapsychiczną, diadyczną, rodzinną, społeczną, narzuconą, 

transcendentalną)285. Seksuolog epizodycznie opisuje samotność dotykającą ludzi 

żyjących w rodzinie, która jest wynikiem niezrozumienia i niezgodności charakterów w 

młodym małżeństwie, a przeraża w obliczu trudności i starości tych z dłuższym stażem 

związku286. Niemniej jednak na podstawie poradników seksuologicznych można 

wnioskować, że najgłębsze doświadczenie samotności, nieraz związane z pustką 

egzystencjalną, dotyczy przede wszystkim singli. Single usilnie domagający się 

niezależnego stylu życia, uświadamiają sobie samotność dopiero robiąc bilans życia, 

który określają jako dramatyczny, niesatysfakcjonujący i trudny do zaakceptowania287. 

Seksuolog skupia uwagę przede wszystkim na diagnostyce i obserwacji rodzimych 

pacjentów. Czasem swoje spostrzeżenia konfrontuje z rzeczywistością krajów 

słynących z szybkiego tempa życia, gdzie pędzący, anonimowy tłum zagubił relacje 

rodzinne, tj. Japończyków288 i Szwedów. Psychoterapeuta zauważa różne walory 

samotności, tj. możliwość twórczości, realizację celów trudnych do pogodzenia z 

życiem rodzinnym, a także kontemplację i wgląd w siebie. Jednak mimo tych 

pozytywnych stron samotności, jego opinie, w przeważającej mierze oscylują wokół 

przekonania o klęsce modelu życia w wolności i niezależności289. Swoje poglądy 

argumentuje sporą ilością negatywnych następstw dla kondycji psychofizycznej 

człowieka: 

„Samotność może sprzyjać zgorzknieniu, przedwczesnemu starzeniu się, 
drażliwości, izolowaniu od ludzi, zazdrości tym, którym się powiodło i promieniują 

                                                 
285 Por. Tenże, Wiek średni, dz. cyt., s. 135–145.  
286 Por. Tamże, s. 140.  
287 Psychoterapeuta podaje wyznanie „40-letniej kobiety, która ze łzami w oczach skarżyła się, że jej ciała 
nigdy nie pieścił żaden mężczyzna, nie urodziła dziecka i czuła się jakby była wysychającym 
strumieniem. Nie była w stanie pogodzić się z tym i uskarżała się na krzywdzący ją los”. Tamże, s. 138. 
288 Tamże, s. 143. 
289 Por. Tenże, Sztuka życia…, dz. cyt., s. 184–190. 
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radością życia. U innych samotność jest przewlekającym się stanem 
stresogennym”290. 

Propozycje pomocy i rozwiązań, jakie profesor stosuje wobec swoich pacjentów, 

rzadko są wyartykułowane w bezpośredni sposób. Tylko w publikacji Wiek średni autor 

wprost wymienił zalecenia pomagające zmienić destrukcyjną alienację w taki sposób, 

aby stała się ona twórcza i rozwijająca potencjał człowieka. Seksuolog proponuje 

pacjentom: 1) akceptację i polubienie własnego ja; 2) stały rozwój własnej osobowości; 

3) zrozumienie, że samotność w jakimś sensie jest doświadczeniem każdego; 4) 

otwartość na innych; 5) znalezienie swojego miejsca w świecie i transcendencji; 6) 

uznanie, że sensem życia niekoniecznie musi być seks, małżeństwo, dzieci291. 

 

     

Sytuacja osób żyjących w pojedynkę może stanowić cenne źródło informacji o 

kondycji człowieka. Obserwacje Zbigniewa Lwa-Starowicza uwiarygodniają prawdę o 

relacyjnym wymiarze człowieka. Potwierdzenie niektórych obserwacji seksuologa 

można znaleźć u innych psychoterapeutów, znacznie bliższych personalistycznej 

koncepcji człowieka. Przykładowo Antoni Kępiński w swojej publikacji Melancholia, 

fenomen samotności określił jako sprzeczny nie tylko z naturą człowieka, ale w ogóle w 

przypadku wszystkich istot żywych292. 

Sporo uwagi zostało poświęcone diagnozie stanu samotności. Niestety, sposób 

prezentacji niektórych wypowiedzi sprawia wrażenie sytuacji determinujących ludzkie 

decyzje (przykładowo doświadczenie domu rodzinnego). Wydaje się, że jeśli autor 

poradników seksuologicznych pisze o czynnikach utrudniających nawiązanie relacji 

partnerskich, równocześnie powinien motywować do wyjścia z tychże sytuacji. 

Diagnoza, jakże istotna, powinna być punktem wyjścia z impasu zastanych trudności. 

Brak wskazówek, konstruktywnych rozwiązań może odbierać nadzieję na poprawę 

sytuacji. Czytelnik zostaje utwierdzony właśnie w determinizmie swojej egzystencji. Co 

więcej, taki przekaz może zwolnić osobę z pewnego rodzaju odpowiedzialności za 

siebie i za swoją historię życia. Człowiek nie angażujący się w zmianę, staje się jedynie 

biernym odbiorcą rzeczywistości. Jest to sprzeczne z antropologią personalistyczną i 

niemożliwe do pogodzenia z chrześcijańską wizją życia. Tym samym można zauważyć, 

                                                 
290 Tenże, Wiek średni, dz. cyt., s. 145.  
291 Por. tamże, s. 145–146.  
292 Por. A. Kępiński, Melancholia, Warszawa 1979, s. 262.  
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że obserwacje Zbigniewa Lwa-Starowicza o kondycji człowieka pozostają jedynie na 

poziomie rzeczywistości materialnej (w tym przypadku wiedzy stricte medyczno-

psychologicznej). Można uznać, że są one niewystarczające wobec tajemnicy ludzkiego 

życia. Stąd sugestia, aby przekaz seksuologa w powyższym nurcie, uzupełnić o 

założenia logoterapii Victora Emanuela Frankla293 i nauczanie Kościoła294. 

Druga perspektywa spojrzenia na przekaz seksuologa, choć mniej oczywista, może 

posłużyć osobom dopiero zawiązującym relację, a będących w związkach małżeńskich. 

Chodzi o konstruktywną analizę różnych przypadków osób samotnych. Współcześnie, 

kiedy małżeństwa są zawierane dość późno, można przypuszczać, że jeden lub oboje 

partnerów wnoszą do relacji przyzwyczajenia tzw. singielstwa. Niejednokrotnie 

przyczyną szybkiego rozpadu związku jest nieumiejętność wyjścia poza utrwaloną 

mentalność samotnika. W tym sensie wypowiedzi seksuologa dotyczące singli można 

traktować nie tylko jako studium przypadków, okoliczności i znamion osobowości, 

które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają znalezienie współmałżonka.  

Z publikacji seksuologicznych Zbigniewa Lwa-Starowicza można wydedukować, 

że problemem bezżennych nie jest tylko brak współmałżonka. Osoby te muszą 

umiejętnie zagospodarować swoją przestrzeń wolności, która albo rozwinie ich 

osobowość do dojrzałości lub wprost przeciwnie – pogrąży w mirażu bezdecyzyjności, 

aby ostatecznie doprowadzić do egzystencjalnej próżni. W przypadku tych osób, 

analogicznie jak u celibatariuszy, za zasadne wydaje się nadanie samotności głębszej 

motywacji. Człowiek samotny powinien odpowiedzieć sobie na pytanie: ze względu na 

co lub dla kogo żyję w taki sposób? Wyznaczony cel życia nadaje kierunek i wartość 

ponoszonych wyrzeczeń i trudności. W poradnikach autorstwa Lwa-Starowicza 

czytelnik znajdzie lakoniczne wskazówki psychoterapeutyczne, jak znieść fakt bycia 

samotnym. W przeciwieństwie do celibatariuszy, w przypadku bezżeństwa osób 

świeckich, psychoterapeuta prawie w ogóle nie porusza tematyki nadania samotności 

                                                 
293 Kluczowa wydaje się pozycja V. E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, tłum. A. Wolnicka, 
Warszawa 2009. Opracowanie myśli tego psychiatry pod kątem pedagogicznym i wychowawczym 
można znaleźć m.in. w publikacji J.T. Michalski, Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Victora E. 
Frankla, Toruń 2011. 
294 Ewangelia przynagla człowieka do zaangażowania i odpowiedzialności za kształt swojego życia. Jej 
przesłanie jest zachętą do życia na miarę godności człowieka, a więc nie zgadza się na przeciętność, która 
może wiązać się z hedonizmem bądź determinizmem historii. Papież Franciszek w Posynodalnej 
adhortacji apostolskiej Christus vivit, próbuje osobom zrezygnowanym, często przytłoczonym 
samotnością tchnąć nowe spojrzenie na ich egzystencję. Udzielił rady, w której zaleca: „jeśli utraciłeś 
wewnętrzny wigor, marzenia, entuzjazm, nadzieję i wspaniałomyślność, Jezus ukazuje się tobie, tak jak 
stanął przed zmarłym synem wdowy, i z całą swoją mocą Zmartwychwstałego Pan zachęca cię: 
«Młodzieńcze, tobie mówię wstań!» (Łk 7, 14)”. Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska 
Christus vivat, Loreto 20019, nr 20. Przykładowy cytat ukazuje przesłanie pełne nadziei. Taki ton 
wypowiedzi przynależy do nauczania Kościoła i kierowany jest wobec wszystkich ludzi dobrej woli.  
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jakiejś wyraźnej motywacji czy zachęty do pracy nad sobą. Prawdopodobnie wiąże się 

to również z tendencyjnym podejściem seksuologa do norm moralnych. 

Wypowiedzi (szczególnie w ostatnich latach) dotyczące kwestii religijnych, w 

pewnym sensie podważają rzekomą neutralność światopoglądową naukowca. Przekaz 

dotyczący trudniejszego znoszenia samotności ze względu na ostracyzm norm 

religijnych (m.in. zakazujących autoerotyzmu) może generować u niektórych 

czytelników co najmniej ambiwalentny stosunek do Kościoła, a także odebrać zaufanie 

do sensowności podawanych przez niego zasad. Tym bardziej, że nie jest to pierwsze 

nawiązanie seksuologa, w którym wykazuje opresyjność katolickiego systemu 

wychowania i jego „zgubne skutki” w naturze człowieka295. Nawet jeśli tezy seksuologa 

są wynikiem diagnostyki jego pacjentów, to prawdopodobnie nie dotyczą one osób o 

dojrzałej formacji religijnej. Sprowadzenie całościowego nauczania Kościoła do jego 

oddziaływania na wąską grupę pacjentów, przypuszczalnie ze złożoną ilością trudnych 

doświadczeń, wychodzących również poza katolicki rygoryzm, nie jest poprawne 

metodologicznie. O ile można zgodzić się, że w środowisku osób wierzących spotyka 

się problemy ze zdeformowanym i karkołomnie przekazywanym obrazem Boga Ojca, 

to równocześnie należy zauważyć, że najczęściej są to osoby niedojrzałe 

osobowościowo i duchowo. Należy raczej uznać, że w każdej społeczności, również 

wśród wierzących, są osoby poranione, zagubione, czasem zakompleksione i szukające 

we wspólnocie Kościoła jakiejkolwiek akceptacji. Ta złożoność problematyki zdaje się 

być przemilczana na rzecz koncentracji jedynie wokół religijnej doktryny moralnej, 

określanej jako rygorystyczna i nerwicogenna296. 

