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Sexuality and attachment
Abstract:
This publication refers to the J. Bowlby’s attachment theory. This theory says that
in human there is a biologically conditioned tendency to search and create proximity to significant persons. Followers of Bowlby – C. Hazan i P. Shaver considered romantic relation as an attachment relation. They have found that both in child-parent and romantic relation the same biological system is responsible for emotional
and behavioral evolution of relation. The base of attachment is emotional and psychical proximity.
In this work it is emphasized how important for creation of attachment in romantic
relation first sexual contacts are. It is also underlined that breaking romantic or
child-mother relation may provoke serious traumatism.
The author of the publication claims that among factors influencing proximity in sexual relation are: emotional proximity, sex (stronger impact in case of women), earlier
effort to abstain from this relation (eg. religiously motivated), whether the partner is
or is not the first one (stronger impact in case of the first sexual partner).
Key words:
attachment, attachment styles, premarital sex, imprinting, proximity
1. Teoria przywi zania J. Bowlby’ego
J. Bowlby wysun tez , e w cz owieku istnieje biologicznie uwarunkowana tendencja do poszukiwania i tworzenia blisko ci ze znacz cymi osobami1.
Nawi zaniu wi zi z rodzicem s u tzw. zachowania wyzwalaj ce dziecka
(ssanie, p acz, miech, gaworzenie, pod anie za matk ). W odpowiedzi rodzice podejmuj zachowania opieku cze. To, z kim dziecko jest zwi zane,
ujawnia si zw aszcza w sytuacjach trudnych. St d osoba b d ca obiektem
1

Por. J. BOWLBY , Przywi zanie, Warszawa 2007.
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przywi zania jest to kto , u kogo jednostka w sytuacji zagra aj cej szuka
wsparcia, ochrony.
Teoria przywi zania Bowlby’ego by a kontynuowana przez jego uczennic
– M. Ainsworth, która wyodr bni a trzy style przywi zania: bezpieczny, unikaj cy, l kowo-ambiwalentny2. Dziecko o bezpiecznym stylu przywi zania jest
prze wiadczone o dost pno ci rodzica (g ównie matki), wie, e w ka dej sytuacji mo e szuka u niej wsparcia. Dzieci charakteryzuj ce si unikaj cym stylem przywi zania na skutek sta ej niedost pno ci obiektu przywi zania maj
problem z okazaniem zaufania i otwarciem si na drug osob , ukrywaj swoje uczucia, s nadmiernie kontroluj ce. Unikanie jest u nich obron przed zranieniem, najlepiej czuj si , zachowuj c dystans do innych. Z kolei dzieci z l kowo-ambiwalentnym stylem przywi zania yj w sta ej obawie przed utrat
bliskiej osoby, w tpi w sta o jej uczu , maj tendencj do zamartwiania si .
2. Mi o romantyczna jako proces przywi zaniowy – teoria Hazan
i Shavera
W latach 80. ubieg ego stulecia, dwaj badacze – C. Hazan i P. Shaver – potraktowali relacj romantyczn jako proces przywi zaniowy. Stwierdzili oni, e zarówno w relacji rodzic–dziecko, jak i romantycznej, ten sam biologiczny system
jest odpowiedzialny za emocjonaln i behawioraln dynamik relacji3. Wielk
rol odgrywa poczucie fizycznej i psychicznej blisko ci, co oznacza, e w sytuacjach zagro enia jednostka poszukuje wsparcia i opieki (odpowiednio: u rodzica oraz u obiektu zakochania)4. „Zale nie od ostro ci l kowych odczu zachowanie przywi zaniowe dziecka wyra a si na kontinuum: od pojedynczych
wizualnych poszukiwa do intensywnej, emocjonalnej reakcji i energicznej
aktywno ci (krzyk, intensywne przywieranie)”5. Prawid owo ta wyst puje
równie u wielu zwierz t, w chwili zaniepokojenia nawet starsze m odociane
osobniki d
do blisko ci fizycznej z matk 6. Wed ug D. Bussa równie u zakochanych w sytuacji zagro enia podejmowane s podobne zachowania7.

