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Miłość -  wsparcie czy przeszkoda w pracy zawodowej?

STRESZCZENIE

Artykuł rozważa miłość w kontekście teorii work-life balance. Autor prezentuje istotę 
prawdziwej miłości według psychologii, rolę kobiet i mężczyzn we współczesnym 
świecie, problem zdrad i rozwodów według antropologii oraz tzw „toksyczną miłość”. 
W konkluzjach jest powiedziane, że jakość miłości decyduje o jej pozytywnym lub ne
gatywnym wpływie na naszą pracę; to znaczy -  pozytywne uczucia miłości motywują 
nas do pracy, a negatywna miłość osłabia nasze zaangażowanie w życie zawodowe.

Słowa kluczowe: miłość, małżeństwo, work-life balance, toksyczna miłość, psycho
logia miłości.

Wprowadzenie

W ostatnich latach dużą popularność w literaturze psychologicznej zdobyła koncepcja work- 
-life balance (WLB), która głosi zachowywanie równowagi między pracą (kariera) a życiem 
prywatnym (zdrowie, rodzina, rozrywka, duchowość)1. Koncepcja ta stanowi odpowiedź 
na problemy wielu ludzi, którzy w dzisiejszym skomplikowanym świecie cywilizacji tech
nicznej są poddawani w pracy licznym stresom, a także padają ofiarą pracoholizmu i wypa
lenia zawodowego. Ludzie często nie potrafią sobie radzić w wymagającym wielu poświęceń 
życiu zawodowym i to odbija się bardzo negatywnie na ich życiu osobistym. Agnieszka Smo- 
der pisze, że harmonijne łączenie pracy z życiem pozazawodowym stało się jednym z głów
nych celów polityki zatrudnienia oraz polityki społecznej UE. Tematyka WLB pojawia się 
zarówno w kontekście polityki równych szans kobiet i mężczyzn, problemów dotyczących 
współczesnej rodziny oraz wyzwań dla rynku pracy w zakresie optymalizacji wykorzysta
nia potencjału ludzkiego i poprawy wydajności1 2. O stanie równowagi na linii praca -  życie

1 Por. B. Rzepka, Work-life balance: jak  osiągnąć równowagę w pracy i w życiu, Wydawnictwo 
„Helion”, Gliwice 2016.

2 A. Smoder, Elastyczne formy pracy jako instrument „work-life balance " [w:] „Polityka Społeczna” 
2012, nr 1, s. 14.
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pozazawodowe możemy mówić wtedy, gdy człowiek radzi sobie z potencjalnym konfliktem 
między różnorodnymi wymaganiami dotyczącymi jego czasu i energii w sposób pozwa
lający na zaspokajanie pragnienia dobrobytu i spełnienia. W ramach takiego ujęcia WLB 
osiągnięcie wspomnianego „spełnienia” jest uwarunkowane zainwestowaniem czasu i uwagi 
w czterech obszarach: dla siebie, dla swoich bliskich (rodzina, przyjaciele), na potrzeby 
pracy zawodowej oraz innych osób/społeczności (np. w ramach wolontariatu)3.

W artykule tym, pozostając w obrębie koncepcji WLB, postanowiono zbadać zagadnienie 
miłości w odniesieniu do pracy, gdyż ta pierwsza jest podstawowym elementem naszego 
życia prywatnego, a wręcz stanowi o jakości i wartości naszego życia. Warto więc zobaczyć, 
na ile miłość może pomagać nam w pracy zawodowej, lecz także -  w jakim stopniu może 
ją  dezorganizować. O miłość bowiem zabiegają chyba wszyscy. Jednak nie wszyscy zdają 
sobie jasno sprawę, że -  jak zobaczymy w tej pracy -  „miłość ma różne oblicza” i nie zawsze 
ma pozytywny wpływ na nasze życie, czego każdy z nas by pragnął. Oczywiście jednak, 
gdy dwoje ludzi darzy się rzeczywistym uczuciem i wsparciem, to taka relacja ma korzystny 
wpływ na ich życie zawodowe, zwiększa ich motywację i daje lepszą jakość życia.

Literatura naukowa na temat miłości jest oczywiście ogromna, dlatego na potrzeby 
artykułu należało ograniczyć dobór cytowanych autorów. Skoncentrowano się na miło
ści w ujęciu psychologicznym oraz w ujęciu wybitnej amerykańskiej antropolog -  Helen 
Fisher. W pierwszym podrozdziale pracy przedstawiono główne poglądy na temat, czym 
jest miłość według ustaleń psychologów. Następne dwa podrozdziały traktują o roli kobiet 
i mężczyzn dawniej i dziś, ponieważ oczekiwania wobec płci zmieniły się na przestrzeni 
wieków, co spowodowało, że różnie też wygląda ich funkcjonowanie we wspólnym 
związku. Omawiamy także zdrady i rozwody (które stanowią momenty krytyczne w każ
dej relacji) oraz tzw. toksyczną miłość, w której jedna z osób jest manipulowana, a wręcz 
psychicznie niszczona. W ten sposób, jak się zdaje, dokonano przeglądu głównych zagad
nień związanych z miłością.

Istota miłości

Bogdan Wojciszke pisze, że za Robertem J. Sternbergiem można rozróżnić trzy zasadnicze 
składniki miłości: intymność, namiętność i zaangażowanie w utrzymanie związku4.