Fakt, że terapeuta pomija zagadnienie życia w czystości osób bezżennych, skłania 

do zadania pytania, czy uznaje on taki rodzaj wyrzeczeń za niemożliwy. W ten sposób 

można wytłumaczyć, dlaczego świeckich pacjentów, którzy postanowili żyć w stanie 

dziewiczym, traktuje raczej jako osoby chore bądź aseksualne. Tym samym seksuolog 

potwierdza, że w niektórych wypowiedziach przyczynia się do promocji takich 

zachowań, które oparte są tylko na emocjach oraz odruchach fizjologicznych, czyli 

zbliżonych do działań na poziomie instynktu. Takie podejście prowadzi stopniowo do 

kryzysu racjonalnej wizji cielesności i – jak określa to seksuolog – odejścia od 

tradycyjnego porządku społecznego. W ten sposób powstają różnorodne „modne” 

                                                 
295 Por. Z. Lew-Starowicz, Za drzwiami mojego gabinetu, dz. cyt., s. 75. 
296 Tematykę tę rozwija W. Giertych OP, Wiara a uczucia, dz. cyt. 
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sposoby realizacji życia seksualnego, które można określić jako pretendujące do bycia 

„poza dobrem i złem”297.  

Powyższe podejście jest nie do pogodzenia z katolicką etyką seksualną, która 

w deklaracji Persona Humana wyraża stanowisko zupełnie przeciwne do seksuologa, 

jednoznacznie oceniając niektóre zachowania, jako „akty wewnętrznie i ciężko 

nieuporządkowane”298. Posłużmy się przykładowo zagadnieniem wstydliwości. Otóż, 

jej właściwe rozumienie może dokonać się tylko wtedy, gdy pytanie o jej sens 

usytuujemy w kręgu pytań antropologicznych (pytania o ludzką naturę i o to, kim jest 

osoba ludzka we wszystkich swych wymiarach). Takie spojrzenie na człowieka i na 

„predyspozycje” wpisane w jego naturę zdaje się prowadzić do głębokich, trwałych, a 

przede wszystkich obiektywnych wniosków. Perspektywa ta nie jest zakorzeniona w 

przelotnych „trendach” czy propozycjach socjologizmu, który normy moralne 

wyprowadza ze struktur społecznych.  

Rozstrzygnięcia praktyczne Zbigniewa Lwa-Starowicza, proponowane 

czytelnikom w poradnikach, utrudniają nieraz dialog seksuologii z etyką chrześcijańską 

i antropologią personalistyczną. Tymczasem właśnie na podłożu diagnoz 

terapeutycznych singli (które w niemałym stopniu ukazują ich zagubienie), można 

postawić postulat, aby przekaz seksuologii uzupełnić teologicznie o wartość zdrowej 

kultury wstydu, czystości czy też zawartej w teologii ciała „pierwotnej samotności”. 

W obszarze tych zagadnień stanowisko seksuologii i teologii rozpatrywane jest 

odmiennie. Wstyd rozumiany jest we współczesnej seksuologii przede wszystkim 

w kontekście nerwicogennej religijności299, z czym trudno się zgodzić etykom czy 

teologom-moralistom300. 

Jako poważne wyzwanie dla teologów moralistów jawi się świecki liberalizm 

i postmodernistyczne podejście do religii dążące do zrównania wszystkich opinii 

                                                 
297 Por. M. Pokrywka, Antropologiczne podstawy moralności…, dz. cyt., s. 23. 
298 PH 9. 
299 Można sądzić, że jest to spuścizna po Freudzie, który „(…) zauważył, że we wczesnym okresie życia 
dziecka to ojciec pełni funkcję autorytetu i ma zapewniać poczucie bezpieczeństwa oraz troskę. W 
późniejszym okresie wychodzi na jaw, że ojciec jest istotą wybrakowaną, niedoskonałą, dlatego też 
została stworzona idea Boga (Ojca, który jest wszechpotężny, wszechwiedzący). Religia byłaby zatem 
ogólnoludzką nerwicą natręctw i tak jak dziecięca nerwica natręctw pochodziłaby z kompleksu Edypa – 
ze stosunku do ojca”. S. Freud, Przyszłość pewnego złudzenia, tłum. R. Reszke, [w:] Pisma społeczne, 
Warszawa 1998; [za:] A. Kondrat, Nieuświadomiona religijność w projekcie logo terapeutycznym Victora 
Frankla, „Studia z historii filozofii”, 3(2)/2015, s. 129.  
300 Przekaz ten został poszerzony w pracy podyplomowej autorki niniejszej dysertacji. Praca napisana pod 
kierunkiem ks. dr. hab. Grzegorza Hołuba, Koncepcja wstydu w Karola Wojtyły – Jana Pawła II, została 
przedstawiona i obroniona na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie w 2010 roku. 
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i umieszczenia ich na tym samym poziomie zasad301. Jest to wyraz ponowoczesności, 

która hołduje przekonaniom, że w imię tolerancji i pluralizmu nie można wartościować 

danych zachowań. W ten sposób łatwiej zrozumieć, dlaczego seksuolog, jak i w ogóle 

społeczeństwo, niejako „oswoiło się” z kohabitacją, konkubinatem, czyli życiem bez 

deklaracji, na próbę, czasem z kilkoma partnerami równocześnie. Takie postawy 

społeczne opisuje francuski filozof Alain Finkielkraut:  

„(…) żyjemy w epoce ‘feelings’, nie ma już prawdy ani kłamstwa, stereotypu ani 
inwencji, piękna ani brzydoty, tylko nieskończona paleta przyjemności”302. 

Fenomen singielstwa wiąże się z szeregiem zagadnień egzystencjalnych i 

filozoficzno-etycznych. Prace filozofów303 próbują oddać istotę nie tyle bycia singlem, 

co samej samotności i jej wpływu na człowieka m.in. w taki sposób:  

„(…) dyferencyjno-antropologiczny aspekt samotności przejawia się w tym, że 
będąc dla jednych zasobem pożądanym, tworzącym warunki dla autokomunikacji i 
wzrostu osobowościowego, dla innych, nieodkrywających w sobie motywacji oraz 
zasobów samorozwoju, służy jedynie jako źródło lęku egzystencjalnego i nudy”304.  

 
Z pewnością analizy czynione przez seksuologa dotyczące singli są ważnym 

studium odsłaniającym złożoność sytuacji osób żyjących w pojedynkę. Wiedza ta może 

owocować w konstruktywne rozwiązania na drodze dialogu teologii z innymi 

dyscyplinami nauki. 

 

3.4. SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Samo pojęcie niepełnosprawności obejmuje szerokie spektrum odchyleń od normy 

zdrowotnej. Zaburzenia funkcjonowania organizmu mogą obejmować jego wymiar 

cielesnym i/lub psychiczny. Światowa Organizacja Zdrowia zdefiniowała osobę 

                                                 
301 Por. J. C. Espada, Świecki liberalizm i postmodernizm antyreligijny, tłum. L. BalterCompP, s. 111; 
[za:] M. Pokrywka, Antropologiczne podstawy moralności…, dz. cyt., s. 23. 
302 A. Finkielkraut, Porażka myślenia, tłum. M. Ochab, Warszawa 1992, s. 119; [za:] M. Pokrywka 
Antropologiczne podstawy moralności…, dz. cyt., s. 22. 
303 Współcześnie zjawisko samotności od strony filozoficznej bada m.in. Piotr Domeracki z Instytutu 
Filozofii UMK. Próbuje on utworzyć subdyscyplinę nauk humanistycznych, którą określa 
„monoseologią”, zaś jej podzbiorem byłaby filozofia samotności określana jako „monoseozofia”. Por. P. 
Domeracki, Meandry filozofii samotności, [w:] Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, Tenże, 
W. Tyburski (red.), Toruń 2006, s. 16. Inna publikacja tego autora podejmująca problematykę samotności 
to: P. Domeracki, Rozstaje samotności: studium filozoficzne, Kraków 2016.  
304 D. Leontiev, Egzystencjalny sens samotności, tłum. A. Kondrat, „IDEA – Studia nad strukturą i 
rozwojem pojęć filozoficznych”, XXX/1, Białystok 2018, s. 303. 
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niepełnosprawną jako tę, „u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności 

funkcjonowania organizmu uniemożliwiają, utrudniają lub ograniczają sprawne 

funkcjonowanie w społeczeństwie, z uwzględnieniem takich czynników, jak płeć, wiek, 

oraz czynniki zewnętrze”305. Wyjaśnienie pojęcia wpisuje się w założenia 

psychospołecznego modelu niepełnosprawności, który jest zalecany do 

wykorzystywania w klinicznej praktyce seksuologicznej306. Pomimo możliwości 

różnych klasyfikacji niepełnosprawności, od pewnego czasu odchodzi się od „ustalania 

przyczyn, a koncentruje się raczej na konsekwencjach dla funkcjonowania fizycznego, 

psychicznego i społecznego człowieka”307. 

W jednej z publikacji Zbigniew Lew-Starowicz wyróżnia cztery grupy 

niepełnosprawnych. W pierwszej kategorii umieszcza pacjentów upośledzonych w 

różnym stopniu ruchowo. W drugiej grupie lokuje tych, którym brak jednego ze 

zmysłów. Kolejną społeczność stanowią przewlekle lub chronicznie chorzy, a ostatnimi 

w klasyfikacji są osoby upośledzone umysłowo308. To właśnie w temacie tej ostatniej 

grupy profesor wypowiada się najczęściej. Można przypuszczać, że jest to wynik m.in. 

jego zaangażowania w obszarze seksuologii sądowej309, a także wyraz społecznego 

zapotrzebowania na tę tematykę. 

Należy nadmienić, że zagadnienie seksualności osób niepełnosprawnych jest 

stosunkowo rzadko podejmowane przez samego Zbigniewa Lwa-Starowicza. 

W publikacjach wydawanych pod jego redakcją, seksuolog powierzył tę problematykę 

specjalistom zajmującym się pedagogiką terapeutyczną, w tym również seksuologią310. 

 

3.4.1. Rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych 

Proces przemian w sferze psychoseksualnej i związana z nimi jakość życia 

erotycznego zależą od kilku czynników, tj. od etiologii i patofizjologii 

                                                 
305 D. Radomski, Seksualność osób niepełnosprawnych, [w:] Podstawy seksuologii, dz. cyt., s. 177. 
306 Por. tamże, s. 161. 
307 Tamże, s. 159. 
308 Por. Z. Lew-Starowicz, A. Fijałkowska-Grabowiecka (red.), Seks kontrowersyjny, dz. cyt., s. 138–139. 
309 Tematyka osób niepełnosprawnych pojawia się również przy okazji problemu pedofilii. Por. Z. Lew-
Starowicz, Seksuologia sądowa, dz. cyt., s.252–257.  
310 Wśród osób, które w tym temacie publikują należy wymienić: A. Długołęcka, Seksualność osób 
niepełnosprawnych, [w:] Edukacja seksualna, dz. cyt. s. 208–226.; D. Radomski, Seksualność osób 
niepełnosprawnych, [w:] Podstawy seksuologii, dz. cyt., s. 158–180; A. Długołęcka, Rozwój 
psychoseksualny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, [w:] Przemiany 
seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość, Z. Lew-Starowicz, K. Waszyńska 
(red.), Poznań 2014, s. 231–249; I. Fornalik, Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, [w:] Tamże, s. 149–168.  
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niepełnosprawności, a także od momentu, w którym niepełnosprawność wystąpiła311. 