2

Por. M. AINSWORTH, M. BLEHAR , E. WATERS, S. W ALL, Patterns of attachment: a psychological study of the strange situation, New York 1978.
3
Por. C. HAZAN, P. SHAVER , Romantic love conceptualized as an attachment process,
“Journal of Personality and Social Psychology”, 52 (1987), s. 511–524.
4
Por. M. PLOPA, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Kraków 2008, s. 100.
5
Cyt. za: tam e, s. 100.
6
Por. J. BOWLBY , Przywi zanie..., s. 230.
7
Por. D. BUSS , Psychologia po dania. Jak ludzie dobieraj si w pary, Gda sk 2000.
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Osoby o bezpiecznym stylu przywi zania w zwi zku romantycznym czuj
si bezpiecznie, s ufne i otwarte8. Charakteryzuj si wysok , stabiln samoocen , co u atwia im konstruktywne rozwi zywanie konfliktów. Jednostki te
s postrzegane jako godne zaufania, zrozumia e, pomocne9. Z kolei osoby
o l kowo-ambiwalentnym stylu przywi zania z jednej strony chc blisko ci
w zwi zku romantycznym, a z drugiej obawiaj si jej10. Wykazuj strach
przed odrzuceniem i wzmo on czujno na sygna y rozstania. Natomiast
osoby z unikaj cym stylem przywi zania unikaj blisko ci. Cz sto s zdystansowane wobec drugiej osoby, nie chc si anga owa 11. Nierzadko zamiast blisko ci preferuj kontakt seksualny12.
Warto podkre li ogromn rol dotyku i fizycznej blisko ci w powstawaniu
przywi zania. Element ten jest widoczny równie w relacji z obiektem zakochania – w sytuacji zagro enia zakochani silnie d
do wzajemnej blisko ci,
równie fizycznej, co objawia si m.in. wzajemnym przytulaniem. „W literaturze jest jeszcze ma o prac opartych na idei Hazan i Shavera odno nie do roli seksualnego, behawioralnego systemu w tworzeniu bliskich wi zi mi dzy
partnerami w okresie doros o ci”13.
W ramach teorii przywi zania podkre la si , e cho systemy behawioral ne zachowa przywi zaniowych i zachowa seksualnych uwa ane s za odr bne, to jednak cz je pewne cis e zwi zki14. „Istniej wi c mocne dowody
wiadcz ce o tym, e u naczelnych, podobnie jak u innych rz dów i gromad
zwierz t, zachowanie przywi zaniowe i seksualne maj ró ne w a ciwo ci.
Nie ma te powodu, by przypuszcza , e cz owiek stanowi jaki wyj tek. Niemniej jednak, chocia oba te systemy ró ni si , istnieje sporo dowodów take na to, e rzutuj one na siebie i wywieraj wzajemny wp yw na swój rozwój. Innych gatunków dotyczy to tak samo, jak cz owieka”15.
Mi o mi dzy m czyzn i kobiet ró ni si od mi o ci rodzicielskiej w kilku
wymiarach. Dziecko, szczególnie na pocz tku rozwoju, jest niemal ca kowicie zale ne od rodzica, gdy tymczasem doros e zakochane osoby maj (przynamniej
potencjalnie) podobn si i status, mog by obiektami przywi zania i równo8

Por. C. HAZAN, P. SHAVER , Romantic love..., s. 511–524.
Por. B. TRYJARSKA , Style przywi zania partnerów a tworzenie bliskich zwi zków w doros o ci,
w: B. TRYJARSKA (red.), Wi zi w dzieci stwie a zaburzenia w doros o ci, Warszawa 2012, s. 187.
10
Por. C. HAZAN, P. SHAVER, Romantic love..., s. 511–524.
11
Por. B. TRYJARSKA, Style przywi zania..., s. 187.
12
Por. K. BRENNAN, P. SHAVER , Dimensions of adult attachment, affect regulation and romantic
relationship functioning, “Personality and Social Psychology Bulletin” 21 (1995), s. 267–283.
13
Cyt. za: M. PLOPA, Psychologia rodziny. Teoria..., s. 109.
14
Por. J. BOWLBY , Przywi zanie..., s. 263.
15
Cyt. za: tam e, s. 266.
9
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cze nie przywi zywa si 16. Dodatkowo – i ten czynnik jest wa ny z punktu widzenia niniejszego opracowania – w cza si aspekt atrakcyjno ci seksualnej.
3. Rola kontaktu fizycznego w formowaniu si przywi zania
u dziecka i doros ego
W literaturze przedmiotu podkre la si , e zdolno kochania nabywana
jest bezs ownie, poprzez atmosfer domu rodzinnego wyrastaj c z naturalnej wi zi mi dzy cz onkami rodziny17. Dziecko, obserwuj c relacj rodziców,
uczy si , na czym polega mi o ma e ska. Bardzo wa n rol pe ni te klimat emocjonalny w samej relacji rodzic-dziecko. Wed ug A. K pi skiego wi zi uczuciowe z matk s matryc pó niejszych kontaktów z otoczeniem18.
„Intymno tego pierwszego i podstawowego zwi zku z otoczeniem powraca
dopiero w zwi zku seksualnym; wszystkie inne s bardziej powierzchowne,
dystans jest wi kszy. Zrozumia e wi c, e gdy po latach wraca si do tak bli skiego z czenia z otoczeniem spo ecznym, jakie osi ga si tylko w pierwszych latach ycia, odzwierciedlaj si w nim utrwalone stereotypy emocjonalne z wczesnego dzieci stwa”19. W sferze intensywno ci prze y K pi ski
podkre la du e podobie stwo mi dzy relacj z matk a relacj seksualn
(oczywi cie nie ka d , ale t nacechowan du blisko ci emocjonaln ).
Jak ju wspomniano, mechanizm powstawania wi zi jest rezultatem odpowiedzi rodziców na zachowania wyzwalaj ce dziecka. Ka da forma zachowania
m odego osobnika, która skutkuje blisko ci , mo e by uwa ana za sk adnik
zachowania przywi zaniowego20. Zachowanie przywi zaniowe pocz tkowo
prawie zawsze ukierunkowane jest na matk , pó niej równie na ojca, ewentu alnie na kilka innych osób21.
Nale y jeszcze raz podkre li , e zarówno w przywi zaniu, jak i seksualnoci, istotn rol odgrywa dotyk. Zachowania przywi zaniowe, w szczególno ci

