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Celem badania by o sprawdzenie powi"za# mi$dzy wyznawanym %wiatopogl"dem a preferowanym sty-

lem randkowania. Nawi"zuj"c do koncepcji Zygmunta Baumana, wyró&niono trzy rodzaje %wiatopogl"du: 

tradycjonalistyczny, modernistyczny i postmodernistyczny. Stwierdzono pozytywn" zale&no%' mi$dzy 

aprobat" %wiatopogl"du tradycjonalistycznego a konserwatywnym stylem randkowania, który charakte-

ryzuje si$ naciskiem na sta o%' relacji, kontrol" aspektów seksualnych, pow%ci"gliwo%ci" w zakresie pub-

licznego okazywania uczu' oraz przywi"zaniem do tradycyjnych ról p ciowych. Odkryto te& pozytywn" 

zale&no%' mi$dzy akceptacj" %wiatopogl"du postmodernistycznego a nastawieniem na epizodyczno%' 

relacji oraz publicznym okazywaniem uczu', co wskazuje na wybór rekreacyjnego stylu randkowania. 

Nie uda o si$ wyodr$bni' korelatów metodycznego stylu randkowania, który wi"za by si$ ze %wiatopo-

gl"dem modernistycznym.

S owa kluczowe: "wiatopogl#d, bliskie relacje interpersonalne, role p ciowe, randka

Termin "wiatopogl#d nie jest poj$ciem popularnym 

we wspó czesnej psychologii spo ecznej. Nawi"zuj"c do 

wcze%niejszych prac Agnieszki Borowiak (2001, 2004) 

i Katarzyny Stemplewskiej-(akowicz (1997, 2001), 

przyj mujemy, &e %wiatopogl"d to: „abstrakcyjna meta-

-struktura poznawcza, w sk ad której wchodz" dwa ro-

dzaje przekona#: (1) twierdzenia epistemologiczne – na 

temat natury prawdy i rzeczywisto%ci oraz (2) twierdze-

nia aksjologiczne – dotycz"ce wyznawanych warto%ci 

okre%laj"cych to&samo%' w asn" podmiotu” (Borowiak, 

2004, s. 18). !wiatopogl"d stanowi wi$c zestaw nie-

zb$dnych narz$dzi, przez których pryzmat jednostka 

definiuje swoje do%wiadczenia &yciowe oraz to&samo%' 

(por. Borowiak, 2004). Pe ni on tak&e istotn" funkcj$ 

regulacyjn" w funkcjonowaniu jednostki w sferze pry-

watnej, zwi"zanej z funkcjonowaniem bliskich wi$zi 

interpersonalnych. Opieraj"c si$ na wynikach wcze%niej-

szych analiz, w których uda o si$ powi"za' ró&ne opcje 

%wiatopogl"dowe ze specyficznymi zapatrywaniami na 

temat mi o%ci i ma &e#stwa (Borowiak, Szarota, 2004), 

w tym artykule si$ przyjrzymy, w jaki sposób %wiato-

pogl"d mo&e wi"za' si$ z preferowanym stylem randko-

wania. Odwo uj"c si$ do koncepcji Zygmunta Baumana 

(1995, 1996, 2000) i nawi"zuj"cych do niej prac psy-

chologicznych (Borowiak, 2001, 2004; Stemplewska-

(akowicz, 1997, 2001), zastosowali%my podzia  na %wia-

topogl"d tradycjonalistyczny, modernistyczny i postmo-

dernistyczny.

!wiatopogl"d tradycjonalistyczny opiera si$ na wierze 

w jedn" prawd$ o charakterze transcendentnym, niepod-

daj"c" si$ racjonalnym weryfikacjom i ocenom. Na po-

ziomie indywidualnym zak ada brak %wiadomo%ci ist-

nienia odmiennych perspektyw poznawczych ni& w asna 

lub te& odmow$ uznania takich perspektyw za s uszne. 

Zdarzenia &yciowe s" interpretowane w kategoriach losu 

i przeznaczenia, ich sensu za% szuka si$ w sferze sacrum 

(por. Borowiak, 2004).

!wiatopogl"d modernistyczny – który ma swój pocz"-

tek w epoce o%wiecenia – jest %wiadomy istnienia innych 

ni& w asna perspektyw odbioru i interpretacji rzeczywi-

sto%ci, s" one jednak oceniane jako nieracjonalne i nie-

naukowe. Na poziomie psychologicznym modernizm to 
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interpretowanie zdarze# &yciowych w kategoriach praw 

obiektywnych (por. Borowiak, 2004).