Intymność oznacza tutaj pozytywne uczucia i towarzyszące im działania, które wywołują 
przywiązanie, bliskość i wzajemną zależność partnerów od siebie. Badania Sternberga wyka
zują, że na tak rozumianą intymność składają się5:
• pragnienie dbania o dobro partnera;
• przeżywanie szczęścia w obecności partnera i z jego powodu;
• szacunek dla partnera;
• przekonanie, że można na niego liczyć w potrzebie;
• wzajemne zrozumienie;

3 Ibidem, s. 14.
4 B. Wojciszke, Psychologia miłości. Intymność. Namiętność. Zaangażowanie, Gdańskie Wydawni

ctwo Psychologiczne, Gdańsk 1993, s. 8.
5 Ibidem, s. 8-9. Zob. też: R. J. Sternberg, A triangular theory o f  love [w:] „Psychological Review” 

1986, nr 93, s. 119-135.
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• wzajemne dzielenie się przeżyciami i dobrami, zarówno duchowymi, jak i materialnymi;
• dawanie i otrzymywanie uczuciowego wsparcia;
• wymiana intymnych informacji;
• uważanie partnera za ważny element własnego życia.

Z kolei namiętność jest zbiorem silnych emocji zarówno pozytywnych (zachwyt, radość, 
pożądanie), jak i negatywnych (niepokój, zazdrość, tęsknota)6.

Zaangażowanie natomiast jest tu rozumiane jako decyzje, myśli, uczucia i działania ukie
runkowane na przekształcenie relacji miłosnej w trwały związek oraz na utrzymanie tego 
związku pomimo występowania różnych przeszkód7.

Robert L. Burgess i Ted L. Huston w r. 1979 przedstawili kolejność zdarzeń w powstawa
niu trwałego związku8:

1. Partnerzy spotykają się częściej, na dłużej, w coraz bardziej różnorodnych sytuacjach.
2. W przypadku rozdzielenia usiłują znowu być razem, co dostarcza im satysfakcji.
3. „Otwierają się” przed sobą nawzajem -  wyjawiają tajemnice i łączą ich intymne kon

takty fizyczne.
4. Stają się mniej zahamowani i bardziej skłonni do dzielenia się uczuciami pozytywnymi 

i negatywnymi, do wzajemnego pochwalania się i ganienia.
5. Rozwijają swój własny system porozumiewania się i doskonalą jego używanie.
6. Narasta ich zdolność do zauważania i przewidywania punktu widzenia partnera.
7. Zaczynają wzajemnie synchronizować swoje cele i postępowanie oraz wykształcają 

trwałe scenariusze wzajemnych kontaktów.
8. Zwiększają wysiłek wkładany w związek, podwyższając w ten sposób jego ważność 

we własnej „przestrzeni życiowej”.
9. Coraz silniej odczuwają, że ich indywidualny interes jest nieodłączny od istnienia 

i jakości łączącego ich związku.
10. Narasta ich wzajemne lubienie się, zaufanie i miłość.
11. Zaczynają uważać swój związek za niemożliwy do zastąpienia, a przynajmniej za nie

powtarzalny.
12. Coraz częściej i silniej występują jako para (a nie dwie jednostki) w relacjach z innymi 

ludźmi.
Wiele związków, które ludzie nawiązują, prawdopodobnie nawet większość z nich, nigdy 

nie wykracza poza fazę romantyczną, która albo przemija, albo nie jest wsparta dążeniem 
do trwałego związku. Natomiast związek kompletny to taki, który zwykle kończy się mał- 
żeństwem9. Miłość kompletna to najbardziej satysfakcjonująca forma związku i najbardziej 
nasycona emocjami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Przy końcu tej fazy zanika 
namiętność; badania wykazują bowiem, że im dłużej trwa małżeństwo, tym słabsza jest miłość 
romantyczna między małżonkami. Namiętność zanika jednak tylko dlatego, że taka jest jej 
natura, więc nie należy za ten fakt winić jednego z partnerów. Akceptacja tej prawdy mogłaby

Miłość -  wsparcie czy przeszkoda w pracy zawodowej?

6 Ibidem, s. 12.
7 Ibidem, s. 15.
8 Por. Ibidem, s. 23. Zob. też: Social exchange in developing relationships, red. R. L. Burgess & T. L. 

Huston, Academic Press, New York 1979.
9 Ibidem, s. 25.
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uchronić wiele związków przed rozczarowaniami, a nawet rozstaniami (tak jak nie ma co się 
obrażać na drzewa, że spadają z nich liście)10 11.

Związki oparte tylko na namiętności nie mają przyszłości. Ludzie powinni opierać 
swoje relacje na prawdziwej przyjaźni -  wtedy są one trwałe. Taka miłość trwa długo, 
mimo że zanika namiętność między małżonkami11.

Z kolei Helen Fisher pisze, że małżeństwo ma niewątpliwie znacznie większą war
tość niż romans, choćby i najgorętszy. Pożądanie jest popędem, tzw. romantyczna miłość 
to pełne euforii szaleństwo, natomiast prawdziwe przywiązanie to piękna więź dwojga ludzi. 
Jak pisał Antoine de Saint-Exupery -  „Miłość nie polega na wpatrywaniu się w siebie, lecz 
na wspólnym patrzeniu w tę samą stronę”. Ludzka emocja -  przywiązanie jest czymś trwa
łym, zakorzenionym w ludzkim mózgu. Lecz instytucja małżeństwa ulega w dzisiejszych 
czasach przemianom w związku z podważeniem patriarchatu i awansem ekonomicznym 
kobiet. Mamy więcej rozwodów i ponownych małżeństw -  co niesie ze sobą cierpienie, 
ale i okazje do szczęścia. Nawet zdrada małżeńska kobiet nie jest już oceniana aż tak rygo
rystycznie, jak to było jeszcze do niedawna. Wykształcone i niezależne finansowo kobiety 
nie podważają doniosłej roli przywiązania ani instytucji małżeństwa; co więcej, właśnie dziś, 
zdaniem H. Fisher, jak nigdy wcześniej w historii -  mężczyźni i kobiety mają większe szanse 
na emocjonalne i intelektualne spełnienie w małżeństwie12.

