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marek dziewiecki, Problemy z seksualnością, wyd. 
espe, kraków 2011, ss. 301.

Sięgając po lekturę książki Problemy z seksualnością księdza Marka 
Drzewieckiego możemy mylnie odnieść wrażenie, że będziemy mieć 
do czynienia z kolejnym poradnikiem - instrukcją nakazów i zaka-
zów skierowanych do wierzących młodych chrześcijan. Stanowisko 
Kościoła katolickiego w kwestiach związanych z seksualnością jest bar-
dzo wyraziste i jednostronne, przez co naraża się na zarzut niepostę-
powego, mało użytecznego oraz niezrozumiałego w obecnych czasach. 
Postępujący proces sekularyzacji społeczeństwa oraz odwrót od war-
tości chrześcijańskich przebiega równocześnie ze zmianami obyczajo-
wości związanymi z zajmowaniem coraz luźniejszych postaw wobec 
zawierania formalnych związków, posiadaniem dzieci i sposobu ich 
wychowywania. 

Oddana w ręce czytelników publikacja nie krępuje moralizatorskim 
stylem wypowiedzi, nie zakłada z góry ustalonych odpowiedzi, nie jest 
wreszcie wykładem z teologii moralnej. Jest natomiast ugruntowana 
przez postawę badacza – poszukiwacza poruszającego się w trudnej 
materii moralnej, wkraczającej w sferę prywatną, intymną. Autor po-
dejmuje ponadto trudną sztukę przełożenia argumentów natury teolo-
gicznej na język świecki, zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych 
problematyką. Książka odnosi się w sposób krytyczny do pytań osób 
mających wątpliwości, stojących przez ważną decyzją a chcących żyć 
w zgodzie z samym sobą, wyznawaną hierarchią wartości oraz przyjętą 
wiarą. Ze zbioru wybranych listów stanowiących każdorazowo wstęp 
do poszczególnego rozdziału udało się autorowi stworzyć ciekawą pa-
noramę zagadnień począwszy od wyjaśniania nauczania Kościoła kato-
lickiego dotyczących ludzkiej seksualności, poprzez kwestie związane 
z czystością, płcią, antykoncepcją czy uzależnieniami, aż do rozważań 
nad budowaniem przez młodych wspólnej przyszłości przed zawar-
ciem związku małżeńskiego oraz podczas jego trwania.

Podniesione w książce dylematy sfery seksualności człowieka sta-
ją się podstawą do pogłębienia studiów nad rolą wartości moralnych  
w życiu człowieka, sztuki podejmowania decyzji świadomych i wol-
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nych oraz rozumienia radości z przeżywania obecności drugiego. 
Myślą przewodnią książki jest pytanie o to, czym w istocie jest miłość. 
Miłość rozumiana po chrześcijańsku, miłość znajdująca odzwiercie-
dlenie w mądrości, miłość rozumiejąca, poszukująca spełnienia, ale  
i miłość cielesna, głęboka, zespalająca. Czy w imię miłości mamy mo-
ralne prawo rezygnować ze swojej godności, wolności lub czystości? 
„Nie wolno z miłości do kogoś ofiarowywać mu tego, bez czego nie 
jesteśmy w stanie kochać” – pisze autor. Miłość pokonuje wszelkie 
przejawy egoizmu. W miłości nie ma konkurencji. Natomiast sposób 
przeżywania i wyrażania swojej seksualności jest istotnym sprawdzia-
nem dojrzałości człowieka w stosunku do siebie i innych. Dlatego 
dojrzała miłość to umiejętne połączenie sfer przeżyć fizycznych, psy-
chicznych, duchowych, moralnych oraz społecznych, stąd autor apelu-
je o szersze rozumienie miłości wykraczające poza sferę przeżyć czysto 
cielesnych. 

Publikacja jest pomocnym przewodnikiem w odkrywaniu miłości 
pełnej i dojrzałej, która nie boi się stawiać wymagań i rościć sobie pra-
wo do brania odpowiedzialności za podjęte działania. Racją przema-
wiającą za przeczytaniem tej książki jest moralny przekaz autora, który 
nie namawia, ale zachęca do przemyślenia kwestii, dlaczego dla jed-
nych seksualność jest błogosławieństwem, a dla innych staje się prze-
kleństwem. 
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