Niepełnosprawność wrodzona jest doświadczeniem zupełnie odmiennym wobec tej, 

która dosięga człowieka w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ten drugi człowiek wie (i 

często pamięta), jak wygląda życie osoby samodzielnej i zdrowej. Jeśli sytuacja ta 

dotyka człowieka dojrzałego, to nie zawsze ma swoje przełożenie w dysfunkcji rozwoju 

psychoseksualnego. Trudności dotyczą raczej sprawności i obrazu siebie jako kobiety 

bądź mężczyzny. Utrudniony rozwój psychoseksualny dotyczy tych, których 

niepełnosprawność dosięgła przed inicjacją seksualną lub trwa od urodzenia312. 

Koncentrując uwagę na osobach niepełnosprawnych intelektualnie, należy 

przywołać badania biorące pod uwagę ich biologiczny aspekt seksualności, w których 

wykazano wolniejszy, czyli nieharmonijny rozwój psychoseksualny, dodatkowo 

wzmacniany ograniczeniami społecznymi i kulturowymi313. Niewłaściwe 

oddziaływanie społeczne najczęściej omawiane jest przez specjalistów z perspektywy 

zaburzonych relacji rodzic-dziecko niepełnosprawne. Zbigniew Lew-Starowicz 

przyznał, że wychowanie niepełnosprawnego dziecka jest ogromnym wyzwaniem dla 

rodziców314. Analogicznie jak przedstawiał potrzebę wzorców autentycznej relacji 

miłości i bliskości u dzieci zdrowych, tak w przypadku chorych potomków, przychylał 

się do opinii współredaktorki niektórych jego publikacji - Alicji Długołęckiej. 

Seksuolożka i pedagog apelowała do rodziców:  

„Rola rodziców dzieci, które są niepełnosprawne od urodzenia lub od pierwszych 
lat życia, jest w tym zakresie wyjątkowa – to oni budują podstawy stabilnej 
samooceny, poczucia własnej wartości i akceptacji własnej płciowości”315. 

Przebieg nieprawidłowych relacji rodzicielskich, Zbigniew Lew-Starowicz, opisał 

dwutorowo. Pierwszy rodzaj zachowań utożsamiał z uznaniem dziecka za osobę 

aseksualną. Tacy opiekunowie wierzą, że na drodze bagatelizacji dziecięcych frustracji i 

potrzeb seksualnych unikną kłopotów związanych z tą sferą życia ich dziecka316. Druga 

grupa rodziców – w myśl zasady, że „nikt nie zajmie się naszym dzieckiem tak jak my” 

                                                 
311 Por. D. Radomski, Seksualność osób niepełnosprawnych, [w:] Podstawy seksuologii, dz. cyt., s. 161. 
312 Por. tamże, s. 162. 
313 Por. tamże. 
314 Szerzej temat ten przedstawia publikacja M. Kościelskiej, Niechciana seksualność. O ludzkich 
potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie, Warszawa 2004. Relacja rodzic-dziecko 
niepełnosprawne jest opisana z punktu widzenia potrzeb psychologicznych. Autorka dowodzi, że 
perspektywa optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju psychoseksualnego zmienia spojrzenie 
na dysharmonię w rozwoju osób niepełnosprawnych. 
315 A. Długołęcka, Seksualność osób niepełnosprawnych, [w:] Edukacja seksualna, dz. cyt., s. 218–219. 
316 Por. Z. Lew-Starowicz, A. Fijałkowska-Grabowiecka, Seks kontrowersyjny, dz. cyt., s. 137. 
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– nadmiernie wiąże się z dzieckiem. Jako nadopiekuńczy wychowawcy nie wspierają 

dziecka w dochodzeniu do dojrzałości, co w kontekście lęku przed odrzuceniem 

w grupie rówieśniczej, praktycznie pozbawia ich możliwości samodzielnego życia317.  

Inni terapeuci dodatkowo wyróżniają postawę nadmiernie wymagającą, która 

wiąże się ze stawianiem nierealnych wymagań w zakresie kontroli potrzeb i zachowań 

seksualnych. W efekcie dzieci nieświadomie wykazują zaburzone formy zachowań 

i odznaczają się wysokim poziomem frustracji. Ostatnia z postaw określana jest jako 

odtrącająca, z dużą dozą agresji i rozczarowania rodziców. Tutaj wszelkie przejawy 

seksualności dzieci są odbierane jako kolejny problem, który rozwiązuje się przez 

stosowanie kar, co jeszcze bardziej zaburza funkcjonowanie dziecka w tym obszarze 

życia318. Wymienione błędy w relacjach rodzicielskich pogłębiają dysfunkcję rozwoju 

psychoseksualnego i przyczyniają się do wykształcenia się nieprawidłowych podstaw 

tożsamości płciowej. 

U młodocianych, niepełnosprawnych pacjentów, seksuolodzy odnotowują 

trudności z akceptacją własnej osoby, co bezpośrednio wiąże się ze słabą samooceną 

i zaniżonym poczuciem wartości. Zaburzony obraz samego siebie przekłada się na 

ocenę możliwości i zadań, które przynależą do kobiety lub mężczyzny. Co więcej, 

młody człowiek odczuwa ogólny niepokój rodziców o jego przyszłość. Kolejnym, 

istotnym ograniczeniem rozwoju w sferze płciowości jest izolacja takiego dziecka od 

rówieśników. W ten sposób, już nie tylko dziecko, ale z czasem młody, dorastający 

człowiek jest pozbawiony obserwacji wielu zachowań i interakcji mających miejsce 

w grupie koedukacyjnej. Nauka ról płciowych, typowych dla kobiet i mężczyzn jest 

zdecydowanie trudniejsza, ale nie oznacza to, że niemożliwa319. Znaczna 

odpowiedzialność spoczywa tu na rodzicach i wychowawcach. 

Do tych wszystkich czynników dochodzi również specyficzna rutyna dnia, tj. 

„apłciowy” charakter rehabilitacji, koncentracja głównie na podstawowej higienie  

i sprawności ruchowej. Zdarzają się również sytuacje, w których rehabilitacja 

traktowana jest jako substytut realizacji potrzeb seksualnych, co pogłębia poczucie 

wstydu wobec seksualności dziecka. Powyższe działania w połączeniu z alienacją 

                                                 
317 Por. tamże.  
318 A. Długołęcka, Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży…, [w:] Przemiany seksualności…, Z. Lew-
Starowicz, K. Waszyńska (red.), dz. cyt., s. 236. 
319 Można nad nią pracować poprzez właściwą rehabilitację, a także w codziennych sytuacjach. 
Przykładem może być podkreślanie płci strojem czy stylem uczesania włosów, odpowiedni dobór 
zabawek wypracowujący w dziecku obraz samego siebie oraz uczy ról płciowych typowych dla kobiety 
lub mężczyzny. Z obserwacji specjalistów współpracujących z seksuologiem wynika, że w tych relacjach 
jest jeszcze wiele do przepracowania. Por. tamże, s. 219. 
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doprowadzają do braku mentalizacji potrzeb320. Trudno uznać te wszystkie procesy za 

wzmacniające rozwój psychoseksualny osoby niepełnosprawnej. W wielu przypadkach 

jest wręcz odwrotnie, tzn. powyższe czynniki mogą w znacznej mierze przyczynić się 

do wykształcenia nieprawidłowych podstaw tożsamości płciowej niepełnosprawnego 

podopiecznego321. 

3.4.2. Edukacja seksualna  

Jeśli Zbigniew Lew-Starowicz podejmuje tematykę intymnej sfery życia osób 

niepełnosprawnych, to jego uwaga koncentruje się przede wszystkim na 

odmitologizowaniu322 poglądów społeczeństwa wobec tej grupy ludzi. W powszechnej 

świadomości panują błędne przekonania dotyczące chociażby aseksualności osób nie w 

pełni sprawnych intelektualnie. Zdaniem Zbigniewa Lwa-Starowicza brak należytej 

edukacji (nie tylko samych niepełnosprawnych, ale również ich rodziców i opiekunów) 

w tym obszarze tematycznym prowadzi do dyskryminacji i odbierania im prawa do 

aktywności seksualnej323: 

„To nieprawda, że niepełnosprawni nie mają potrzeb seksualnych, to nieprawda, że 
nie mogą i nie powinni współżyć. Nieprawdą jest również, że nie nadają się na 
małżonków i że nie powinni decydować się na rodzicielstwo. W pewnych kręgach 
panuje również mylne przekonanie, że nie są zdolni do przeżywania orgazmu”324. 

Seksuolog podnosi postulat edukacji seksualnej dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie. Model tej edukacji streszcza następująco: 

                                                 
320 Por. D. Radomski, Seksualność osób niepełnosprawnych, [w:] Podstawy seksuologii, dz. cyt. s. 162. 
321 Por. A. Długołęcka, Seksualność osób niepełnosprawnych, [w:] Edukacja seksualna, dz. cyt., s. 219–
220.  
322 Według Władysławy Pileckiej najczęściej powielane mity dotyczące seksualności osób 
z niepełnosprawnością można sklasyfikować w kilku punktach: 1) aseksualność osób niepełnosprawnych 
tłumaczona jakoby zaburzenia innych sfer funkcjonowania wpływają na wyeliminowanie ich 
seksualności; 2) hiperseksualność osób niepełnosprawnych wyjaśniana na drodze zaniedbanej edukacji 
seksualnej. Deficyty fizyczne i/lub poznawcze skutkują brakiem wiedzy w temacie społecznie 
akceptowanych sposobów rozładowania napięcia seksualnego. Konsekwencją takiej sytuacji, dodatkowo 
związanej z frustracją seksualną i emocjonalną jest niewłaściwe zachowanie, określane jako 
hiperseksualne; 3) obraz osób niepełnosprawnych jako „wiecznych dzieci” potrzebujących opieki. Z 
powodu uzależnienia (psychicznego, fizycznego, prawnego) niepełnosprawnych od swoich opiekunów, 
nawet dorośli niepełnosprawni wykazują zachowania infantylne dotyczące dziecinnego ubioru i 
ograniczonego pełnienia ról społecznych; 4) niepełnosprawność jest dziedziczona genetycznie i 
społecznie. Por. W. Pilecka, Wychowanie seksualne w systemowej rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego, [w:] B. Aouil, M. Kościelska (red.), Człowiek niepełnosprawny. Rodzina i praca, 
Bydgoszcz 2004, s. 112–114; [za:] A. Mironiuk-Netreba, Seksualność osób z niepełnosprawnością 
ruchową w sztuce filmowej, czyli kilka refleksji o edukacyjnym potencjale popkultury, „Studia 
edukacyjne” nr 29/2013, s. 286.  
323 Por. Z. Lew-Starowicz, A. Fijałkowska-Grabowiecka, Seks kontrowersyjny, dz. cyt., s. 136. 
324 Tamże. 
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„Niepełnosprawni, tak jak ich rówieśnicy, potrzebują informacji o drugiej płci, 
metodach sterowania płodnością i chorobach przenoszonych drogą płciową”325. 