16

Por. M. PLOPA, Wi zi w ma e stwie..., s. 285.
Por. M. DOROTA, Wychowanie do mi o ci ma e skiej, „Roczniki Pedagogiczne”, 39
(2011), s. 103–110; M. DZIEWIECKI, Katecheza a wychowanie prorodzinne, „Wychowawca”,
169 (2007), s. 20–23; M. R Y , Poziom zaspokojenia potrzeb w dzieci stwie a zaspokojenie potrzeb w ma e stwie, „Problemy Rodziny”, 187 (1993), s. 20–23; A. SIUDEM, Postawy wychowawcze matek i ojców a przystosowanie spo eczne ich 8–9 letnich dzieci, „Ma e stwo
i Rodzina”, 7 (2003), s. 31–34.
18
Por. A. K PI SKI, Z psychopatologii ycia seksualnego, Kraków 1992, s. 32.
19
Cyt. za: tam e, s. 32.
20
Por. J. BOWLBY , Przywi zanie..., s. 214.
21
Por. tam e, s. 214.
17
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we wczesnych etapach rozwoju, maj charakter fizyczny, wi
si z dotykiem.
W tym miejscu warto przywo a powszechnie znane w psychologii badanie
H. Harlowa nad ma pkami. Harlow przyj za o enie, e niemowl jest w stanie
przywi za si do tej osoby, do której mo e si przytuli . W tym celu oddzieli
ma e ma pki od matek i umie ci je w klatce z dwoma sztucznymi „matkami” –
drucian i stworzon z mi kkiej tkaniny frotte22. Rezultaty eksperymentu
ujawni y, e ma pki w sytuacji zagro enia zawsze preferowa y matk „szmacian ”, nawet gdy otrzymywa y mleko wy cznie od matki drucianej. Wynik ten
pokazuje, e zaspokojenie potrzeby bycia pocieszonym przez dotyk, w szczególno ci w sytuacji zagro enia, jest ogromnie wa ne dla rozwoju naczelnych23.
4. Pierwsze do wiadczenia seksualne a przywi zanie
Badania nad wdrukowaniem (imprintingiem) zapocz tkowa K. Lorenz. Zauwa y , e u nowo narodzonych przedstawicieli niektórych gatunków (np. g si) przywi zanie kszta tuje si automatycznie wobec pierwszego (dostrze onego po narodzeniu) poruszaj cego si obiektu24. Oczywi cie ludzkie niemowl ta
w mniejszym stopniu podlegaj instynktowemu przywi zaniu. Imprinting definiowany jest jako zespó schematów reakcji odruchowo-warunkowych, które
mog wyst pi zarówno w odniesieniu do ogólnych do wiadcze emocjonalnych i spo ecznych, jak i przy pierwszych kontaktach seksualnych25. „Suma
tych do wiadcze stanowi swoisty, zakodowany w uk adzie nerwowym bank
informacji, z których w sposób wiadomy lub nie wiadomy korzysta cz owiek
przy „uruchamianiu” kolejnych zachowa 26.
A. K pi ski podkre la, e pierwsze prze ycia seksualne maj wi ksz si
utrwalenia si ni pó niejsze27. Z punktu widzenia niniejszego opracowania
wa ny jest wp yw pierwszych do wiadcze seksualnych na powstawanie wi zi mi dzy osobami podejmuj cymi wspó ycie seksualne. Zale no ta prawdopodobnie nie jest wszechobowi zuj ca, dotyczy ona bardziej kobiet ni
22