!wiatopogl"d postmodernistyczny powsta  jako kry-

tyka podstawowych za o&e# formacji modernistycznej. 

Podaje on w w"tpliwo%' istnienie prawdy obiektywnej, 

niezale&nej od uwarunkowa# spo ecznych. Na poziomie 

indywidualnym warto%ci" centraln" jest wolno%', nato-

miast zdarzenia &yciowe s" interpretowane w katego-

riach przypadku i przygodno%ci (por. Borowiak, 2001).

Randkowanie w badaniach psychologicznych
Problematyka randkowania nie jest cz$sto podejmowa-

na w psychologicznej literaturze naukowej, a w Polsce 

prace takie nale&" do zupe nej rzadko%ci. By' mo&e ta 

niech$' do podejmowania tematu wynika po cz$%ci 

z faktu, &e samo poj$cie „randka” nale&y do j$zyka co-

dziennego i wydaje si$ nie pasowa' do dyskursu akade-

mickiego. Powszechny charakter randkowania, jak rów-

nie& kluczowa rola, jak" gra ono w nawi"zywaniu relacji 

intymnych, sprawiaj" jednak, &e temat wcale nie jest b a-

hy i marginalny, a po%wi$cone randkowaniu analizy mo-

g yby wzbogaci' nasz" wiedz$ na temat psychologii mi-

 o%ci i natury wi$zi mi$dzyludzkich.

Na potrzeby tego artyku u zdefiniowali%my randk$ 

jako umówione spotkanie dwóch osób, którego celem 

jest nawi"zanie b"d* pog $bienie relacji o charakterze 

intymnym, z zaznaczeniem, &e spotkanie takie mo&e od-

bywa' si$ zarówno w przestrzeni rzeczywistej, jak i wir-

tualnej. Na randkowanie mo&na spojrze' jako na element 

szerszego kulturowo-historycznego wzorca zalotów 

(Szarota, 2011; Warumzer, 2013) albo rozpatrywa' w re-

lacji do cech dyspozycyjnych i preferowanych stylów mi-

 o%ci (Campbell, Foster, Finkel, 2002). Mo&na te& anali-

zowa' randk$ jako wzgl$dnie niezale&ny rytua  spo ecz-

ny, który mo&e, ale nie musi prowadzi' do stworzenia 

sta ego zwi"zku.

W literaturze angloj$zycznej dominuje podej%cie od-

wo uj"ce si$ do teorii skryptów, wymieni' tu mo&-

na na przyk ad badania Rose i Frieze (1993) maj"ce na 

celu wyodr$bnienie zachowa# typowych przed, w trak-

cie i po randce. Badania te wskazywa y m.in. na wy-

ra*ne ró&nice w zakresie ról p ciowych. W opisach za-

równo kobiet, jak i m$&czyzn, to m$&czyzna ma decydu-

j"cy g os w sprawie przebiegu randki. Rola kobiety jest 

bierna, ogranicza si$ do przyj$cia zaproszenia na rand-

k$, odpowiedniego ubioru, makija&u itp. oraz aktywne-

go uczestniczenia w spotkaniu. M$&czyzna natomiast 

jest odpowiedzialny nie tylko za zaproszenie kobiety, ale 

równie& za zorganizowanie ca ej randki. M$&czyzna ma 

równie& prawo do inicjowania zachowa# seksualnych, 

przed którymi kobieta powinna si$ broni'. Taki podzia  

ról z jednej strony daje m$&czy*nie kontrol$ i w adz$ nad 

przebiegiem spotkania, z drugiej za% jest on stron" odpo-

wiedzialn" za to, jak randka wypadnie.

Laner i Ventrone (1998) potwierdzi y fakt wyra*nego 

podzia u ról p ciowych podczas randki, zwrócili jednak 

tak&e uwag$ na wyst$powanie zachowa# uniwersalnych, 

niezale&nych od p ci, jak po%wi$cenie czasu na przygoto-

wanie si$ na randk$ (strój, fryzura itp.). Ciekawsze wyda-

je si$ badanie Bartoli i Clark (2006), w którym analizo-

wano skrypty randkowania nie tylko pod k"tem p ci, ale 

równie& wieku osób badanych. Badaczki porówna y za-

chowania studentów pierwszego oraz trzeciego i czwar-

tego roku i zanotowa y istotne ró&nice w podej%ciu do 

seksu. Wyniki nie zaskakuj": studenci trzeciego i czwar-

tego roku, zarówno kobiety i m$&czy*ni, wykazywali 

wi$ksze przyzwolenie na kontakty seksualne na randce 

ni& studenci pierwszego roku.