Trudno w takim przekazie znaleźć miejsce na jakąkolwiek aksjologię. Całość 

odpowiedzialności w tym zakresie zostaje uzależniona od wrażliwości i kompetencji 

rodziców, opiekunów, wychowawców i terapeutów. W publikacji pod redakcją 

Zbigniewa Lwa-Starowicza można znaleźć następujące wskazanie: 

„Ze względu na niski poziom wiedzy społecznej, dotyczącej seksualności osób 
niepełnosprawnych, edukacją seksualną muszą zostać objęci także prawni 
opiekunowie niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej. Należy ich uświadomić, że 
osoba niepełnosprawna ma prawo do ekspresji i zaspakajania potrzeb seksualnych 
zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi, w tym również ma prawo do 
intymnych zachowań autoerotycznych”326. 

Edukacja seksualna wiąże się z postulatem swobodnej realizacji potrzeb 

seksualnych, ograniczonych jedynie ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Takie 

rozwiązania mieszczą się w nurcie założeń Deklaracji Praw Seksualnych327. 

Seksuolog uważa, że osobom niepełnosprawnym potrzebna jest podstawowa 

wiedza z dziedziny ludzkiej fizjologii. W ten sposób można pomóc im nie tylko poznać 

tę sferę życia, ale przede wszystkim zaakceptować ją. W niejednej specjalistycznej 

publikacji można przeczytać o karkołomnych skutkach braku edukacji seksualnej, 

przejawiającej się chociażby w krępującym dla otoczenia wulgarnym zachowaniu lub 

wprost przeciwnie, w reakcjach pełnych lęku wobec gwałtownych przemian typowych 

dla okresu dojrzewania, tj. miesiączkowania czy polucji328. 

                                                 
325 Z. Lew-Starowicz, A. Fijałkowska-Grabowiecka, Seks kontrowersyjny, dz. cyt., s. 137. 
326 D. Radomski, Seksualność osób niepełnosprawnych, [w:] Podstawy seksuologii, dz. cyt., s. 177. 
327 Należy zwrócić uwagę szczególnie na zapis czwartego prawa – „Prawo do równości seksualnej. 
Odwołuje się do wolności od wszystkich form dyskryminacji, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, 
wieku, rasy, klasy społecznej, religii lub fizycznej albo emocjonalnej niepełnosprawności”. Światowa 
Organizacja Zdrowia, Deklaracja Praw Seksulanych, dz. cyt., s. 64–65. 
328 Dziewczęta mogą odbierać miesiączkę jako objaw ciężkich zaburzeń lub coś wstydliwego, a także 
odczuwać opór przed używaniem środków higienicznych. Chłopcy z kolei mogą interpretować polucje 
jako mimowolne nocne moczenie się, więc należy im wyjaśnić różnicę między moczem a nasieniem. 
Pojawiające się owłosienie też może nie być akceptowane. U osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
przy braku edukacji i modelowania akceptowanych społecznie zachowań, nie może z kolei dziwić fakt 
używania przez niektórych wulgarnych określeń narządów i czynności seksualnych, obnażania się oraz 
demonstrowania zaabsorbowania własnym ciałem, nieznajomością zasad higieny intymnej czy też 
trudność w określaniu własnej płci i jej ekspresji itd. Por. I. Fornalik, Dorosłość pod ochroną? 
Seksualność osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną we wczesnej dorosłości, [w:] Człowiek 
niepełnosprawny w różnych fazach życia, J. Bąbka (red.), Warszawa 2004, s. 244–257; Por. I. Fornalik, 
Rozwój psychoseksualny młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w zależności od 
środowiska życia, niepublikowana rozprawa doktorska, Poznań: WSE UAM, 2002; [za:] A. Długołęcka, 
Rozwój psychoseksualny…, [w:] Przemiany seksualności…, Z. Lew-Starowicz, K.. Waszyńska (red.), dz. 
cyt., s. 241. 
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3.4.3. Życie intymne osób niepełnosprawnych 

Zagadnienie aktywności seksualnej wśród ludzi niepełnosprawnych intelektualnie 

zostało przez psychoterapeutę określone jako wyjątkowo kontrowersyjne. Nie sposób 

ustalić, co rozumie pod tym pojęciem. Być może wiąże się ono z niemożnością 

ustalenia prostych i schematycznych rozwiązań329. Odbiorca niektórych treści autorstwa 

Zbigniewa Lwa-Starowicza może odnieść wrażenie, że nie udziela on odpowiedzi na 

pytania, które sam stawia. Przykładowo, w publikacji Seks kontrowersyjny prosi, aby 

czytelnik wyobraził sobie osobę z zespołem Downa. Po czym stwierdza, że: 

„(…) nie będzie analizować tego przypadku, a jedynie poprosi o skupienie się na 
nim i odpowiedź na postawione pytania: czy mają prawo do zaspokajania swoich 
potrzeb? Jeśli tak, to czy mają prawo mieć dzieci, czy też powinni systematycznie 
używać środków antykoncepcyjnych? Kto powinien dbać o to, żeby je stosowali 
lub kto powinien wychowywać ich dzieci, jeśli sami nie będą w stanie? Przede 
wszystkim, kto ma prawo decydować o tym wszystkim?”330. 

Nie jest to odosobniony przypadek, w którym psychoterapeuta zostawia czytelnika 

bez konkretnych rozstrzygnięć. Oczywiście, życie często przekracza proste rozwiązania. 

Niemniej jednak unikanie jakiegoś bardziej precyzyjnego opowiedzenia się 

w sprowokowanym temacie utrudnia przyporządkowanie poglądów i porad seksuologa 

w konkretnym nurcie filozofii. 

Terapeuci podnoszą tezy, w których stwierdzają, że osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną odczuwają potrzeby seksualne niezależnie od stopnia swojej 

niepełnosprawności. Równocześnie mówi się o zależności pomiędzy stopniem 

niepełnosprawności a formami realizacji potrzeb seksualnych331. Ich wnioski można 

uogólnić do stwierdzenia, że tak samo jak w przypadku osób sprawnych intelektualnie, 

dochodzi wśród niepełnosprawnych do podejmowania wszystkich rodzajów stosunków 

seksualnych, tj. zarówno heteroseksualnych, jak i homoseksualnych. Poza tym, według 

seksuologów, skłonności biseksualne również występują w tej grupie badanych332. 

Alicja Długołęcka w publikacji współredagowanej ze Zbigniewem Lwem-

Starowiczem przytacza badania, z których wynika, że wśród: 

                                                 
329 Problem jest o tyle trudny, że w samej grupie niepełnosprawnych intelektualnie istnieje ogromne 

zróżnicowanie możliwości intelektualnych, a więc percepcji treści z przedmiotu edukacja seksualna, czy 
chociażby samoświadomości siebie.  
330 Z. Lew-Starowicz, A. Fijałkowska-Grabowiecka, Seks kontrowersyjny, dz. cyt., s. 140. 
331 Por. Cz. G. Toboła, Wybrane aspekty seksualności człowieka…, dz. cyt., s. 96. 
332 Por. tamże, s. 94.  
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„(…) osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie najczęstszą i zazwyczaj 
jedyną formą aktywności seksualnej jest masturbacja (u chłopców do 90%, u 
dziewcząt do 60%); tylko w niewielu przypadkach potrzeba seksualna jest 
realizowana z drugą osobą poprzez pieszczoty lub współżycie”333. 

Wśród wypowiedzi Zbigniewa Lwa-Starowicza najczęściej pojawiają się 

informacje o rozładowywaniu napięcia seksualnego na drodze autoerotyzmu. 

Analogicznie, jak w przypadku innych grup społecznych, masturbację dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej, seksuolog uważa za zachowanie normalne i całkowicie 

naturalne, czyli jako aktywność zastępczą lub poprzedzającą relację z drugą osobą. W 

klasyfikacji Zbigniewa Lwa-Starowicza autoerotyzm nietypowy może dotyczyć 

pacjentów leczących się psychiatrycznie oraz mających zaburzenia układu nerwowego. 

W ich przypadku seksuolog opisuje masturbację anankastyczną, która jest objawem 

nerwicy natręctw. Rozładowanie seksualne, w ich sytuacji, jest neutralizacją napięcia 

psychicznego i natrętnego zachowania, zaś sama potrzeba przyjemności czy odprężenia 

jest drugorzędna334. Z kolei masturbacja regresywna jest typowa dla osób, u których 

zaburzenia psychiczne prowadzą do regresu osobowości z okresu dzieciństwa. Ten 

rodzaj masturbacji przypomina zachowania wczesnodziecięce i jest rodzajem 

neutralizacji napięcia w sytuacjach stresogennych335. W przypadku autystów, którzy 

mają ograniczony repertuar wyrażania jakichkolwiek emocji, terapeuci diagnozują 

redukcję silnego napięcia mięśniowego poprzez „częste podskakiwanie, poruszanie 

rękoma oraz masturbowanie się bądź wykonywanie ruchów kopulacyjnych”336. Ostatni 

rodzaj rozpoznawanego autoerotyzmu określany jest jako prowokacyjny ze względu na 

formę manifestacji i chęć zwrócenia na siebie uwagi. Czasem „może pojawiać się (…) 

w miejscach publicznych, który może być mylnie odbierana przez otoczenie jako 

ekshibicjonizm”337. Konkludując ten wątek należy dodać, że częstotliwość zachowań 

autoerotycznych jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności, jakości opieki i relacji 

międzyludzkich, a nawet sposobu organizacji czasu wolnego. Część terapeutów 

wspomina o masturbacji jako wyniku nudy i samotności. W tym przypadku 

autostymulacja jest sposobem na zagospodarowanie czasu wolnego338. 

                                                 
333 A. Długołęcka, Seksualność osób niepełnosprawnych, [w:] Edukacja seksualna, dz. cyt., s. 220. 
334 Por. Z. Lew-Starowicz, Seks nietypowy, dz. cyt., s. 93–95. 
335 Tamże. 
336 A. Padrak, Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie, „Zeszyty Naukowe Zbliżenia 
Cywilizacyjne”, t. IX, nr 1/2013, s. 131. 
337 Cz. G. Toboła, Wybrane aspekty seksualności …, dz. cyt., s. 94. 
338 Por. Z. Lew-Starowicz, Przemoc seksualna, Warszawa 1992, s. 64. 
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3.4.4. Problem przemocy seksualnej 

Niepełnosprawni intelektualnie pojawiają się w wypowiedziach seksuologa jako 

osoby bardziej narażone na wykorzystywanie seksualne. Wynika to z ich większej 

ufności, łatwowierności, mniejszej świadomości niebezpieczeństwa, a więc i 

związanego z nim poczucia zagrożenia. Ponadto są oni postrzegani jako osoby o 

ograniczonych możliwościach relacjonowania przebiegu zdarzeń. To właśnie sprawia, 

że sprawcy przemocy w kontakcie z niepełnosprawnym umysłowo czują się 

„bezpiecznie”339. Co więcej z obserwacji seksuologa-biegłego sądowego wynika, że 

ofiary-dzieci z niedorozwojem umysłowym, czynnie współuczestniczą w czynnościach, 

w których sprawca stosuje wobec nich przemoc seksualną340. 

Wobec tych zagadnień część terapeutów podnosi postulaty, aby ułatwić dostęp 

niepełnosprawnym kobietom do antykoncepcji. Potwierdza to wypowiedź z 

podręcznika medycznego: 

„Odpowiednia antykoncepcja ważna jest szczególnie w przypadku kobiet 
z upośledzeniem umysłowym narażonych na molestowanie. Najbardziej 
polecanymi metodami antykoncepcji w przypadku upośledzenia umysłowego są 
iniekcje hormonalne (Depo-Provera), a w szczególnych przypadkach można 
założyć wkładkę wewnątrzmaciczną”341. 