Komentując te ustalenia, nie powiemy nic bardzo odkrywczego, twierdząc, że pozytywna 
miłość korzystnie wpływa na różne obszary życia człowieka, w tym także na pracę. Bo prze
cież zakochany mężczyzna pragnie wykazać się osiągnięciami zawodowymi, także wysokimi 
zarobkami przed swoją kobietą. Podobnie kobieta, jeśli jest spełniona w życiu prywatnym 
i czuje wsparcie męża -  może swobodnie rozwijać się w swojej profesji.

Człowiek nie jest raczej stworzony do życia samotniczego i dlatego każdy z nas jako 
osoba dorosła poszukuje miłości, poszukuje tej „drugiej połówki”. Niektórzy z nas wpraw
dzie wybierają życie samotnicze, ale za to mają przyjaciół lub inne „wyższe idee” (czyli pasje, 
pracę, hobby itp.), które w pewnym sensie „rekompensują” im brak partnera życiowego. Jeśli 
zaś niektórym ludziom samotnym brak nawet przyjaciół czy tych pasji -  wtedy są oni rzeczy
wiście, tak po ludzku -  „nieszczęśliwi”. A taka sytuacja może tylko negatywnie oddziaływać 
na ich pracę czy karierę.

Ważne jest, aby pamiętać, że również dzieci potrzebują miłości ze strony rodziców. Jest ona 
im potrzebna do zdrowego rozwoju psychicznego, także biologicznego, oraz stanowi niezastą
pione wsparcie w niełatwym procesie edukacji. Psychoanalitycy (np. Zygmunt Freud) w swych 
pracach często dowodzą, że brak miłości okazywanej dzieciom skutkuje zwykle tym, że jako 
dorosłe osoby -  te wcześniej niekochane dzieci -  stają się agresywne i przejawiają zachowania 
antyspołeczne. Toteż gdy w związku mężczyzny i kobiety pojawia się dziecko (lub dzieci), 
muszą oni już dużo uwagi i troski kierować w jego (czy w ich) stronę, a nie tylko do siebie 
nawzajem. To jest też częstą przyczyną problemów w młodych małżeństwach, gdy np. męż
czyzna jest zazdrosny o dziecko, że żona poświęca mu dużo czasu i czułości, a o niego nie dba 
już tak, jak wtedy, gdy byli tylko we dwoje. Taka jest jednak natura miłości, natura małżeństwa, 
że dziecko ma swoje potrzeby, które dorośli ludzie też muszą zaspokoić.

10 Ibidem, s. 26.
11 Ibidem, s. 27.
12 H. Fisher, Pierwsza płeć, tłum. P. Luboński, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa 

2003, s. 328-329.



Miłość -  wsparcie czy przeszkoda w pracy zawodowej? 167

Rola kobiet: dawniej i dziś

W swojej głośnej książce pt. Druga płeć wydanej w 1949 r. Simone de Beauvoir zadała 
pytanie: „Co to jest kobieta?” i była przekonana, że kobiecość jest wyłącznie wytworem pro
cesów społecznych i ekonomicznych. Twierdziła: „Nie rodzimy się kobietami, lecz stajemy 
się nimi”. Od tego czasu wiele się zmieniło w nauce i wiemy dziś, że między dwiema płciami 
zachodzi szereg fundamentalnych różnic, bowiem przez miliony lat mężczyźni i kobiety 
pełnili odmienne funkcje, wymagające odmiennych umiejętności, co przez dobór naturalny 
ukształtowało psychikę i fizjologię kobiet i mężczyzn inaczej13.

Zasadniczy jednak tok myśli pani de Beauvoir był poprawny: podtrzymywała ona pogląd, 
że to tradycje społeczne, wynikające z rolniczej przeszłości, zepchnęły kobietę na drugorzędną 
pozycję w naszej cywilizacji. Uczeni ustalili, że do czasu przyjęcia przez ludzkość osiadłego, 
rolniczego stylu życia kobiety stanowiły znaczną siłę społeczną i ekonomiczną. Na sawan
nach Afryki „chodziły do pracy” zbierać owoce i warzywa, dzieci w tym czasie pozostawiały 
pod opieką krewnych, a to, co matki przyniosły wieczorem do obozu, było znaczną częścią 
wieczornego posiłku. Kobieta miała być wtedy traktowana jako równa mężczyźnie. Kiedy 
jednak doszło do rewolucji rolniczej, mężczyźni przejęli najważniejsze zadania gospodarcze: 
uprawę ziemi i zbieranie plonów. Wkrótce stali się też kupcami, wojownikami, głowami rodzin 
i przywódcami. W wielu rolniczych społecznościach, a w szczególności tam, gdzie ludzie 
są słabo wykształceni, kobiety do tej pory są traktowane jako „druga płeć”, niestety -  gorsza14.

Rewolucja przemysłowa spowodowała z kolei, że kobiety znów zaczęły być wciągane 
do pracy zarobkowej. Ta sytuacja przywróciła kobietom silną pozycję ekonomiczną, utraconą 
przed wiekami. Zdaniem H. Fisher kobiety, wkraczając w szeregi najemnych pracowników, 
wykorzystują swoje wrodzone talenty i radykalnie zmieniają obraz biznesu, seksu i rodziny 
XXI stulecia. W niektórych dziedzinach mogą nawet zdobyć dominację, stając się tam „pierw
szą płcią”. A jest tak dlatego, ponieważ bieżące trendy w biznesie, mediach, edukacji, prawie, 
medycynie, zarządzaniu itp. wskazują, że świat potrzebuje „kobiecego umysłu” 15.

