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Dziś ludzie są bardzo swobodni 
A wszystko zaczęło się od lat dwudziestych ubiegłego stulecia, kiedy Wil-

helm Reich opracował program rewolucji seksualnej. Uważał on, że człowiek 
niewyżyty, niezaspokojony seksualnie jest dobrym materiałem dla rewolu-
cji i wojen. Od tego austriackiego psychoanalityka bierze początek temat 
rewolucji seksualnej, której owocem jest swoboda zdefiniowana również 
w haśle „róbta, co chceta”. Ale okazuje się, że ta wolność seksualna wcale 
nie prowadzi do szczęścia, a wręcz przeciwnie – rodzi zniechęcenie do życia 
seksualnego, obojętność, a nawet utratę poczucia sensu życia seksualnego.  
Bo w gruncie rzeczy człowiek oczekuje, że życie seksualne będzie miało jakiś 
sens, że będzie coś znaczyło. Tymczasem w myśl programu rewolucji seksu-
alnej życie seksualne nie ma żadnego głębszego sensu, a druga osoba trak-
towana jest jako środek zaspokojenia potrzeb – ginie odniesienie osobowe. 
Widzimy to w dramacie ludzi, którzy żyją wspólnie, lecz bez małżeństwa, 
czy tych, którzy żyją przygodnie, zachowując pełną swobodę seksualną.  
W życiu takich ludzi pojawia się rozkład wewnętrzny i emocjonalny oraz 
poczucie zupełnego zagubienia. 

Pierwsza myśl wstępna
Jeśli mamy mówić o sprawach seksualnych, zastanówmy się najpierw nad 

tym, czym w ogóle jest płeć. Otóż płeć jest to pewne zjawisko biologicz-
ne, którym cechuje się ogromna liczba istot żywych. Zjawisko to związane 
jest ze zdolnością przekazywania życia. Ta zdolność różni materię ożywioną 
od nieożywionej – ożywiona może przekazywać życie. 
 
Przekazywanie życia dokonuje się na dwa sposoby. 

Pierwszy polega na tym, że osobnik rodzicielski wyłania z siebie osobnika 
potomnego – nazywa się to rozmnażaniem wegetatywnym (u roślin) – albo 
przygotowuje jakąś część ustroju, która potem rozwija się w ustroju potom-
nym, bądź nawet tylko jedną komórkę, z której ustrój potomny się rozwinie 
(myślę o zarodnikach). Wtedy ustrój potomny powiela całkowicie ustrój ge-
netyczny ustroju macierzystego. 

Drugi sposób – generatywny, czyli płciowy – ma miejsce wtedy, gdy ustrój 
potomny bierze swój początek z dwóch wyspecjalizowanych komórek ro-
dzicielskich, które dopiero po połączeniu się dają początek istocie potom-
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nej. To pociąga za sobą różnorodność genetyczną – ustrój potomny nigdy 
nie powiela ustroju macierzystego, zawsze jest wzbogacony w stosunku 
do ustrojów rodzicielskich innym „wystrojem” genetycznym. Te dwie po-
czątkowe komórki mogą być wytwarzane w jednym ustroju rodzicielskim 
– u roślin nazywamy to jednopiennością (większość roślin jest jednopienna). 
Inne organizmy są rozdzielnopłciowe, czyli np. na jednej roślinie występu-
ją komórki jednego rodzaju, a na drugiej – drugiego rodzaju; nazywamy 
to dwupiennością. 

Kim jesteśmy my, ludzie? Jesteśmy żywymi istotami, w których ustroju 
wytwarzane są określonego rodzaju komórki rozrodcze. Zatem w świe-
tle tych stwierdzeń kobieta jest ustrojem żywym, w którym wytwarzane 
są określonego rodzaju komórki rozrodcze. Niektórzy mają do mnie pre-
tensje, że takie stawianie sprawy to straszny biologizm. Tymczasem to jest 
zwyczajna prawda, prosty biologiczny fakt. I nic na to nie poradzę. Bo czym 
się różni mężczyzna od kobiety pod prysznicem? Tym, co służy przekazywa-
niu życia. Po prostu. Mówimy tu o członku i o jądrach u mężczyzny oraz 
o piersiach i o sromie u kobiety. Zobaczymy później, że te różnice cielesne 
są źródłem najróżniejszych lęków i niepokojów, a przecież one służą przeka-
zywaniu życia. 

O tym, kim jest mężczyzna i kobieta, uczy nas czwarte przykazanie: 
„Czcij ojca swego i matkę swoją”. Ono nam pokazuje, kim jesteśmy: męż-
czyźni – potencjalnymi ojcami, a kobiety matkami. I to jest godne czci.  

  Biologicznie zaś rzecz ujmując (i zestawiając to z teologią), mój ojciec dał 
mi jedną komórkę i moja matka dała mi jedną komórkę. Z tych miliardów 
komórek, które są w ich organizmach, za tę jedną komórkę od ojca i jedną 
komórkę od matki Najwyższy każe mi czcić moich rodziców. Bo gdyby nie 
to, że rodzice podzielili się ze mną i oddali mi po jednej swojej komórce, 
Najwyższy nie stworzyłby mojej nieśmiertelnej duszy. Przynajmniej tak wi-
dzimy to my, wierzący – o ile wierzymy. 

Na marginesie: pewien chłopak z drugiej klasy liceum zapytał mnie „po co 
mam wierzyć?”. To pytanie jest istotą całego zagadnienia. Jeśli deklarujemy 
się jako wierzący, uznajemy, że mamy nieśmiertelną duszę, która ożywia ciało, 
którym z kolei podzielili się ze mną moi rodzice. Warto, aby każdy młody 