W wypowiedziach Zbigniewa Lwa-Starowicza kwestia antykoncepcji pojawia się 

w kontekście jej upowszechniania w ramach edukacji seksualnej osób 

niepełnosprawnych342. Już w latach 90. seksuolog doradzał: 

„W przypadku rozbudzonych seksualnie dziewcząt konieczne jest rozwiązanie 
problemu zapobiegania ciąży. W tej sytuacji wskazane jest stosowanie tabletek 
hormonalnych (jeśli jest możliwość dopilnowania ich zażywania), a w przypadku 
osłabionych warunków kontroli, wskazane byłoby założenie spirali domacicznej. 
Program wychowania seksualnego powinien bardziej opierać się na 
indywidualnych oddziaływaniach, na korzystaniu z materiałów wizualnych, 
farmakoterapii, w celu zmniejszenia poziomu libido, zapobiegania ciąży. Kastracja 
hormonalna jest wskazana jedynie w patologicznym nasileniu libido”343. 

                                                 
339 Por. tamże. 
340 Por. tamże, s. 65. 
341 M. Łukasiewicz, Antykoncepcja osób niepełnosprawnych, [w:] Podstawy seksuologii, dz. cyt., 311. 
342 Por. Z. Lew-Starowicz, A. Fijałkowska-Grabowiecka, Seks kontrowersyjny, dz. cyt., s. 137. 
343 Z. Lew-Starowicz, Nietypowe problemy seksualne młodzieży w szczególnych sytuacjach życiowych, 
[w:] Przysposobienie do życia w rodzinie, M. Kozakiewicz, Tenże (red.), Warszawa 1987, s. 142.  
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Nadzieja, którą seksuolog pokłada w edukacji seksualnej sprowadza się m.in. do 

zwiększenia ich świadomości, co być może pomogłoby zmniejszyć ilość przestępstw 

dokonywanych wobec tych osób. Problem przybiera niebagatną skalę, a o jej wymiarze 

i skutkach czytelnik może dowiedzieć się z publikacji Przemoc seksualna. U ofiar 

przemocy trauma nie obejmuje tylko sfery seksualnej, ale również stan zdrowia 

fizycznego, emocjonalnego, rozwoju umysłowego i społecznego344. Stąd potrzeba 

działania holistycznego, czyli takiego, w którym remedium na przemoc seksualną nie 

pozostanie jedynie środek antykoncepcyjny.  

 

 

Z niewielu bezpośrednich wypowiedzi Zbigniewa Lwa-Starowicza w sprawie osób 

niepełnosprawnych można wnioskować, że nadrzędny jest dla niego taki przekaz, w 

którym płciowość i drzemiący w niej potencjał są chronione odpowiednimi prawami. 

Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych Światowej Organizacji Zdrowia daje 

gwarancję niedyskryminacji osób słabszych, która jest rozumiana w aspekcie 

przywileju do swobodnej realizacji potrzeb seksualnych. 

Istotnym i pozytywnym wymiarem publikacji Zbigniewa Lwa-Starowicza (oraz 

jego współpracowników) jest podejmowanie takich zagadnień, w których 

dowartościowane zostały: potencjał i siła oddziaływania domu rodzinnego, potrzeba 

rehabilitacji (również seksualnej), właściwe gospodarowanie czasem wolnym osób 

będących poza normą intelektualną. Taka tematyka uzmysławia czytelnikom, od czego 

zależy poczucie dobrostanu osób niepełnosprawnych, co równocześnie daje szansę na 

ich zrozumienie, jak i zmianę mentalności najbliższego, zdrowego otoczenia345.  

Wydaje się, że właśnie w tym obszarze tematycznym powinien zaistnieć 

interdyscyplinarny dialog, który wzbogaciłby przekaz psychoterapeutyczny 

o odpowiedzialność moralną rodziców i opiekunów. Zagadnienie to zostało już podjęte 

przez A. Bartoszka, który zauważa, że: 

„(…) odpowiedzialny kontakt z niepełnosprawnymi, uczciwy i otwarty dialog, 
będą pomagać im w dojrzałym przeżywaniu własnej seksualności i będą uzdalniać 

                                                 
344 Por. Z. Lew-Starowicz, Przemoc seksualna, dz. cyt., 62–69.  
345 „Rodzice coraz rzadziej przyjmują bierną i wyczekującą postawę wobec podejmowanych 
profesjonalnych oddziaływań na rzecz aktywnego udziału w procesie terapii i usprawniania. Większość 
rodzin poszukuje informacji w literaturze specjalistycznej i z własnej inicjatywy nawiązuje współpracę z 
lekarzami, psychologami, pedagogami i rehabilitantami oraz integruje się z innymi rodzicami, tworząc 
fundacje i stowarzyszenia, które nie pomijają kwestii seksualności i traktują tę problematykę jako nowe 
wyzwanie”. A. Długołęcka, Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży …[w:] Przemiany seksualności w 
społeczeństwie…, Z. Lew-Starowicz, K. Waszyńska (red.), dz. cyt., s. 238. 
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do coraz głębszej miłości, która może prowadzić do jednej z dwóch możliwych 
sytuacji życiowych: albo do odpowiedzialnego zawarcia małżeństwa, albo do 
akceptacji celibatu przeżywanego we wspólnocie. Każda osoba towarzysząca 
niepełnosprawnym, a podejmująca jakieś elementy wychowania seksualnego, 
winna uruchamiać takie działania pedagogiczne, które będą wpisywać się w jeden 
z tych dwóch kierunków”346. 

Kwestia wychowania i towarzyszenia niepełnosprawnym wiąże się z szeroko 

pojętą edukacją. Zbigniew Lew-Starowicz daje wyraz troski o edukację seksualną 

opartą jedynie na ludzkiej fizjologii, która ma prawo do ekspresji seksualnej, 

ograniczonej co najwyżej ogólnymi normami społecznymi. Przyjęcie takich założeń 

zakłada, że natura ujmuje płodność osób niepełnosprawnych jako trudne do ujarzmienia 

zagrożenie, na które najlepszym rozwiązaniem jest antykoncepcja farmakologiczna. 

Rysująca się w tle koncepcja antropologiczna bliska jest założeniom naturalizmu 

psychobiologicznego. Stąd łatwiej zrozumieć, dlaczego zagadnienia dotyczące 

wychowania do czystości, wstrzemięźliwości, wstydliwości, a przede wszystkim 

osobowej miłości i odpowiedzialności u osób niepełnosprawnych są kwestiami dość 

często pomijanymi347. W tym miejscu wyłania się jeszcze jedna kwestia. Być może zbyt 

wielu terapeutów zakłada, że osoby niepełnosprawne intelektualnie nie wchodzą w 

związki małżeńskie i tym samym pomijają w ich edukacji wyżej wymienione 

zagadnienia. Wydaje się jednak, że takie postawienie sprawy jest nieuzasadnione, mija 

się z prawdą348, a nawet skazuje te osoby na dyskryminację349.  

                                                 
346 A. Bartoszek, Towarzyszenie osobom niepełnosprawnym w odpowiedzialnym przeżywaniu 
seksualności, [w:] Miłość Płciowość Płodność…, dz. cyt.,  s. 97. 
347 A. Bartoszek opisuje dwie koncepcje seksualności 1) biologiczno-psychologiczny redukcjonizm 
oparty jedynie na płaszczyźnie fizjologii oraz stanach emocjonalnych, gdzie popęd seksualny jest tylko 
realizacją potrzeb biologicznych. W takim rozumieniu popędu nie pojawiają się zagadnienia wychodzące 
poza aspekt biologii. 2) uwzględniająca duchowo moralny wymiar człowieka, gdzie seksualność jest 
powiązana z rzeczywistością ludzkiej miłości. Por. tamże, s. 94–97. 
348 „Przeprowadzone badania ujawniają, iż osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym nie podejmują ról 
małżeńskich na równi z innymi rówieśnikami. W grupie osób upośledzonych 73,3 % osób to panny lub 
kawalerowie, podczas gdy w grupie pełnosprawnych 53,4 %. Odpowiednio żonaci i mężatki w grupie 
zasadniczej stanowią 26,7 %, a w grupie porównawczej 46,6 %. Analiza uwzględniająca płeć ujawnia, iż 
znacznie więcej kobiet z lekkim upośledzeniem umysłowym zawarło związek małżeński od mężczyzn z 
tej grupy (36,7 % i 16,6 %). W grupie porównawczej istnieje również to zróżnicowanie, lecz liczby te są 
do siebie bardziej zbliżone (odpowiednio 53,6 % kobiet i 40 % mężczyzn).Mężczyźni pełnosprawni 
znacznie częściej od upośledzonych umysłowo podejmują role małżeńskie (odpowiednio 40 % i 16,6 %). 
Dotyczy to również kobiet z obu grup (odpowiednio 53,6 % i 36,7 %)”. A. Zawiślak, Zawieranie 
związków małżeńskich przez osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym na przykładzie absolwentów szkół 
zawodowych specjalnych, [w:] Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane problemy 
osobowości rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Zdzisława Janiszewska-
Nieścioruk (red.), Tom I, Kraków 2003, s. 167. 
349 Warto zaznaczyć, ze kwestie te reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego. Kanon 1095 podnosi kwestię 
tzw. niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa. W przywołanym kanonie czytamy: „Niezdolni 
do zawarcia małżeństwa są ci, którzy: 1. są pozbawieni wystarczającego używania rozumu; 2. mają 
poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie 
przekazywanych i przyjmowanych; 3. z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych 
obowiązków małżeńskich”. Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez 
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Warto zauważyć jeszcze jedną zależność. Mianowicie, jeśli uwaga seksuologa 

koncentruje się wokół prawa osób niepełnosprawnych do realizacji seksualności, a 

działanie to jest pozbawione miłości, to zawsze będzie wiązało się z hedonizmem i 

utylitaryzmem. W ramach tych nurtów filozoficznych uprzedmiotowiony jest nie tylko 

partner seksualny, ale i sam niepełnosprawny. Stosowane rozstrzygnięcia bliskie 

założeniom naturalizmu zdają się być wyrazem braku wiary w możliwości osób 

niepełnosprawnych do dostrzegania moralnych aspektów różnych sytuacji. Być może 

nieświadomie, ale zostaje im odbierana możliwość oceny takich postaw, jak miłość, 

przyjaźń czy nawet tych zagrażających ich nietykalności cielesnej. 

Odpowiedź na powyższe wątpliwości dają wyniki badań350, z których wynika, że 

sfery moralności i seksualności oddziałują na siebie i dlatego nie powinny być 

analizowane osobno. Wnioski z poczynionych obserwacji potwierdzają, że: 

„(…) osoby niepełnosprawne intelektualnie potrafią dostrzegać moralne aspekty 
sytuacji społecznych oraz oceniać te sytuacje. Okazuje się, że <rozumieją wiele>. 
Wiedza ta jest przeciwna obecnemu przekazowi społecznemu i mówi, że z osobami 
niepełnosprawnymi intelektualnie lepiej nie rozmawiać na tematy ich seksualności, 
bo ‘i tak nic nie zrozumieją’”351. 