U kobiet są takie cechy, ukształtowane w zamierzchłej przeszłości, jak: sprawność wer
balna, umiejętność czytania z postawy ciała, gestów, wyrazu twarzy i innych zachowań nie
werbalnych, wrażliwość emocjonalna, empatia, wyostrzone zmysły dotyku, smaku, węchu 
i słuchu, cierpliwość, umiejętność myślenia i działania wielotorowego, zdolność widzenia 
wszelkich spraw w szerokim kontekście, zamiłowanie do długoterminowego planowania, 
dar łatwego nawiązywania kontaktu i negocjowania, uczucia opiekuńcze, wreszcie skłon
ność od współpracy, osiągania kompromisu i działania w egalitarnych zespołach. Z kolei 
do naturalnych zdolności mężczyzn należą: doskonała orientacja przestrzenna, talent 
do rozwiązywania skomplikowanych problemów mechanicznych, zdolność do koncentracji 
i umiejętność panowania nad emocjami. Nie znaczy to oczywiście, że kobiety i mężczyźni 
są marionetkami swojego DNA; ludzie bowiem myślą i potrafią brać pod uwagę wiele możli
wości -  dokonują wyborów i zdobywają nowe umiejętności. Dlatego wielu wznosi się ponad 
swoją naturę, aby decydować o swoim życiu16.

13 Ibidem, s. 11.
14 Ibidem, s. 12.
15 Ibidem, s. 12-13.
16 Ibidem, s. 13-14.
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Odnosząc się do tych rozważań, należy powiedzieć, że na naszych oczach wciąż dzieje 
się swoista „rewolucja obyczajowa” wiążąca się z równouprawnieniem kobiet i mężczyzn 
we wszelkich niemal dziedzinach życia społecznego. Dawniej w Niemczech mówiło się, 
że przeznaczeniem i miejscami dla kobiety są: Kindern, Kuche, Kirche (dzieci, kuchnia, 
kościół). Dzisiaj nikt już tak nie mówi -  i dobrze, bo kobiety nie stoją niżej od mężczyzn 
pod względem intelektualnym. Toteż nikogo już nie dziwi, że prezydentem kraju lub sze
fową rządu zostaje kobieta. A jeszcze w początkach XX wieku sensację w Paryżu wzbu
dzała późniejsza polsko-francuska noblistka Maria Curie-Skłodowska, która była pierwszą 
kobietą studiującą na Sorbonie. Świat się niewątpliwie zmienił i wciąż się zmienia na lep
sze, na korzyść dla kobiet, ale niestety nie wszędzie; w wielu krajach muzułmańskich 
status kobiet jest dużo gorszy niż w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, np. w Arabii 
Saudyjskiej dopiero od niedawna kobietom zezwolono prowadzić samochody. Mężczyźni 
bowiem nie zawsze i często niechętnie ustępują w życiu miejsca kobietom, a one też nie
rzadko nie mają odwagi „wchodzić” do prac i na pozycje społeczne tradycyjnie „zarezer
wowane dla mężczyzn”. Potrzeba więc zapewne jeszcze wielu lat, aby równouprawnienie 
kobiet i mężczyzn stało się trwałym znamieniem cywilizacji ludzkiej.

Alfred Skorupka

Rola mężczyzn: dawniej i dziś

Helen Fisher pisze, że z przeprowadzonych w USA testów zdolności werbalnych wynika 
jasno, że dziewczynki przeciętnie zaczynają mówić wcześniej niż chłopcy. Nie wszyscy, 
bo mężczyźni są różni, tak jak różne są kobiety; a zróżnicowanie w obrębie jednej płci 
jest większe niż zróżnicowanie między płciami. Świadczy o tym wszystkim dziedzictwo 
Zachodu: przez wieki w naszej cywilizacji kobiety miały bardzo ograniczony dostęp 
do tego, aby stać się politykami, naukowcami, pisarkami, poetkami i aby kultywowały tzw. 
„męskie talenty”. Z tej przyczyny główni pisarze to prawie zawsze mężczyźni. Tym nie
mniej uczeni dostrzegają, że przeciętnie kobiety są bardziej uzdolnione językowo od męż- 
czyzn17.

Natomiast mężczyźni przeciętnie lepiej rozwiązują skomplikowane problemy matema
tyczne (nie arytmetyczne), sprawniej też czytają mapy, poruszają się w labiryncie i rozwią
zują inne zadania przestrzenno-ilościowe. Widać to już w dzieciństwie, gdy mali chłopcy 
z zapałem rozbierają mechanizmy i do zabawy potrzebują więcej miejsca, ponadto spraw
niej niż ich rówieśnice radzą sobie z różnymi problemami mechanicznymi i przestrzen
nymi. W okresie dojrzewania chłopcy wyraźniej przewyższają dziewczynki w algebrze 
i geometrii. Te umiejętności chłopców i mężczyzn mają istotne zakorzenienie kultu
rowe. Istnieje też związek między testosteronem, męskim chromosomem Y i przewagą 
w sprawności rozwiązywania problemów przestrzenno-ilościowych; gdy bowiem dziew
czynki otrzymują testosteron w trakcie życia płodowego -  w dzieciństwie zachowują się 
jak „chłopczyce”, a jako nastolatki są dobre z matematyki18.

Wiele badań wskazuje, że mężczyźni i chłopcy są bardziej agresywni od dziewcząt i kobiet. 
Taką zależność stwierdzono prawie w każdej kulturze. Ponadto zdecydowana większość mor
derstw na świecie jest popełniana przez mężczyzn. Owo agresywne nastawienie z pewnoś

17 H. Fisher, Anatomia miłości, przeł. Joteł, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 2004, s. 243.
18 Ibidem, s. 242-243.
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cią było korzystne, kiedy przed czterema milionami lat na afrykańskich stepach mężczyźni 
musieli stawić czoło drapieżnikom i nieprzyjaciołom19.