Por. R. GERRIG, P. ZIMBARDO, Psychologia i ycie, Warszawa 2006, s. 333.
Jak podkre laj R. Gerrig i P. Zimbardo, dalsze badania Harlowa wykaza y, e
do pe nego rozwoju ma pki potrzebny jest kontakt z yw , wra liwie reaguj c
matk . Ma pki wychowywane tylko przez sztuczn matk z tkaniny nie radzi y sobie w sytuacjach w asnego macierzy stwa (nie potrafi y si zaopiekowa swoimi
m odymi).
24
Por. R. GERRIG, P. ZIMBARDO, Psychologia..., s. 330.
25
Por. K. IMIELI SKI, Seksuologia spo eczna, Warszawa 1977, s. 302.
26
Cyt. za: tam e, s. 302.
27
Cyt. za: A. K PI SKI, Z psychopatologii..., s. 34.
23
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m czyzn, dodatkowo u niektórych przedstawicieli p ci m skiej po podj ciu
wspó ycia pojawia si wr cz agresja i niech do kobiety – prawdopodobnie
dzieje si tak w szczególno ci wtedy, gdy m czyzna nie ma kontaktu uczuciowego z kobiet . Postawie niech ci mo e te sprzyja unikaj cy styl przywi zania m czyzny.
Baz przywi zania jest przede wszystkim emocjonalna dost pno drugiej
osoby, jak i kontakt fizyczny. Te dwa czynniki s obecne przede wszystkim
w kontakcie z matk oraz w relacji romantycznej.
Z punktu widzenia niniejszego opracowania istotne jest to, jakie konsekwencje w sferze przywi zania powoduje fakt zerwania relacji romantycznej
(gdzie para dodatkowo wspó y a seksualnie). „Najlepszym markerem przywi zania mo e by czas trwania dystresu lub zak óce w emocjonalnym
funkcjonowaniu po zako czeniu b d zerwaniu relacji”28.
W sytuacji zerwania relacji mo e istnie pewne podobie stwo mi dzy relacj z pierwszym, znacz cym opiekunem (najcz ciej matk ) a pierwszym partnerem seksualnym. Bowlby, powo uj c si na swoje obserwacje prowadzone
w sieroci cu, podaje wiele wstrz saj cych przyk adów reakcji dzieci na rozstanie z matk . Mo na przypuszcza , e równie rozstanie po nawi zaniu pierwszej relacji seksualnej mo e nosi pewne cechy traumy. Trudno jednak powo a
si na badania analizuj ce zakres negatywnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym po zerwaniu relacji seksualnej (przede wszystkim pierwszej w yciu
jednostki), gdy w literaturze przedmiotu w a ciwie takie nie istniej .
Wydaje si , e bardzo interesuj cych informacji w analizowanej kwestii
dostarczy y najnowsze badania H. Liberskiej i D. Suwalskiej, które podda y
analizie znaczenie stylu przywi zania dla osób pozostaj cych w ró nych typach zwi zków (ma e stwie, narzecze stwie, zwi zku kohabitacyjnym)29.
Wspomniane badaczki postawi y nast puj ce pytania badawcze: Czy styl
przywi zania ma znaczenie dla relacji w zwi zku? Czy forma zwi zku ma
znaczenie dla wzajemnych relacji? Czy liczba poprzednich zwi zków partnerów ma znaczenie dla ich relacji? Czy forma zwi zku wi e si ze stylem
przywi zania osób tworz cych dany zwi zek? Czy liczba poprzednich zwi zków partnerów wi e si z ich stylem przywi zania? Dobór badanych mia
charakter celowy. Badana grupa sk ada a si z osób b d cych w ró nych typach zwi zku: ma e stwie (20 osób), narzecze stwie (20 osób) i zwi zku kohabitacyjnym (20 osób), w wieku od 20 do 30 lat.