Dowody wspomnianych badań uprawniają do postawienia tezy, że wychowanie  

i edukacja, które koncentruje się tylko na redukcji zachowań niepożądanych jest 

jednowymiarowe, a więc odbiegające od prawdy o kondycji osoby ludzkiej. Taki brak 

realizmu w przekazie Zbigniewa Lwa-Starowicza (oraz innych terapeutów) można 

uznać za brak należytego szacunku wobec godności i podmiotowości osób 

niepełnosprawnych. Tym sposobem (może nie w pełni świadomie) seksuolog 

przyczynia się do upowszechnia błędnych przekonań jakoby wszyscy niepełnosprawni 

intelektualnie funkcjonowali na poziomie determinizmu popędu płciowego. 

Przekonanie to wpisuje się w libidystyczną koncepcję seksualności, która jest 

                                                                                                                                               

Konferencję Episkopatu, Poznań 1984, kanon 1095. Choć pojęcie „niepełnosprawność” nie pojawia się w 
tym przepisie prawa bezpośrednio, to norma zawarta w tym kanonie interpretowana jest zarówno wobec 
osób niepełnosprawnych umysłowo, jak i tych wszystkich, którzy są niezdolni do podjęcia istotnych 
obowiązków małżeńskich (przykładowo z przyczyn natury psychicznej), a nie posiadają orzeczenia o 
niepełnosprawności. Temat ten podejmuje artykuł M. Drogowski, Niezdolność do podjęcia istotnych 
obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Aspekt sądowo-psychiatryczny, [w:] „Psychiatria 
Polska”, tom XLIV/2010, nr 4, s. 487–496. 
350 Badania przeprowadzone przez doktorantów KUL-u Agnieszkę Czusz i Wojciecha Otrębskiego miały 
na celu zestawienie sfery moralnej oraz seksualnej. W ten sposób chciano poznać współoddziaływanie 
tych sfer, co w przyszłości mogłoby posłużyć do planowania edukacji i wychowania seksualnego osób 
niepełnosprawnych intelektualnie Por. W. Otrębki, A. Czusz, Osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
wobec własnej seksualności, [w:] Seksualność – niepełnosprawność – rzeczywistość. Współczesne 
konteksty badawcze w problematyce seksualności człowieka z niepełnosprawnością, R. Kijak (red.), 
Warszawa 2013, s. 228. 
351 Tamże, s. 238. 
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promowana w deklaracjach Światowej Organizacji Zdrowia, a przynajmniej tak 

wygląda jej interpretacja w stosunku do osób niepełnosprawnych. Tendencja do 

omawiania zagadnień dotyczących seksualności niepełnosprawnej młodzieży wyłącznie 

w oparciu o tekst Deklaracji Praw Seksualnych ogłoszonych przez Światową 

Organizację Zdrowia w 2002 roku352 pozwala uznać zależność seksuologa od legalizmu 

prawnego. Samo respektowanie praw353 osób niepełnosprawnych jest kwestią 

bezdyskusyjną. Jednak fundamentalna jest interpretacja praw o konkretne założenia 

antropologiczno-etyczne354. 

 Katarzyna Nowak-Lipińska podała klasyfikację, która na podstawie wskazań, czyli 

praktycznego podejścia do problemów osób z głębszą niepełnosprawnością, 

przyporządkowuje ich autora do odpowiedniego nurtu. Według jej podziału Zbigniew 

Lew-Starowicz wpisuje się w orientację seksualno-totalnie-akceptującą355. Jego 

przekonania scalają dwa nurty: totalny hedonizm seksualny356 i drugi wiążący 

seksualizm z wymiarem psychicznym357. Seksuolog w swoich wypowiedziach stara się 

łączyć ogólne normy społeczne z interpretacją praw seksualnych w duchu hedonizmu 

seksualnego. Warto również nadmienić, że część rozstrzygnięć pozostawia on 

arbitralnej decyzji czytelnika. Można tutaj zauważyć swego rodzaju ucieczkę autora w 

decyzjonizm. Robert Spaerman określał taką postawę jako przekonanie, które każe 

                                                 
352 Por. Z. Lew-Starowicz, Seksualność niepełnosprawnej młodzieży, [w:] Seksualność osób 
z niepełnosprawnością intelektualną – uwalnianie od schematów i uprzedzeń, J. Głodkowska, A. 
Giryński, Warszawa 2005, s. 29–31. 
353 Wypływa ono z godności każdego człowieka, która jest niezależna od kondycji biopsychospołecznej 
człowieka. Jan Paweł II nieraz przypominał, że każdy człowiek, jest „podmiotem w pełni ludzkim, 
mającym święte i niezbywalne prawa przynależne każdemu człowiekowi”. Praw tych nie znosi nawet 
najcięższa, niepełna sprawność organizmu. Por. Jan Paweł II, Przesłaniu do uczestników 
międzynarodowego sympozjum na temat: Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym, Watykan 
5.01.2004, nr 2, http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/1421 [data dostępu: 04.02.2021 r.]. 
354 Kwestię tę podjął A. Bartoszek uważając niuanse w sformułowaniach: „wyrażanie pełni potencjału 
seksualnego”, „prawo do seksualnej równości” czy „prawo do seksualnej przyjemności”. Powyższe 
wyrażenia mogą być interpretowane w ramach określonych norm moralnych lub poza nimi, co implikuje 
zgoła odmienne przyzwolenie na zachowanie i jego ocenę. Por. A. Bartoszek, Seksualność osób 
niepełnosprawnych…, dz. cyt., s. 64. 
355 Por. K. Nowak-Lipińska, Pytania o miejsce edukacji seksualnej w systemie rehabilitacji osób z 
głębszym upośledzeniem umysłowym, [w:] Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, W. 
Dykcik (red.), Poznań 1996, s. 193–204; [za:] Tamże, s. 56. 
356 W założeniach totalnego hedonizmu seksualnego, przeżycia natury seksualnej rekompensują 
upośledzonym umysłowo ich braki w zakresie doświadczeń intelektualnych, estetycznych i 
emocjonalnych. Seksualność jest tutaj traktowana bez specjalnej nadbudowy psychicznej. Wynika z niego 
również, że im większe jest upośledzenie intelektualne tym większe znaczenie ma sfera płciowa w życiu 
człowieka niepełnosprawnego. Należy zaspokajać się seksualnie we wszelki możliwy sposób. 
Heteroseksualizm jest traktowany na równi z masturbacją i homoseksualizmem. W tych założeniach nie 
ma miejsca na prokreację. Antykoncepcja jest przedstawiana jako rozwiązanie, którą powinno się zająć 
otoczenie. Por. K. Nowak-Lipińska, Pytania o miejsce edukacji seksualnej w systemie rehabilitacji osób z 
głębszym upośledzeniem umysłowym, dz. cyt., s. 197–199; [za:] R. Dettlaff, Najnowsze kierunki w 
dyskusji wokół modelu życia seksualnego osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, „Studia 
Gdańskie”, nr XV–XVI (2002–2003), s. 185. 
357 „Akceptuje to, co poprzedni. Zwraca on jednak uwagę na nadbudowę psychiczną związaną ze sferą 
ludzkiej seksualności”. Tamże.  
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sądzić, że każdy sam musi rozstrzygać. Podejmowane decyzje nie mają ostatecznego 

uzasadnienia, a w całej tej sytuacji chodzi przede wszystkim o sam imperatyw ich 

podejmowania358. 

Rozwiązanie holistyczne i na wskroś uniwersalne, tzn. niezależne od czasu, 

doktryn prawa i systemów politycznych zawarte jest w personalistycznej wizji 

seksualności, którą cechuje jedność trzech wymiarów cielesno-psychiczno-

duchowego359. Ujęcie seksualności osób niepełnosprawnych z perspektywy 

personalizmu, uwzględnienia ich potrzeby miłości osobowej360.  

Uwzględnienie duchowego wymiaru człowieka, w tym przypadku chorego, 

podnosi sam standard namysłu nad jego egzystencją. Z kolei wynikające z tychże 

ustaleń rozstrzygnięcia praktyczne wychodzą poza obręb zwykłej empirii. W tej optyce 

człowiek niepełnosprawny, a więc cierpiący, może odnaleźć sens życia361, 

zakorzenienie w świecie wartości i kultury. Odkrywana i przeżywana osobista więź z 

Bogiem w przypadku ludzi niepełnosprawnych bywa równie głęboka, jak w życiu 

każdego innego człowieka362. 

 

 

Analiza publikacji Zbigniewa Lwa-Starowicza potwierdza prawdę, że młody 

człowiek, narzeczony, singiel, duchowny, niepełnosprawny przeżywa swoje życie w 

zależności od warunków, w jakich przebiegało jego dzieciństwo i wychowanie, a także 

od aktualnych okoliczności tworzących jego środowisko życia. Przemiany społeczno-

kulturowe opisywane zarówno przez seksuologa, jak i diagnozowane w nauczaniu 

Kościoła uświadamiają, że rzeczywistość, w której przychodzi żyć młodym ludziom, 

przyczynia się do ich słabości osobowościowej i psychicznej. Kultura bez 

podstawowych zasad i stałych fundamentów wyznacza zlaicyzowanemu człowiekowi 

specyficzny sposób myślenia. Kreowana rzeczywistość, w nurcie liberalizmu, pozbawia 

ludzką egzystencję wielu ideałów, wzniosłych wartości i konsekwentnych wyborów, 

którym należy dochować wierności przez całe życie. Zmienność i pewna płynność 

poglądów promowana na łamach poradników seksuologicznych prawdopodobnie 

                                                 
358 Por. J. Kożuchowski, Naturalizm a spirytualizm i problem jedności wiedzy o człowieku. Stanowisko 
Roberta Spaemanna, [w:] Ruch filozoficzny, LXXV (3)/2019, s. 96. 
359 Por. A. Bartoszek, Seksualność osób niepełnosprawnych.., dz. cyt., s. 74. 
360 Por. Tenże, Niepełnosprawność osób jako wyzwanie moralne, [w:] Osoby niepełnosprawne w życiu 
społeczeństwa i Kościoła, Tenże, D. Sitko (red.), Katowice – Ruda Śląska 2003, s. 75 i n. 
361 Por. W. Chudy, Sens życia a sens trudu. U podstaw rozważań nad problemem sensu życia osób 
niepełnosprawnych, [w:] Osoby niepełnosprawne…, A. Bartoszek, D. Sitko (red.), dz. cyt., s. 31–45. 
362 Por. A. Bartoszek, Seksualność osób niepełnosprawnych…, dz. cyt., s. 73–74.  
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zachęca czytelników do pogrążenia się w modnym ostatnio subiektywizmie i 

relatywizmie zasad. Taka postawa wiąże się szukaniem i wybieraniem tylko tego, co 

osobiście komuś w danym momencie odpowiada, często nie uwzględniając potrzeb 

innych ludzi. Wyimaginowany świat ma zaoferować życie łatwe, bez trudu i wysiłku, 

co w konsekwencji staje się ucieczką od rzeczywistości363.  