Bogdan Wojciszke pisze, że znane raporty Kinseya, które w swoim czasie zrewolucjonizo
wały poglądy na ludzką seksualność -  zaowocowały następującymi wnioskami20:
• mężczyźni łatwiej niż kobiety wpadają w podniecenie na sam widok ciała płci przeciwnej;
• mężczyźni łatwiej ulegają podnieceniu, czytając o seksie;
• głównym czynnikiem wywołującym podniecenie u kobiet jest bliski kontakt fizyczny 

i dotyk w ogólności.
Jednak bardziej współczesne badania zdają się wskazywać na zanikanie tych różnic, 

co jest objawem zanikania podwójnego standardu moralności (bardziej rygorystycznego 
dla kobiet, a przyzwalającego dla mężczyzn) i tradycyjnego stereotypu erotyki męskiej 
i kobiecej. Generalnie jednak dla mężczyzn sam widok kobiecego ciała jest podniecający, 
choć widok męskiego ciała często nie jest podniecający dla kobiet21.

Trzeba tutaj zauważyć, że chociaż tradycyjne wychowanie i tradycyjna kultura wyma
gają od mężczyzn siły, sukcesu i zdecydowania, to jednak nie wszyscy potrafią być silnymi 
i nie wszyscy mają możliwości odnosić sukcesy. Wzrost znaczenia kobiet w społeczeństwie 
jest poważnym wyzwaniem dla wielu przedstawicieli płci męskiej, którzy chcieliby zawsze 
dominować. Tymczasem mężczyźni muszą się uczyć nowych ról społecznych, czasem nawet 
okazywać tzw. kobiece cechy osobowości i ta sytuacja powoduje u wielu z nich frustrację. 
Ponadto mężczyźni są z natury agresywni, lecz w dzisiejszych warunkach muszą tę agre
sję hamować, co nie zawsze przychodzi im łatwo. Wydaje się, że jednym z najpoważniej
szych problemów w związkach kobiet i mężczyzn jest ich różny stosunek do seksualności; 
mianowicie mężczyźni są bardzo wrażliwi na bodźce o charakterze erotycznym, podczas 
gdy kobiety zdają sobie sprawę, że dla nich kontakt seksualny z mężczyzną może zakończyć 
się macierzyństwem i utratą tzw. „dobrej opinii”.

Miłość -  wsparcie czy przeszkoda w pracy zawodowej?

Zdrady i rozwody

Dziesiątki studiów etnograficznych, nie mówiąc już o wielu historiach, wskazują 
na powszechność życia pozamałżeńskiego we wszystkich kulturach. Ludzie wpraw
dzie dążą do zawarcia małżeństwa, co wiąże się z wiernością, ale są też bardzo skorzy 
do zawierania związków pozamałżeńskich o podłożu erotycznym22.

U początków cywilizacji zachodniej istniało dwoiste podejście do zdrad, czyli do cudzo
łóstwa. W Mezopotamii uważano, że kobieta musi „zachować cześć”, a cudzołożnica mogła 
zostać zabita. Mężczyznom natomiast wolno było korzystać z usług prostytutek, ale kiedy 
mężczyzna łączył się z zamężną kobietą lub pozbawiał dziewictwa niezamężną dziewczynę 
o równym mu statusie społecznym, było to już występkiem, groziła za to surowa kara kastra
cji czy nawet śmierci. Czasem jednak u niektórych ludów obchodzono tzw. święta płodności, 
podczas których stosunki seksualne między różnymi ludźmi nie były ganione. Przede wszyst
kim jednak w dawnych czasach oczekiwano wierności od żony, nie zaś od męża. Z czasem

19 Ibidem, s. 247-248.
20 B. Wojciszke, op. cit., s. 56.
21 Ibidem, s. 57-58.
22 H. Fisher, Anatomia miłości..., s. 85-86.
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te standardy się zmieniły w związku z odpowiednimi przykazaniami religii żydowskiej 
i chrześcijańskiej23.

Mężczyźni lubią chwalić się swoimi „podbojami miłosnymi”, a kobiety raczej ukrywają 
romanse. Zapewne kobiety mają dziś więcej okazji do zdrady, gdyż wiele z nich dużo pracuje 
poza domem, w przeciwieństwie do czasów dawniejszych, gdy dom wyznaczał ich miejsce 
i obowiązki24.

Z darwinowskiego punktu widzenia wyjaśnia się, że mężczyźni szukają związków poza- 
małżeńskich, aby rozprzestrzeniać swoje geny25. Chodzi o to, że biologiczny popęd kieruje 
nieświadomie mężczyzn do tego, aby mieć jak najwięcej potomków. Natomiast w biologicz
nym interesie kobiety leży to, aby mężczyzna opiekował się nią i ich wspólnym dzieckiem.

Helen Fisher pisze, że rozwód jest jedną z trwałych ludzkich sytuacji i większość ludów 
na niego przystaje w tej czy w innej formie. Nie zgadza się jednak na niego Kościół rzymsko
katolicki. Rozwód jest odbierany jako wydarzenie smutne, ale niekiedy konieczne. Syberyj
scy Mongołowie tak ujmują tę sytuację: „Jeśli dwoje ludzi nie potrafi żyć w harmonii, lepiej 
żeby się rozstali” 26.

Wśród powodów rozwodu na pierwszym miejscu występuje niewierność, dalej -  bez
płodność, trzecią pozycję zajmuje okrucieństwo, głównie w męskim wydaniu, potem są 
przyczyny związane z charakterem czy postępowaniem któregoś z małżonków: chamstwo, 
zazdrość, gadatliwość, zrzędliwość, lenistwo żony, nędzne zarobki męża, zaniedbywanie 
seksu, kłótliwość czy uporczywa nieobecność w domu27.

Zwraca uwagę, że najczęściej rozwodzą się małżeństwa młode, na co wskazują różne 
badania (a w szczególności roczniki demograficzne ONZ, które ukazują się od 1947 r. i są 
publikowane przez Biuro Statystyczne ONZ). W naszej cywilizacji europejsko-amerykań- 
skiej szczytowe nasilenie rozwodów przypada zwykle na czwarty rok małżeństwa. Nato
miast wraz ze wzrostem liczby wspólnie spędzonych lat -  ludzie coraz rzadziej się rozwodzą. 
Co ciekawe, w Egipcie i innych krajach muzułmańskich szczyt rozwodów przypada zwykle 
na pierwsze kilka miesięcy małżeństwa, nie zaś na czwarty rok28.

