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Sfera ludzkiej seksualności należy do tych dziedzin życia, które z jednej strony 
zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem, z drugiej zaś owiane są pewną tajemni
cą, wokói której nagromadziło się wiele przesądów, stereotypów i nieporozumień. 
Stosownie do posiadanego stanu wiedzy oraz możliwości badawczych człowiek 
przez wieki starał się poznać i zrozumieć tę dziedzinę życia. Wraz z gwałtownym 
rozwojem nauki, który miał miejsce w ubiegłym stuleciu, problematyką seksualno
ści zajęły się między innymi takie dyscypliny wiedzy jak medycyna, psychologia, pe
dagogika, nauki społeczne czy teologia.

Książka Marka Babika pod w/w tytułem wydana w serii „Studiów Pedagogicz
nych” pod redakcją Franciszka Rzepki SJ jest publikacją jego pracy doktorskiej pod 
tytułem: „Teologiczne aspekty współżycia seksualnego w nauczaniu biblijnym”, na
pisanej na seminarium z Teologii i Informatyki Biblijnej pod kierunkiem ks. prof. 
dra hab. Tomasza Jelonka na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teolo
gicznej w Krakowie. Celem tej pracy było -  jak zaznacza sam autor -  ukazanie 
w sposób analityczny „oryginalności teologicznej koncepcji ludzkiego aktu seksual
nego w przekazie biblijnym”.

W pierwszym rozdziale autor przedstawia zagadnienia dotyczące biblijnej teolo
gii płci. Najpierw omawia rozumienie ludzkiej płciowości u narodów sąsiadujących 
z Izraelem, a więc u Egipcjan, Babilończyków, Kananejczyków oraz w kulturze hel
leńskiej. Następnie przytacza teksty Pisma świętego mówiące o bogach płodności 
u ludów ościennych Izraela oraz o oddawanych im kultach. Dalej wskazuje się na 
Jahwe, który nie jest istotą seksualną, ponieważ stwarzając świat i człowieka nie czy
ni tego poprzez działanie seksualne. Jahwe stwarza z niczego mocą Swego słowa. 
Z drugiej strony jednak w opisie biblijnym Bóg przedstawiony jest jako osoba sek
sualna, ponieważ jest płodny, rodzi, wychowuje; jawi się jako ojciec, matka czy ob
lubieniec.

Drugi rozdział książki poświęcony jest danym anatomicznym zawartym w Piśmie 
świętym dotyczącym męskich i żeńskich narządów płciowych, ich budowy i funkcjo
nowania, chorób wenerycznych oraz rozumieniu nagości. Zwrócono przy tym 
szczególną uwagę na powszechną praktykę obrzezania oraz problem kastracji.

W trzecim rozdziale autor zajmuje się kontaktami seksualnymi, o których jest 
mowa w Piśmie świętym, a które opisane są następującymi terminami: „poznanie”, 
„spać”, „odsłaniać nagość”, „wejść”, „zbliżyć się”. Przytoczone są tam normy praw
ne Starego Testamentu dotyczące cudzołóstwa, które rozpatrują przypadki wyłącz



nej winy kobiety, wyłącznej winy mężczyzny oraz winy obydwojga partnerów. Dalej 
przypomina się jak rozumiano cudzołóstwo w Starym i Nowym Testamencie, a tak
że w jaki sposób egzekwowano kary za te przewinienia. Omówione zostały też pro
stytucja, homoseksualizm i zoofilia.

Ostatni rozdział książki podejmuje biblijną tematykę związaną z poczęciem, 
ciążą, pozycją społeczną brzemiennej kobiety, poronieniem, porodem, połogiem 
oraz niemowlęctwem. Opisano tu warunki porodu, zwracając uwagę na rolę położ
nych, bóle porodowe, pozycje porodowe, narodziny bliźniaków oraz porody nie
prawidłowe.

Przedstawiona w książce problematyka wykazuje, że ludzka seksualność była 
przedmiotem żywego zainteresowania oraz uważnych obserwacji w czasach biblij
nych. Pismo święte opisuje nie tylko biologiczną stronę współżycia seksualnego, 
lecz przede wszystkim ukazuje interpretację teologiczną aktu seksualnego człowie
ka, który jest ściśle powiązany z jego płodnością. W nauczaniu biblijnym mężczyzna 
i kobieta podejmujący kontakt seksualny nastawieni są na zrodzenie nowego czło
wieka, przy czym decydującą rolę w powstawaniu nowego życia przypisywano 
stwórczej mocy Boga.

Książka godna jest polecenia studentom nauk o rodzinie, ludziom pracującym 
z młodzieżą, zajmującym się problematyką rodzinną i seksuologiczną oraz tym 
wszystkim, którzy chcą pogłębić swą wiedzę o osobie ludzkiej i jej płciowości.
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Oblicza dzieciństwa, red. Dorota Kornas-Biela, TN KUL, Lublin 2001, 590s.

Dzieciństwo bardzo długo było traktowane jako okres przejściowy w życiu czło
wieka. Dopiero XX wiek nadał mu odpowiednią rangę i wskazał znaczenie dzieciń
stwa zarówno dla samego dziecka, jak i dla rodziców. Pedagodzy, psychologowie, 
katechetycy, nauczyciele i wychowawcy uświadomili sobie, wartość pierwszych lata 
życia człowieka. Uznali również złożoność procesu wychowania dziecka w tym wie
ku i jego podstawowe dziedziny: wychowanie fizyczne, intelektualne, emocjonalne, 
estetyczne, społeczne, moralne i religijne. Celem tego procesu jest wszechstronny 
rozwój osobowości dziecka, która rozwija się niepodzielnie w sferze intelektualnej, 
emocjonalnej, wolitywnej, wyraża się w dziecięcej aktywności ruchowej, społecznej, 
poznawczej, wrażliwości estetycznej, twórczości artystycznej i życiu duchowym. 
W świetle tych założeń najważniejszym zadaniem pracy wychowawczo-dydaktycz- 
nej z małym dzieckiem staje się zapewnienie mu korzystnych warunków i wspiera
nie wszechstronnego rozwoju. Każdy dobry wychowawca, chcąc rozumieć i prawi
dłowo oddziaływać na małe dziecko, musi znać i uwzględniać jego możliwości roz