W diagnozie rzeczywistości postawionej na podstawie przekrojowej lektury 

poradników seksuologicznych jawi się nie lada wyzwanie dla Kościoła. Wydaje się, że 

warto wrócić do stawianych przez Benedykta XVI diagnoz dotyczących współczesnej 

rzeczywistości364, a która to zdaje się wyjątkowo korespondować ze stylem zmian 

następujących w poradnikach seksuologicznych. Otóż, papież przestrzegał ludzkość 

przed apoteozą jednostki, narcyzmem, nihilizmem i acedią, prowadzącą do braku sensu 

życia. Jerzy Szymik w jednym ze swoich artykułów streszcza nauczanie kardynała 

Josepha Ratzingera następująco:  

„Ratzinger pokazuje, że utrata Boga i źle pojęta autonomia człowieka generuje 
smutek, pustkę i w efekcie bunt; wszystko w życiu staje się chore. Neognostycka 
mentalność, będąca mieszaniną antropologicznej frustracji, ślepej wiary w naukę 
oraz snobizmu elit; modne fascynacje zachodnimi wersjami dalekowschodnich 
religii, wspierającymi w sumie nihilistyczne zapędy ponowoczesności; 
narcystycznie kreatywna kultura oraz relatywistyczna twórczość sytuowana – w 
imię tolerancji i pluralizmu – poza dobrem i złem stanowią zdaniem J. Ratzingera / 
Benedykta XVI najgroźniejsze dziś choroby kultury i duchowości. Lekarstwem 
może być tylko poznanie prawdziwego Boga i rozpoznanie w Nim źródła nadziei i 
miłości. Tylko z niego czerpiąc, człowiek jest zdolny współtworzyć świat, w 
którym ostatnie słowo nie należy do śmierci”365. 

Jak można przypuszczać, taka mentalność nie sprzyja podejmowaniu decyzji 

o małżeństwie oraz kapłaństwie. Słuszność tej intuicji przejawia się w coraz mniejszej 

ilości powołań kapłańskich oraz tendencji spadkowej do zawierania małżeństw przy 

                                                 
363 K. Dyrek, Podstawy antropologiczne formacji ludzkiej, dz. cyt. s. 8–9.  
364 Wśród wielu jego publikacji można wymieć chociażby: J. Ratzinger, Sól ziemi. Chrześcijaństwo i 
Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Z kardynałem Josephem Ratzingerem, Benedyktem XVI 
rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowinski, Kraków 1997; J. Ratzinger, Prawda, wartości, władza. 
Kiedy społeczeństwo można uznać za pluralistyczne, tłum. G. Sowinski, Kraków 1999; J. Ratzinger, Czas 
przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, tłum. M. Mijalska, Kraków 2001; Ratzinger J., Bóg i 
świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem Benedyktem XVI 
rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowinski, Kraków 2001; Ratzinger J., Chrystus i Jego Kościół, tłum. 
W. Szymona, Kraków 2005; Benedykt XVI, Europa Benedykta w kryzysie kultur, tłum. W. Dzieża, 
Częstochowa 2005; Benedykt XVI, Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu. Benedykt XVI w 
rozmowie z Peterem Seewaldem, tłum. P. Napiwodzki, Kraków 2011. Przemiany społeczno-kulturowe w 
nauczania Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, są przedmiotem badań i działalności naukowej m.in. 
Jerzego Szymika, WTL UŚ w Katowicach. 
365 J. Szymik, Acedia, neognoza, pop religia et consortes. Josepha Ratzingera/Benedykta XVI teologiczne 
diagnozy kryzysów współczesności, „Teologia w Polsce”, 10/2 (2016), s. 5. 
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równoczesnym stałym wzroście osób określających się jako single. Powyższa diagnoza 

rzeczywistości sformułowana przez teologów jest częściowo podzielana przez 

seksuologa. Być może jest to punkt wyjścia do dialogu między tymi dwoma 

dziedzinami nauki i szansa (pomimo różnych rozwiązań szczegółowych problemów) na 

wprowadzenie nowej jakości przekazu. 

Obserwacje seksuologa „bliskie duchowi czasu”, mogą pomóc w lepszym 

przygotowaniu programów do formacji osób żyjących poza związkami małżeńskimi. 

Niektóre trudności pacjentów opisywane przez Zbigniewa Lwa-Starowicza wskazują, 

że nauczanie Kościoła powinno jeszcze bardziej skoncentrować uwagę na 

podprowadzeniu wierzących ku dojrzałości rozumianej w trzech aspektach: cielesnym, 

psychicznym i duchowym. Przekaz, który będzie pobudzał do rozwoju autentycznej 

więzi z Bogiem366, jeśli będzie osadzony w realiach życia, powinien niejako przynaglić 

człowieka do odpowiedzialnej troski o wzrost ku pełni potencjału człowieczeństwa (w 

wymiarze cielesno-psychiczno-duchowym). Bez wątpienia towarzyszenie wiernym 

chociażby podczas nauk dla narzeczonych, w grupach dla samotnych czy w formacji 

seminaryjnej, powinno zostać skonfrontowane z aktualnie obowiązującą wiedzą 

medyczną i tym, co kształtuje współczesny styl życia. Z miłością i troską przedstawione 

nauczanie Kościoła powinno wykazać zarówno doniosłość ludzkiego umysłu (w nauce), 

jak i jego ograniczoność. Rozstrzygnięcia medyczne, pomimo znacznego rozwoju nauki 

są niewystraczające wobec takich zagadnień, jak wierność, wyłączność w miłości czy 

czystość w sferze seksualnej.  

Taki program wychowawczy, realizowany przy współudziale lekarzy, małżonków 

i innych ekspertów został zaproponowany m.in. w adhortacji Familiaris Consortio367. 

Jego celem jest formacja młodych ludzi do wyrażania miłości w sposób czuły, a 

zarazem delikatny i wolny od egoizmu368. Te zapomniane komponenty zdają się być 

prawdziwą sztuką miłości, do której trzeba dojrzewać i która, choć wymagająca, 

                                                 
366 M. Polak wysnuwa postulat, w którym uzasadnia, „że priorytetem towarzyszenia narzeczonym w 
kościelnej wspólnocie powinien być nie tyle chrześcijański etos, co raczej duchowość chrześcijańska. 
Etos bowiem w każdym przypadku jest owocem duchowości”. Por. M. Polak, Towarzyszenie 
narzeczonym we wspólnocie kościelnej, [w:] Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie…, dz. cyt., s. 305.  
367 „Trzeba zatem uczynić wszystko, aby udostępnić tę wiedzę ogółowi małżonków, a wcześniej jeszcze 
osobom młodym, poprzez informację i wychowanie jasne, stosowne i poważne, przy współudziale par 
małżeńskich, lekarzy i ekspertów. Znajomość taka winna następnie wejść w wychowanie do 
samokontroli: stąd płynie absolutna konieczność cnoty czystości i stałego wychowywania do niej. W 
chrześcijańskiej wizji czystość nie oznacza bynajmniej odrzucenia czy też pogardy dla płciowości 
ludzkiej: oznacza raczej energię duchową, która potrafi bronić miłości przed niebezpieczeństwami ze 
strony egoizmu i agresywności oraz potrafi kierować ją ku pełnemu urzeczywistnieniu”. FC 33. 
368 „Wychowanie do czystości w ramach wychowania młodego człowieka do realizacji i do daru z siebie, 
zakłada uprzywilejowaną współpracę rodziców także w wychowaniu do innych cnót, jak umiarkowanie, 
męstwo, roztropność. Czystość jako cnota nie może istnieć bez umiejętności do wyrzeczenia, ofiary, 
oczekiwania”. LPPZ 5. 
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obdarza radością, spełnieniem i pokojem serca m.in. dlatego, że wychodzi poza ramy 

doczesności. Do pielęgnacji tak wzniosłych standardów życia wykorzystuje się cenne 

bogactwa duchowe Kościoła oraz realia i strategie zaczerpnięte z doświadczenia 

psychologicznego369. Sam sposób przekazu, a więc forma dotarcia do adresatów musi 

przybierać formę zindywidualizowanego towarzyszenia. Osoby młode, a także 

podejmujące decyzję o wyborze drogi życiowej – stojące na rozdrożu, pełne lęku i 

niepewności – potrzebują towarzyszenia na wzór „duszpasterstwa więzi”, o czym nieraz 

zdaje się przypominać Papież Franciszek370. 

Chrześcijaństwo proponuje wszystkim, tj. osobom zamężnym i niezamężnym 

spójną oraz konsekwentną etykę. Jednym z jej elementów jest wezwanie do życia w 

czystości, która dla żyjących poza związkiem małżeńskim wyraża się m.in. we 

wstrzemięźliwości seksualnej. Kluczowe dla tego rozdziału pojęcie, jakim jest czystość 

seksualna domaga się odmitologizowania. Wstrzemięźliwość seksualna, do której 

Kościół zachęca młodych ludzi nie ma nic wspólnego z manicheizmem. Utrwalane w 

przekazie Zbigniewa Lwa-Starowicza przekonanie o złowrogiej nauce Kościoła wobec 

cielesności, świadczy o ignorancji wobec tego nauczania oraz nieznajomości spuścizny 

intelektualnej chociażby Karola Wojtyły, który jako wykładowca etyki na KUL-u 

wyjaśniał studentom, że „czystość nie prowadzi do pogardy ciała, [lecz] zawiera w 

sobie pewną pokorę ciała”371. Z kolei posługując się Katechizmem Kościoła 

Katolickiego można dodać, że czystość przynależy do potencjału osoby ludzkiej, który 

„zmierza do przeniknięcia rozumem uczuć i popędów ludzkiej zmysłowości”372. 

Niezmienne nauczanie Kościoła, broniące godziwości pożycia seksualnego, osadzone 

jest na godności osób darzących się wzajemną miłością. Ojciec Józef Augustyn wyraził 

to następująco: 

„(…) duchowość chrześcijańska zakorzeniona w Biblii patrzy na seksualność 
człowieka w sposób integralny. Pozytywna ocena fizycznej sfery seksualnej 
człowieka wynika właśnie ze zintegrowania jej ze sferą emocjonalną i duchową. 
Pojęcie integracji seksualnej chroni nas przed traktowaniem ludzkiego ciała wraz z 
jego genitalnością przede wszystkim, jako symbolu ludzkiej słabości i 
ułomności”373. 

                                                 
369 Por. AL 211. 
370 Por. EG 105 i 128; Por. AL 208–209.  
371 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 155. 
372 KKK 2341. 
373 J. Augustyn, Integracja seksualna. Przewodnik w poznawaniu…, dz. cyt., s. 69–70. 
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Dlatego też kolejnym krokiem, aby teologia mogła nawiązać dialog z seksuologią, 

jest rekonceptualizacja pojęcia wstrzemięźliwości seksualnej wraz z negacją jej 

błędnych interpretacji wśród medyków, jak i niejednokrotnie w samej wspólnocie 

Kościoła374. Powstrzymywanie się od współżycia seksualnego nie ma nic wspólnego z 

deprecjonowaniem wartości ciała i płci375: 

„Przez czystość rozumie się dziś nie niewiedzę o sprawach seksualnych, ale 
zdolność człowieka do afirmowania swojej seksualności, do uznania jej 
personalnej i społecznej roli i wartości. Celem czystości jest nie tylko zapobieżenie 
grzechom nieczystości (powściąga), lecz osiągnięcie pozytywnej zdolności do 
osobowej miłości (zaprowadzenie rozumnego ładu)”376. 

Inicjacja seksualna odłożona na czas małżeństwa (lub niepodejmowana, jeśli 

życiowa droga wyklucza możliwość wejścia w związek małżeński) jest wyrazem 

odpowiedzialności i troski tak wobec siebie samego, jak i drugiej osoby, która nie jest 

traktowana utylitarnie. Odkrycie oblubieńczego sensu ciała wydaje się możliwe jedynie 

w optyce cnoty czystości377 przeżywanej w sposób dojrzały.  