Kryzysy w związku, jak opisane tutaj zdrady i rozwody, niewątpliwie negatywnie 
oddziałują na pracę zawodową człowieka, podobnie jak wszystkie inne nadmiernie stre
sujące wydarzenia w naszym życiu. Biologia predysponuje mężczyzn i kobiety do zdrad, 
jak czytaliśmy, jednak takie sytuacje podważają zaufanie między partnerami w związku, 
zaburzają więź między nimi i z dziećmi -  i mogą niekorzystnie odbić się na życiu zawo
dowym. Czasem można naprawić wyrządzone szkody, ale czasem rozwiązaniem jest nowy 
związek, a wcześniej rozwód, co wiąże się zwykle z wieloma nowymi problemami. W 
przypadku rozwodu -  sądowy podział majątku między małżonkami nierzadko prowadzi 
do tego, że jedno z nich lub obydwoje -  wpadają w problemy finansowe lub po prostu 
w biedę. Jeśli są dzieci w związku i następuje rozwód, byli małżonkowie często „grają” 
dziećmi, próbując wykorzystać je do pognębienia dawne(j/go) partner(ki/a). To jest zja
wisko o tyle szkodliwe społecznie, że najbardziej na tym tracą dzieci, gdyż one -  mimo
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23 Ibidem, s. 89-90.
24 Ibidem, s. 95.
25 Ibidem, s. 97.
26 Ibidem, s. 114.
27 Ibidem, s. 115.
28 Ibidem, s. 124-125.
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rozwodu rodziców -  potrzebują silnej więzi i z mamą, i z tatą. Dobrze więc się dzieje, 
gdy byli małżonkowie -  nawet jeśli ułożyli już sobie życie z innymi ludźmi -  potrafią 
ze sobą współpracować dla dobra dziecka. Niestety, nie często tak się dzieje (słyszymy 
nawet w mediach o częstych porwaniach dziecka przez jednego z rodziców, aby temu dru
giemu „zrobić na złość”). Wobec tego zdrady i rozwody mogą poważnie zakłócać pracę 
człowieka. A jest tak szczególnie dlatego, że -  jak pisała H. Fisher -  w naszej cywilizacji 
rozwody bardzo często zdarzają się w czwartym roku małżeństwa. Wtedy ludzie są jeszcze 
młodzi, więc nie mają zwykle silnej pozycji zawodowej, dopiero powoli pną się po szczeb
lach kariery i nie zawsze potrafią sobie radzić z tak dużym stresem, z tak silnym przypły
wem negatywnych emocji, jakie przynosi rozwód, aby ta sytuacja poważnie nie szkodziła 
ich zaangażowaniu w pracę.

Miłość -  wsparcie czy przeszkoda w pracy zawodowej?

Toksyczna miłość i manipulatorzy

Pia Mellody pisze, że „Nałogowiec Kochania” to ktoś, kto jest uzależniony od drugiej 
osoby, spleciony z nią i nieustannie skoncentrowany na niej bez udziału swej woli. Taki 
stan często opisuje się jako współuzależnienie, lecz to ostatnie jest raczej zjawiskiem szer-
szym29.

Oto wykaz pierwotnych lub rdzennych symptomów współuzależnienia30:
• trudność w doznawaniu poczucia własnej wartości, czyli trudność w kochaniu samego 

siebie;
• trudność w wytyczaniu granic między sobą a innymi ludźmi, czyli trudność w chronieniu 

własnej osobowości;
• trudność we właściwym poznaniu obiektywnej prawdy o sobie, czyli trudność w określe

niu, kim się jest i w jaki sposób dzielić się sobą z innymi;
• trudność we właściwym adresowaniu swoich dorosłych potrzeb i pragnień, czyli trudność 

w troszczeniu się o siebie;
• trudność w doświadczaniu i wyrażaniu obiektywnej prawdy o sobie z umiarem, czyli 

trudność we właściwym przeżywaniu swojego wieku i różnych zewnętrznych okolicz
ności.
Należy jeszcze wyróżnić pięć symptomów wtórnych:

• wadliwe umiejscowienie roli kierowniczej;
• oburzenie;
• upośledzona duchowość;
• różne uzależnienia lub schorzenia fizyczne czy psychiczne;
• kłopoty z nawiązaniem bliskiego, poufałego kontaktu z partnerem31.

Nałogowa miłość jest uzależnieniem, które często ujawnia się dopiero w pewnej fazie 
leczenia rdzennych objawów współuzależnienia. W takich związkach jedna osoba jest skon
centrowana na partnerze i wzajemnych stosunkach, a druga stara się uniknąć poufałej blisko
ści z partnerem, najczęściej poprzez uleganie jakimś nałogom. Pierwszą z tych osób można

29 P. Mellody, Toksyczna miłość i jak  się z  niej wyzwolić, tłum. A. Polkowski, Jacek Santorski & Co, 
Warszawa 1992, s. 15.

30 Por. ibidem, s. 15.
31 Ibidem, s. 16.
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nazwać „Nałogowiec Kochania” a drugą -  „Nałogowiec Unikania Bliskości”; zaś układ sto
sunków między nimi to związek wzajemnego uzależnienia32.

Trzy charakterystyczne właściwości „Nałogowca Kochania” są następujące33:
• poświęcanie nieproporcjonalnie dużej ilości czasu i troski osobie, od której jest się uza

leżnionym, a także „cenienie ją  bardziej od siebie”;
• jawnie nierealistyczne oczekiwanie od partnera bezwarunkowo pozytywnego stosunku

do siebie;
• brak troski o samego siebie i wiary we własną wartość.