28

Cyt. za: M. PLOPA, Psychologia rodziny. Teoria..., s. 103.
Por. H. LIBERSKA , D. SUWALSKA, Znaczenie przywi zania dla funkcjonowania m odych
doros ych w zwi zkach intymnych , w: H. LIBERSKA, A. MALINA (red.), Wybrane problemy
wspó czesnych ma e stw i rodzin, Warszawa 2011, s. 69–86.
29
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Uzyskane rezultaty ujawni y, e im wi ksze nasilenie bezpiecznego stylu
przywi zania, tym wi ksza deklarowana satysfakcja ze zwi zku (oceniana
m.in. na podstawie poziomu nami tno ci, intymno ci i zaanga owania). L kowo-ambiwalentny styl przywi zania korelowa ujemnie z intymno ci i nami tno ci . Nie uzyskano istotnej zale no ci korelacyjnej mi dzy przytoczonym stylem przywi zania a zaanga owaniem. Uzyskano natomiast istotn
negatywn zale no mi dzy unikaj cym stylem przywi zania a satysfakcj
ze zwi zku30 .
W przytoczonym badaniu Liberskiej i Suwalskiej zaobserwowano równie ,
e bezpieczny styl przywi zania jest bardziej nasilony w ród ma e stw ni
w ród narzeczonych oraz osób kohabituj cych. Nie uzyskano istotnej zale no ci korelacyjnej mi dzy liczb poprzednich zwi zków a unikaj cym oraz
l kowo-ambiwalentnym stylem przywi zania. Natomiast otrzymano s ab
istotn zale no mi dzy liczb poprzednich zwi zków a bezpiecznym stylem przywi zania. Rezultat ten oznacza, e im mniej osoby badane mia y za
sob zwi zków romantycznych, w tym wi kszym stopniu charakteryzowa y
si bezpiecznym stylem przywi zania. Autorki t umacz uzyskany rezultat
tym, e trwanie w jednej relacji romantycznej zwi ksza poczucie bezpiecze stwa. „Odnie to mo na tak e do teorii przywi zania i bada nad deprywacj macierzy sk , które udowodni y, e cz sto zmieniaj ce si osoby w yciu
ma ego dziecka utrudniaj bezpieczne przywi zanie, a czasem uniemo liwiaj przywi zanie do kogokolwiek”31.
Rezultaty bada przeprowadzonych przez Libersk i Suwalsk ujawni y
równie (i ten rezultat jest najistotniejszy z punktu widzenia niniejszego
opracowania), e liczba poprzednich zwi zków ma negatywne znaczenie dla
satysfakcji z aktualnej relacji. Oznacza to, e im wi cej zwi zków budowa y
w przesz o ci badane osoby, tym ni sze jest ich zadowolenie w obecnej relacji32. Mo na przypuszcza , e wspó ycie seksualne podejmowane w poprzedniej relacji romantycznej utrudnia nawi zanie wi zi z nast pn osob .

30

Podobne zagadnienie analizowa y W. JUROSZEK, O. HABERLA, W. KUBECZKO, Zale no ci mi dzy stylami przywi zania a intymno ci , nami tno ci i zaanga owaniem u narzeczonych, „Fides et Ratio”, 10 (2012), s. 89–101. Otrzymane rezultaty pokaza y, e styl
bezpieczny koreluje dodatnio z intymno ci , nami tno ci i zaanga owaniem (sk adowymi mi o ci wg. Sternberga). Wyniki potwierdzi y istotn negatywn zale no
mi dzy unikaj cym stylem przywi zania a sk adowymi mi o ci. Nie uzyskano istotnej zale no ci mi dzy l kowo-ambiwalentnym stylem przywi zywania si a analizowanymi sk adowymi mi o ci. Wykazano, e p e nie ró nicuje uzyskanych rezulta tów: wyniki uzyskane w grupie m czyzn i kobiet nie ró ni y si istotnie od siebie.
31
Cyt. za: tam e, s. 83.
32
Por. tam e, s. 82.
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Z punktu widzenia teorii przywi zania fakt przerwania relacji po wcze niejszym zaistnieniu bardzo intymnego dotyku (którego najmocniejsz form
jest wspó ycie seksualne) prawdopodobnie ma negatywny wp yw na jako
wi zi w kolejnym zwi zku. W kolejnych badaniach warto wzi pod uwag
czynnik nasycenia wcze niejszej relacji tre ciami erotycznymi33.
Na podstawie przytoczonych rozwa a mo na sformu owa wniosek, e
wspó ycie seksualne, przynajmniej potencjalnie, wi e ze sob jednostki.
Nie jest to jednak bezwarunkowe. Bardzo cz sto, gdy decyzja o byciu razem
do ko ca ycia nie zosta a jeszcze podj ta (czego wyrazem by oby ma e stwo), ambiwalentne uczucia do drugiej osoby przyjmuj form konfliktu typu przyci ganie-odpychanie. Czynnikiem odpowiedzialnym za przyci ganie
jest poci g seksualny, natomiast odpychaj co mog dzia a okre lone zachowania drugiej osoby (np. alkoholizm), nieakceptowane cechy osobowo ci, jej
system warto ci czy sposób bycia. Z tego wzgl du K. Wi niewska-Roszkowska
podkre la, e je li ma onkowie rozpoczynaj ma e stwo bez do wiadcze
seksualnych, a równocze nie wi e ich wzajemna mi o , to w ich wspó yciu
seksualnym ta uczuciowa atmosfera zwi e si z cielesnymi reakcjami, cielesne reakcje b d wzmaga uczuciowe, i na odwrót – prze ycia psychiczne
i duchowe b d wzmaga reakcje cielesne 34.
5. Pierwsze do wiadczenia seksualne a przywi zanie – ró nice
mi dzyp ciowe
W ramach teorii przywi zania Bowlby’ego nie stwierdza si ró nic mi dzy
p ciami w przywi zaniu do rodzica. Innymi s owy: dziewczynki nie ró ni si
od ch opców w intensywno ci przywi zania35. Inaczej przedstawia si zagadnienie w odniesieniu do przywi zania b d cego rezultatem kontaktów seksualnych. Przywi zanie do partnera seksualnego jest silniejsze u kobiet ni
u m czyzn36. Dodatkowo wydaje si , e dzieje si tak w szczególno ci w sytuacji pierwszych kontaktów seksualnych.