 

                                                 
374 Wydaje się, że wciąż za mało przywołuje się wypowiedz Papieskiej Rady ds. Rodziny z dokumentu 
LPPZ. Wspomniany dokument wskazuje zasadność i cele wychowania do czystości. Formułuje je w 
następujący sposób: „a) zachowania w rodzinie pozytywnego klimatu miłości, cnoty i szacunku dla 
darów Bożych, zwłaszcza dla życia; b) stopniowe pomaganie dzieciom w zrozumieniu wartości 
płciowości i czystości, przez podtrzymywanie ich wzrostu słowem, przykładem i modlitwą; c) pomaganie 
w zrozumieniu i odkryciu własnego powołania do małżeństwa albo do dziewictwa konsekrowanego dla 
królestwa Bożego, w harmonii i w poszanowaniu ich uzdolnień, skłonności i darów Ducha”. LPPZ 22. 
375 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 175. 
376 A. Marcol, Etyka życia seksualnego, dz. cyt., s. 130. 
377 Por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”. O Jana 
Pawła II teologii ciała, T. Styczeń (red.), Lublin 1998, s. 54–55. 
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STRESZCZENIE 

Bogaty dorobek publicystyczny czołowego polskiego psychoterapeuty, 

psychiatry i eksperta z zakresu seksuologii, Zbigniewa Lwa-Starowicza, od ponad 50 lat 

stanowi kompendium wiedzy o prawidłowościach rządzących życiem intymnym 

człowieka. Autorka rozprawy doktorskiej przyjęła tezę, że wspomniany autor licznych 

pozycji popularnonaukowych propaguje określony styl i charakter relacji 

międzyludzkich, w tym również tych ze sfery seksualnej. Na łamach swoich publikacji 

popularnonaukowych zwraca się do młodzieży, ludzi samotnych, a także pozostających 

w różnorakich związkach. Kieruje nim troska o dobrostan psychofizyczny czytelnika. 

Jego zaangażowanie w wytyczaniu ścieżek dla dających satysfakcję relacji skłania do 

przyjrzenia się bliżej implikacjom i następstwom etycznym, które są zauważalne w 

przekazie mającym na celu edukować czytelników w zakresie realizacji dojrzałej, 

płodnej miłości. 

 Niestety, rosnący poziom wiedzy i edukacji seksualnej społeczeństwa nie jest 

wprost proporcjonalny do trwałości relacji i dojrzalszej jakości życia seksualnego. 

Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście związku małżeńskiego. Autorka 

niniejszej pracy, jako teolog, jest przekonana, że zażegnanie kryzysu w obszarze życia 

małżeńskiego jest możliwe jedynie na drodze interdyscyplinarnego dialogu. Pomoc 

rodzinie wymaga podejścia holistycznego.  

W pracy zaprezentowano kluczowe zagadnienia, które budzą zainteresowanie 

specjalistów zarówno z dziedziny seksuologii, psychoterapii, jak i teologii. Należy 

wspomnieć problematykę m. in: autoerotyzmu, pettingu, współżycia przy udziale 

środków antykoncepcyjnych i bez nich, orientacji seksualnej, rozwoju 

psychoseksualnego prowadzącego do dojrzałego przeżywania celibatu czy realizacji 

związku małżeńskiego. Uporządkowano je zgodnie z kategorią odbiorców, czyli na 

podstawie etapu bądź formy, w jakiej realizują oni swoje relacje i życie intymne. Taki 

podział wydawał się przejrzysty dla wymienionych wcześniej dziedzin nauki. Ponadto 

koreluje on z najważniejszymi tytułami publikacji z obszaru seksuologii. Warto 

podkreślić, że wypowiedzi Zbigniewa Lwa-Starowicza są prezentowane 

chronologicznie, tj. według daty publikacji. Na tej podstawie wykazano ewolucję myśli, 

a tym samym norm obowiązujących w seksuologii. W opracowaniu problematyki 

wykorzystano przede wszystkim metodę analityczną oraz porównawczą. 
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Dysertacja składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym 

przedstawiono czynniki, które – zdaniem Zbigniewa Lwa-Starowicza – mają znaczący 

wpływ na rozwój psychoseksualny człowieka. Psychoterapeuta uwzględnia 

oddziaływanie i zależność życia seksualnego od fizjologii, psychiki, środowiska 

społeczno-kulturowego oraz religii.  

Rozdział drugi poświęcono problematyce orientacji seksualnej: hetero-, homo- 

i biseksualnej. Autorka, świadoma istnienia wielu emocjonalnych kwestii 

podnoszonych w dyskusjach w odniesieniu do niektórych form realizacji ludzkiej 

seksualności, podjęła próbę uporządkowania pojęć oraz prezentacji wykładni norm 

w tym zakresie z perspektywy seksuologii i teologii.  

W rozdziale trzecim uwagę skoncentrowano na problematyce seksualnej 

dotyczącej osób nieżyjących w związku małżeńskim: młodocianych, przygotowujących 

się do małżeństwa (narzeczonych), osób niepełnosprawnych oraz celibatariuszy. 

Podjęto takie kwestie, jak: autoerotyzm, pornografia, życie w czystości, a także 

niewierność. Dylematy i trudności, z którymi mierzą się wymienione wyżej grupy osób 

dotyczą obszaru cielesno-psychicznego, społecznego i duchowego. Stosunek seksuologa 

do tych zagadnień został poddany analizie, która ukazuje specyfikę prezentowanej przez niego 

etyki. W podsumowaniu rozdziału zaprezentowano katolicką etykę seksualną osób 

niezamężnych. 

Rozdział czwarty poświęcono sferze intymnej w życiu małżonków. Omówiono relacje 

seksualne w aspekcie miłości, płodności i rodzicielstwa. Specyfika zachowań etycznych 

promowanych na łamach publikacji autorstwa Zbigniewa Lwa-Starowicza została 

skonfrontowana z wykładnią teologii moralnej. 

Wykazanie zarówno wspólnych, dla seksuologii i teologii, jak i odmiennych 

rozstrzygnięć wobec konkretnych zachowań i relacji (w tym również dotyczących sfery 

życia intymnego), daje okazję do twórczej wymiany myśli wokół przemian 

zachodzących we współczesnym społeczeństwie w odniesieniu do sfery życia 

w relacjach interpersonalnych. 

Interdyscyplinarny dialog pomiędzy medycyną i dziedzinami humanistycznymi, 

według autorki, jest sposobnością do bardziej wnikliwego uzasadnienia niezmiennych 

norm moralnych. Wydaje się, że w ten sposób zasady etyki katolickiej staną się nie 

tylko bardziej zrozumiałe, a także bliższe współczesnemu człowiekowi. Praca zdaje się 

potwierdzać, że niejednokrotnie problemy w relacjach interpersonalnych są wynikiem 

odejścia od założeń etyki personalistycznej dotyczącej życia seksualnego. 
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Autorka dysertacji żywi nadzieję, że niniejsza rozprawa choć w niewielkim 

stopniu stanie się przyczynkiem do rozwoju myśli w dziedzinie katolickiego 

wychowania, a także praktyki duszpasterskiej, w tym przede wszystkim penitencjarnej 

w Kościele katolickim.  
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SUMMARY 

 

The extensive publishing output of Zbigniew Lew-Starowicz, a leading Polish 

psychotherapist, psychiatrist, and sexology expert, has constituted a compendium of 

knowledge on the regularities governing the intimate life of the human being for over 

50 years. The author of the doctoral dissertation postulates a thesis whereby the 

aforementioned author of numerous popular scientific publications promotes a specific 

style and character of interpersonal relations, including the ones belonging to the sexual 

sphere. In his popular science publications, he addresses youth, single people, and those 

remaining in various relationships. He is motivated by the concern for the 

psychophysical well-being of the reader. His commitment to providing pathways for 

rewarding relationships prompts a closer look at the ethical implications and 

ramifications which are evident in the message aimed at educating readers about the 

attainment of mature, prolific love. 

 Unfortunately, the increasing level of knowledge and sexual education in 

society is not directly proportional to the durability of relationships and a more mature 

quality of sex life. This becomes particularly important in the context of a marital union. 

The author of this paper, as a theologian, is convinced that overcoming the crisis in the 

area of marital life is attainable only through interdisciplinary dialogue. Assisting a 

family requires a holistic approach.  

This work presents the key issues which are of interest to specialists in the fields 

of sexology, psychotherapy, and theology. The issues of autoeroticism, petting, 

intercourse with and without contraceptives, sexual orientation, psychosexual 

development leading to the mature experience of celibacy, or the attainment of a 

marriage relationship should be mentioned. They are arranged according to the category 

of recipients, i.e., based on the stage or form in which they pursue their relationships 

and intimate life. Such division seemed transparent to the previously mentioned fields 

of science. Additionally, it correlates with the most important titles of publications in 

the field of sexology. It is noteworthy that Zbigniew Lew-Starowicz's statements are 

presented chronologically, i.e., according to the date of publication. On this basis, the 

evolution of approach and, thus, of the norms applied in sexology was demonstrated. 

The analytical-synthetic and comparative methods were primarily used in the 

elaboration of the issues under study. 
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The dissertation consists of four chapters. The first chapter presents the factors 

which, according to Zbigniew Lew-Starowicz, have a significant impact on human 

psychosexual development. The eminent psychotherapist takes into account the 

influence and dependence of sexual life on physiology, psyche, socio-cultural 

environment and religion.  

The second chapter is devoted to the subject of sexual orientation: hetero-, homo- and 

bisexual. The author, aware of the existence of many emotional issues raised in the 

discussions in relation to some forms of realising human sexuality, made an attempt to 

organize the concepts and present the interpretation of norms in this area from the 

perspective of sexology and theology.  

The third chapter focuses on the issues of sexuality concerning non-married 

people: adolescents, people preparing for marriage (fiancées), people with disabilities 

and celibates. Issues such as autoeroticism, pornography, life in chastity as well as 

marital infidelity were addressed. The dilemmas and difficulties faced by the above-

mentioned groups of people concern the corporeal-mental, social and spiritual area. The 

eminent sexologist's attitude to these issues was analysed, which shows the specificity 

of the ethics presented by him. In the summary of the chapter catholic sexual ethics for 

unmarried people is presented. 

The fourth chapter is devoted to the intimate sphere in spousal life. Sexual 

relations in terms of love, fertility and parenthood are discussed here. The specificity of 

ethical behaviour promoted in the publication by Zbigniew Lew-Starowicz was 

confronted with the interpretation of moral theology. 

Demonstrating both the solutions shared by sexology and theology with regard 

to specific behaviours and relationships (including the sphere of intimate life), as well 

as the ones where they differ, gives an opportunity for a creative exchange of ideas 

revolving around the changes occurring in the contemporary society in relation to the 

sphere of life in interpersonal relations. 

According to the author, the interdisciplinary dialogue between medicine and the 

humanities is an opportunity for a more in-depth justification of unchanging moral 

norms. It seems that in this way the principles of Catholic ethics will not only become 

more understandable, but also closer to a person living in modern times. The work 

seems to confirm that often problems in interpersonal relationships are an outcome of 

departure from the assumptions of personalistic ethics regarding sexual life. 
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The author of the dissertation hopes that this dissertation will, at least to a small 

extent, contribute to the development of reflections in the field of Catholic education, as 

well as pastoral practice, including, above all, penitentiary practice in the Catholic 

Church.  

 

 

 

 