W książce Caroline Brehat pt. Kochałam manipulatora znajdujemy listę piętnastu obja
wów zapowiadających możliwość przemocy psychicznej w związku; są one następujące34:

1. Wyraża się z niechęcią i pogardą o swoich byłych partnerkach.
2. Nie traktuje cię z szacunkiem.
3. Nie pytając cię o zdanie, wyświadcza ci przysługi, o które nie prosisz, albo daje dowody 

krępującej dla ciebie hojności.
4. Chce sprawować kontrolę nad wszystkim.
5. Jest zaborczy.
6. Nie poczuwa się do winy za cokolwiek.
7. Jest egocentrykiem.
8. Nadużywa alkoholu i/lub narkotyków.
9. Wywiera na ciebie presję w relacjach seksualnych.
10. Zbyt szybko angażuje się w wasz związek.
11. Próbuje wzbudzić w tobie lęk, gdy jest zły.
12. Zawsze stosuje podwójną miarę.
13. Ma negatywną postawę wobec kobiet.
14. Inaczej traktuje cię przy innych ludziach, a inaczej w cztery oczy.
15. Pociągają go twoje słabe punkty.
Podsumowując te bez wątpienia ponure rozważania, można wysnuć wniosek, że zdrada 

nie musi być zakończeniem związku (ludzie potrafią odbudować zaufanie); rozwód też 
nie zawsze stanowi traumę (byli małżonkowie potrafią współpracować ze sobą dla dobra 
dziecka, a czasami rozstają się jako osoby sobie życzliwe). Jednak niewątpliwą tragedią 
jest życie w toksycznym związku, gdy jedna z osób jest „z zimną krwią” manipulowana 
przez partnera. „Nałogowiec Kochania” nie może być dobrym pracownikiem, ponieważ jest 
za mocno skupiony na partnerze. Taki człowiek lekceważy samego siebie, a kto nie posiada 
zdrowego poczucia własnej wartości, ten nie potrafi także właściwie cenić dzieci, rodziny 
i pracy. Są wśród nas manipulatorzy; to często osoby nadużywające alkoholu i/lub narko
tyków, które pragną kontrolować życie drugiej osoby. Są to egocentrycy o silnych skłon
nościach psychopatycznych. Takie osoby są w społeczeństwie, a czasem mogą być nawet 
naszymi sąsiadami. Potrzebują one pomocy specjalisty, najlepiej psychologa, który na 
ogół namawia jedną ze stron -  zwykle tę bardziej pokrzywdzoną -  do zakończenia takiego 
związku. Nie zawsze jednak specjaliści docierają w porę do takich rodzin, o czym wiemy, 
gdy media donoszą o kolejnej skatowanej kobiecie lub zmasakrowanym dziecku. I takie

32 Ibidem, s. 19.
33 Ibidem, s. 20.
34 Por. C. Brehat, Kochałam manipulatora, tłum. J. Józefowicz-Pacuła, „Świat Książki”, Warszawa 

2012, s. 179-184.



oblicza ma również miłość, o ile można jeszcze używać tego słowa w odniesieniu do tych 
bulwersujących opinię publiczną i nas wszystkich zdarzeń.
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Praca zawodowa a życie osobiste

Nasz artykuł traktuje o wpływie miłości na pracę zawodową. Natomiast szerzej o tej prob
lematyce, czyli o wpływie pracy na życie osobiste człowieka możemy przeczytać w bardzo 
obszernej monografii pani dr Renaty Tomaszewskiej-Lipiec. Czytamy tam, że amerykański 
teoretyk zarządzania Peter M. Senge, nazywany „Strategiem Wieku” -  już w latach 80. XX 
wieku zwracał uwagę na znaczący wzrost trudności związanych z utrzymywaniem synergii 
między pracą zawodową a życiem osobistym, a także na tendencję do nadawania tym prob
lemom wysokiej rangi. Wspominany uczony zauważył, że to organizacje (zakłady pracy) 
podsycają -  często niezamierzenie -  dysonans między światem pracy a innymi aspektami 
życia jednostek35. W podobnym duchu pisze Stan Slap, autor książki Jestem moją pracą. 
Rozrzućcie moje prochy w sali konferencyjnej36, który zwraca uwagę, że coraz więcej jedno
stek, nawet jeśli dobrze wykonały codzienne obowiązki służbowe, nadal rozmyśla o swojej 
pracy, opowiada o niej komuś z zewnątrz, a nawet budzi się w nocy, śniąc o niej i przeżywa
jąc emocjonalnie różne sprawy z nią związane37.

Za P. Wilsonem możemy następująco zestawić cechy biografii charakteryzującej się rów
nowagą w sferach praca-życie osobiste, jak i jej brakiem38:
1. Biografia charakteryzująca się równowagą:

• praca, dom, przyjaciele, zainteresowania i inne sfery aktywności wydają się idealnie 
zazębiać;

• priorytety osobiste pozostają w harmonii z priorytetami w pracy;
• po powrocie z pracy do domu jednostka wchodzi w „domowy stan umysłu”;
• życie osobiste i zawodowe uzupełniają się wzajemnie;
• jednostka znajduje czas na relaks, cieszy się pracą, domem i towarzystwem innych 

ludzi;
• jednostka szybko podnosi się z porażek;
• jednostka cieszy się z tego, co robi, i czuje się pożyteczna;
• jednostka jest zadowolona, spokojna i nie przejmuje się nadmiernie wydarzeniami;
• jednostka wypełnia swoje obowiązki bez problemów i wysiłku, ciesząc się każdą 

chwilą;
• jednostka ma poczucie, że wszystkie aspekty jej życia są na swoim miejscu i wszystko 

ma sens.
2. Biografia charakteryzująca się brakiem równowagi:

• przyzwyczajenia, zachowania i zobowiązania ograniczają satysfakcję z innych sfer 
życia;

• priorytety osobiste pozostają w konflikcie z priorytetami w pracy;

35 R. Tomaszewska-Lipiec, Praca zawodowa -  życie osobiste. Dysonans czy synergia?, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018, s. 9.