33

Ten sam wniosek poda am w artykule Psychologiczne konsekwencje przedma e skiego wspó ycia seksualnego, „Fides et Ratio” 7 (2011), s. 17–27.
34
Por. K. WI NIEWSKA-ROSZKOWSKA, Problemy wspó czesnego erotyzmu, Warszawa 1986,
s. 231.
35
J. Bowlby w swoich pracach nie analizuje relacji matka-dziecko z uwzgl dnieniem kwestii p ci.
36
Por. J. TEACHMAN, Premarital sex, premarital cohabitation and the risk of subsequent
marital dissolution among women, Journal of Marriage and Family, 65 (2003), s. 444–455.
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Ciekawych rezultatów w odniesieniu do wspomnianej problematyki dostarczy y badania hinduskich badaczy, którzy analizowali, jaki procent osób
po rozpocz ciu wspó ycia seksualnego chce kontynuowa relacj 37. Badanie
by o przeprowadzone w ród populacji indyjskiej, gdzie seks przedma e ski
jest bardzo rzadki, a wi c mo na przyj za o enie, e dla zdecydowanej
wi kszo ci osób by a to pierwsza relacja o charakterze seksualnym. Okaza o
si , e po nawi zaniu kontaktu seksualnego 1/3 m czyzn i a 2/3 kobiet
chcia o kontynuowa znajomo 38. Warto wi c podkre li , e zdecydowanie
wi cej kobiet ni m czyzn by o zainteresowanych dalsz znajomo ci . Jako
komentarz do przytoczonych rezultatów warto poda cytat H. Krzysteczko:
„A kocha w jej (kobiety) rozumieniu, to znaczy da wszystko. Wyrazem jej
mi o ci jest postawa: «Kocham, wi c daj ». I daje to, czego ch opiec czy doros y m czyzna chce. Ale nawet je li on daje swoje cia o, to ona przede wszystkim chce da swoj czu o , przynajmniej do momentu rozbudzenia jej po trzeba zbli enia seksualnego nie ma charakteru pop dowego (...). St d u niej
po oddaniu si w sensie fizycznym pozostaje pragnienie pozostania z tym
m czyzn ”39. Jak podkre la dalej Krzysteczko, u m odego m czyzny napi cie seksualne jest du o wi ksze ani eli u kobiety. M czyzna zaczyna mie
problem ze swoim pop dem niezale nie od obecno ci kobiety w swoim yciu.
„Taka jest fizjologia m ska, e ycie pop dowe jest u m czyzny w pewnym
sensie niezale ne od mi o ci”40. Je li na drodze do dojrza o ci psychoseksualnej m czyzna nie opanuje swojego pop du, to mo e by mu oboj tne to,
z jak dziewczyn go zaspokaja – w skrajnym przypadku m czyzna mo e
prowadzi ycie seksualne z jedn kobiet , a kocha inn 41. U kobiet taka sytuacja zdarza si du o rzadziej. Erotyzm kobiety, bardziej ani eli erotyzm
m czyzny, jest przesi kni ty uczuciowo ci , kobiecie trudniej jest oddzieli
potrzeby seksualne od innych potrzeb, takich jak t sknota, pragnienie mi oci42. Przyk adowo badanie M. Dobrowolskiej wykaza o, e statystycznie wi 37
Por. M. ALEXANDER, L. GARDA , S. KANADE, S. JEEBHOY, B. GANATRA , Romance and sex:
Pre-marital partnership formation among young women and men, “Reproductive Health
Matters”, 14(2006), s. 144–155. Na rezultaty przytoczonych bada powo ywa am si
w artykule Psychologiczne konsekwencje przedma e skiego wspó ycia seksualnego, „Fides
et Ratio”, 7 (2011), s. 17–27.
38
W tym miejscu warto podkre li znaczenie odmiennej specyfiki kulturowej i wynikaj cy z niej fakt, e w kulturze hinduskiej pozycja kobiety jest ni sza ni w kulturze europejskiej.
39
Cyt. za: H. KRZYSTECZKO, Pomoc w dojrzewaniu do mi o ci, ma e stwa i rodziny, Katowice 2000, s. 254.
40
Cyt. za: tam e, s. 253.
41
Por. tam e, s. 254.
42
Por. K. WI NIEWSKA-ROSZKOWSKA, Problemy..., s. 30.
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cej kobiet ni m czyzn uznaje masturbacj , seks-czat i ogl danie pornografii za zdrad i równocze nie cz ciej m czy ni nie maj ugruntowanego
zdania na ten temat43. Seks-czat zosta oceniony przez ankietowanych jako
zdrada, niemniej jednak mniejszej wagi ni zdrada wymagaj ca fizycznego
kontaktu. Psycholodzy zorientowani ewolucjonistycznie podkre laj , e zdrada w przypadku kobiet jest bardziej brzemienna w skutki, gdy to one bior
na siebie ci ar macierzy stwa. Silnie zaznaczona opieku czo u kobiet,
oraz rywalizacja, agresja u m czyzn sprzyja wychowywaniu potomstwa
i tym samym – przetrwaniu gatunku44. W a nie w macierzy stwie uwidacznia
si bardzo wyra nie ró nica mi dzy m czyznami i kobietami.
W literaturze przedmiotu podkre la si równie , e m czy ni, w porównaniu z kobietami, ulegaj pobudzeniu seksualnemu pod wp ywem odmiennych bod ców45. M czy ni reaguj na obrazy (st d prawie ca y przemys
pornograficzny skierowany jest do m czyzn), natomiast kobiety s bardziej
wra liwe na s owa oraz dotyk. Tzw. strefy erogenne u kobiet s umiejscowione na ca ym ciele (w przypadku m czyzn – skoncentrowane przede wszystkim wokó genitaliów), co by mo e przyczynia si do tego, e kontakty seksualne i towarzysz cy im dotyk maj bardziej wi ziotwórczy charakter
w przypadku kobiet ani eli m czyzn.
6. Rola wysi ku podejmowanego na rzecz drugiej osoby
a przywi zanie
W latach pi dziesi tych ubieg ego stulecia L. Festinger stworzy teori
dysonansu poznawczego. Teoria ta g osi, e ludzie do wiadczaj przykrego
napi cia, kiedy staj wobec elementów poznawczych odnosz cych si do takich aspektów zachowa , które s niezgodne z ich przekonaniami46. Wówczas
pozostaj dwie mo liwo ci poradzenia sobie z odczuwanym napi ciem: zmiana nieakceptowanych zachowa lub usprawiedliwienie swojego zachowania
w takim kierunku, eby mo na by o utrzyma dobr samoocen . Pisz c
o uzasadnianiu wysi ku podejmowanego dla drugiej osoby, psycholodzy cz sto odwo uj si w a nie do tej teorii. Je li bowiem kto uzna, e zrobi co dla
kogo , kto na to nie zas uguje, odczuwa napi cie wynikaj ce z utraty dobrego
43