36 S. Slap, Jestem moją pracą. Rozrzućcie moje prochy w sali konferencyjnej, Helion, Gliwice 2011.
37 R. Tomaszewska-Lipiec, op. cit., s. 15.
38 Ibidem, s. 15.
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• dom postrzegany jest jako miejsce naładowania baterii przed kolejnym dniem w pracy;
• jednostka jest zależna od jednej sfery życia, aby kompensować problemy w innej;
• jednostka przenosi do domu napięcia i zmartwienia z pracy;
• jednostka z każdym niepowodzeniem ma poczucie utraty kontroli nad swoim życiem;
• jednostka stwarza pozory pracy i nie czerpie z niej przyjemności;
• jednostka czuje się obciążona obowiązkami i nie wie, które wykonywać w pierwszej 

kolejności;
• jednostka ma poczucie, że doba ma zbyt mało godzin, aby mogła zrealizować swoje cele;
• jednostka nie czuje satysfakcji.
Naszą cywilizację często nazywa się cywilizacją konsumpcyjną i ma to wydźwięk 

wyraźnie negatywny; mamy tutaj bowiem do czynienia z nieusprawiedliwionym rzeczy
wistymi potrzebami zdobywaniem dóbr materialnych i usług, a konsumpcja uznawana jest 
za wyznacznik jakości życia. W takiej kulturze najpoważniejszą kwestię stanowią pieniądze, 
a człowiek winien być konsumentem, który nigdy nie odczuwa zaspokojenia. Należy mieć 
oczywiście wysoki dochód, który zapewnić ma praca zawodowa. Żyjemy w erze nadproduk
cji praktycznie wszystkich dóbr i usług, w których posiadaniu człowiek upatruje swojego 
szczęścia i spełnienia. Praca jest tutaj przymusem, wręcz zniewoleniem, a wartość mają tylko 
pieniądze i dobra konsumpcyjne; człowiek przestaje więc być podmiotem pracy39.

Z przytoczonych wypowiedzi uczonych jasno wynika, że zakłady pracy często wymagają 
od swych pracowników zbyt dużego poświęcenia, co negatywnie odbija się na ich życiu 
osobistym. Do tego dochodzi konsumpcjonizm naszej cywilizacji, który wymaga nieustan
nego zdobywania tylko pieniędzy na dobra i usługi, a to też nie służy właściwym relacjom 
w gronie rodziny czy przyjaciół. Wszystkie te zjawiska zakłócają uczucie miłości między 
dwojgiem ludzi.

Podsumowanie

Na pytanie postawione w tytule tego artykułu: „Czy miłość jest wsparciem czy przeszkodą 
w pracy zawodowej?” -  nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Odpowiedź na nie zależy bowiem 
od jakości naszego związku z drugą osobą, od jakości naszej miłości. Jeśli małżonkowie ota
czają siebie i dzieci wsparciem i troską -  to ich uczucie daje im silną motywację do pracy. 
Jeśli zaś jest to „toksyczna miłość”, a także mają miejsce zdrady i rozwody -  to życie zawo
dowe takich osób może bardzo ucierpieć, a nawet się załamać. To jest oczywiste, że nega
tywna miłość źle wpływa na efektywność naszej pracy. Warto jednak pamiętać, że także 
silne pozytywne uczucia miłości mogą zakłócać naszą pracę. Gdy bowiem bardzo mocno 
angażujemy się w życie uczuciowe (np. miłość romantyczna), to mamy tendencję do lekce
ważenia z tego powodu innych aspektów naszego życia. Wszystkie bowiem silne emocje, 
zarówno pozytywne, jak i negatywne, zakłócają nasz rozsądek, a w konsekwencji dezor
ganizują pracę, gdyż człowiek pod ich wpływem lekceważy swoje obowiązki zawodowe. 
Niewątpliwie do wszystkiego w życiu -  a w szczególności do miłości -  trzeba podchodzić 
„z umiarem”.

Młodzi ludzie nie zawsze są skłonni dawać posłuch ustaleniom badaczy, takim jak poczy
nione w tej pracy. Kierują się miłością romantyczną, więc wydaje im się, że ich miłość

39 Por. ibidem, s. 282-314.
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jest „największa i najpiękniejsza na świecie i będzie trwała wiecznie”. Z czasem, z biegiem 
lat, gdy prędzej czy później pojawiają się w życiu różne trudności, okazuje się, że wielu 
nie ma dość sił, by im godnie stawić czoła, i wtedy mniej lub bardziej krzywdzą swoją(ego) 
partnerkę(a). Stąd istotne jest, aby i młodzi ludzie czytali coś poważnego o miłości, aby byli 
do niej przygotowani nie tylko fizycznie, lecz także psychicznie i intelektualnie. Nie miał 
więc racji Blaise Pascal, gdy pisał: „Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu” 40, 
ponieważ i rozum jest w miłości niezbędny. Dużo zaś mądrości jest w słowach Pierre 
La Mure’a: „Nie istnieje miłość od pierwszego wejrzenia; od pierwszego wejrzenia może 
obudzić się tylko pożądanie” 41.

Miłość -  wsparcie czy przeszkoda w pracy zawodowej?
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Love -  support or obstacle in professional work?

This paper considers love in the context of the work-life balance theory. The author 
contemplates the essence of true love according to psychology, the role of women 
in the contemporary world, the problem of betrayal and divorce according to anthropol- 
ogy and „toxic love”. His conclusion is that the quality of love conditions its positive 
or negative influence on our work.
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