Por. M. DOBROWOLSKA, Wirtualny seks i zdrada w ocenie osób doros ych, w: B. SZMIGIELSKA (red.), Ca e ycie w sieci, Kraków 2008, s. 241–259.
44
Por. D. BUSS, Psychologia po dania. Jak ludzie dobieraj si w pary. Gda sk 2000.
45
Por. K. WI NIEWSKA-ROSZKOWSKA, Problemy..., s. 236.
46
Por. E. ARONSON, T. WILSON, R. AKERT, Psychologia spo eczna. Serce i umys , Pozna
1997, s. 105.
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mniemania o sobie. Zaczyna my le o sobie w kategoriach osoby naiwnej,
któr atwo wykorzysta . E. Aronson, T. Wilson, R. Akert w swojej ksi ce
„Psychologia spo eczna. Serce i umys ” przytaczaj bon mot Lwa To stoja „Nie
kochamy ludzi tak bardzo za dobro, którym oni nas obdarzyli, ale za dobro,
którym my obdarzyli my ich”47.
Przytoczona teoria t umaczy, dlaczego nierzadko czujemy zwi kszon
sympati do kogo , dla kogo podj li my pewien wysi ek. Mo na wysun
przypuszczenie, e m czyzna, dla którego opanowanie pop du stanowi nieraz du y wysi ek, mo e zwi kszy swoje pozytywne warto ciowanie kobiety,
dla której owy wysi ek podj . Skoro dla kochanej kobiety dokona czego , co
tak du o go kosztowa o, musi stwierdzi przed samym sob , e ta kobieta po
prostu by a tego warta. Wielce prawdopodobne jest to, e cz sto u podstaw
takiego wysi ku le y motywacja religijna.
Podj cie kontaktów seksualnych mo e bardzo mocno wi za ze sob
partnerów. Jednak bior c pod uwag fakt, e nie ka da relacja seksualna
jest relacj przywi zaniow , warto podda weryfikacji empirycznej oddzia ywanie tych czynników, które prawdopodobnie przyczyniaj si do powstania przywi zania w relacji seksualnej. Wielce prawdopodobne jest to,
e nale y do nich: pierwsze stwo kontaktów seksualnych (pierwsze kon takty seksualne jako imprinting), p e (pierwsze kontakty seksualne wi
bardziej kobiety ni m czyzn), nasycenie relacji tre ciami uczuciowymi
(tkliwo , czu o , zakochanie), wcze niejsze podj cie decyzji o opanowaniu
swojego pop du jako wysi ek podejmowany dla ukochanej osoby (bardziej
dotyczy m czyzn) .
Na podstawie niniejszych rozwa a nasuwa si wniosek, e najlepiej by oby, gdyby jednostka podejmowa a wspó ycie seksualne z jedn osob , tak ,
z któr pozostanie do ko ca ycia. Rezultaty bada analizuj cych zale no ci
mi dzy seksualno ci a satysfakcj z ma e stwa wykaza y, e ma onkowie,
którzy rozpocz li wspó ycie seksualne po podj ciu ostatecznej decyzji o byciu razem do ko ca ycia (czego wyrazem by lub), w porównaniu z ma onkami, którzy prowadzili przed lubne ycie seksualne, cz ciej deklarowali
szcz cie i zadowolenie z ma e stwa48. Wynik ten sugeruje, e wspó ycie
seksualne jako dzia anie o charakterze przywi zaniowym, powinno by podejmowane w warunkach pewnych i stabilnych, takich, które s obarczone
najmniejszym ryzykiem zerwania relacji przywi zaniowej49.
47

Cyt. za: tam e, s. 446.
D. BUSBY, J. CARROLL, B. WILLONGHBY, Compatibility or restraint? The effects of….
s. 744–766.
49
Pomimo zwi kszaj cej si liczby rozwodów, ma e stwo, w porównaniu z innymi formami zwi zków, charakteryzuje si najwi ksz trwa o ci , K. SLANY , Alter48
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Podsumowanie
W niniejszym opracowaniu analizowano zale no ci mi dzy seksualno ci
a przywi zaniem. W tym celu wykorzystano teori C. Hazan i P. Shavera, którzy potraktowali relacj romantyczn jako proces przywi zaniowy.
Baz przywi zania jest emocjonalna dost pno drugiej osoby oraz kontakt fizyczny. Te dwa elementy s obecne przede wszystkim w dwóch rodzajach relacji: z osob znacz c (g ównie matk ) oraz romantycznej. W przypadku tej ostatniej wyj tkow rol odgrywa kontakt seksualny. W niniejszym
opracowaniu przyj to za o enie, e podobnie jak we wczesnym dzieci stwie
kontakt z pierwsz osob znacz c wp ywa na jako kolejnych relacji z otoczeniem, tak i pierwsze prze ycia seksualne maj wi ksz si utrwalenia si
ni pó niejsze. Odno nie do seksualno ci zale no ta prawdopodobnie dotyczy bardziej kobiet ni m czyzn.
Podobie stwo mi dzy relacj z rodzicem (g ównie matk ) a pierwszym
partnerem seksualnym mo e ujawnia si w sytuacji zerwania relacji. Reakcje dzieci po rozstaniu z matk maj wstrz saj cy charakter. Prawdopodobnie wiele osób po rozstaniu z pierwszym partnerem seksualnym równie dowiadcza traumy. Czynnik ten powinien by uwzgl dniany podczas terapii
psychologicznej osób maj cych problemy z nawi zaniem g bokiej wi zi
w relacji romantycznej.

natywne formy ycia ma e sko-rodzinnego w ponowoczesnym wiecie , Kraków 2002,
s. 146–151.