Odmiennym pomys em badawczym jest wyodr$bnie-

nie stylów randkowania, których wyró&nikiem by oby 

nie zró&nicowanie poszczególnych scenariuszy, lecz ra-

czej podej%cie do samej randki, ustalenie, jaki ma ona 

sens i czemu s u&y, czy chodzi o mi e sp$dzenie wieczo-

ru, ewentualnie tak&e nocy, czy mo&e o znalezienie part-

nera/partnerki na reszt$ &ycia. Takie za o&enia mog" by' 

cz$%ci" ogólniejszych wyborów %wiatopogl"dowych.

 wiatopogl!d i style randkowania
Zak adamy, &e %wiatopogl"d, podobnie jak inne ele-

menty zwi"zane z kultur" i wychowaniem, mo&e mie' 

wp yw na sposób, w jaki ludzie my%l" o randkowaniu 

i w jaki randkuj". W przypadku %wiatopogl"du trady-

cjonalistycznego w skrajnym przypadku mo&na sobie 

wyobrazi' ca kowite odrzucenie tej formy kontaktów. 

Przyk adem mo&e by' ameryka#ska literatura antyrand-

kowa, pisana z perspektywy chrze%cija#skiego funda-

mentalizmu, w której m odzi czytelnicy s" przestrzega-

ni przed uleganiem tego typu „niemoralnym wzorcom”. 

Wszystko zacz$ o si$ od ksi"&ki Joshui Harrisa (1997). 

Jej autorowi, dynamicznemu, m odemu pastorowi uda-

 o si$ uruchomi' w Stanach mod$ na tzw. Christian 

 dating, czyli chrze%cija#skie randkowanie. Zak ada si$ 

tutaj, &e to nie romantyczna mi o%', lecz Bóg sprawia, i& 

dwoje m odych ludzi zwraca si$ ku sobie. Ich spotkania 

maj" by' pretekstem do poznania si$, a nie do rozrywki, 

w przeciwie#stwie do zwyk ego randkowania, które jest 

tylko gr" pozorów. Ostatecznym celem jest oczywi%cie 

ma &e#stwo. Harris akcentuje tak&e rol$ rodziny w rand-

kowaniu, konkury maj" odbywa' si$ nie tylko za wie-

dz" rodziców, lecz tak&e w ich obecno%ci. M odzi spo-

tykaj" si$ wi$c nie w kinie czy w kawiarni, ale w do-

mach swoich rodziców i z regu y pod ich czujnym okiem. 
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Ogranicza to mo&liwo%' kontaktów seksualnych, a idea-

 em staje si$ zachowanie dziewictwa a& do %lubu.

„Chrze%cija#skie randkowanie” jest oczywi%cie roz-

wi"zaniem do%' skrajnym, w wersji  agodniejszej mo&-

na sobie wyobrazi', &e %wiatopogl"d tradycjonalistycz-

ny b$dzie si$ wi"za  nie tyle z ca kowitym odrzuceniem 

randkowania w formie, jaka w kulturze zachodniej funk-

cjonuje od lat 30. zesz ego wieku, ile z innym (bardziej 

konserwatywnym) do niego podej%ciem. Polega oby ono 

na tym, &e decyzja o randkowaniu jest podejmowana, 

gdy my%li si$ ju& o drugiej osobie „powa&nie”, a spot-

kania maj" utwierdzi' obie strony w przekonaniu, &e s" 

sobie przeznaczone. Randkowanie nie jest wi$c testowa-

niem kolejnych kandydatek lub kandydatów, lecz raczej 

potwierdzaniem w asnego wyboru. Podej%cie to  "czy si$ 

z pow%ci"gliwo%ci" w kontaktach seksualnych, a w ka&-

dym razie unikaniem pe nego stosunku. Zapewne prze-

k ada si$ to tak&e na pow%ci"gliwo%' w okazywaniu czu-

 o%ci w miejscach publicznych. Zasadne wydaje si$ za o-

&enie, &e przy randkowaniu przywi"zuje si$ du&" wag$ 

do przestrzegania wymogów tradycyjnych ról p cio-

wych, które traktuje si$ jako naturalne i niepodlegaj"ce 

dyskusji jako element odwiecznego porz"dku boskiego. 

Taki styl nazwiemy tu randkowaniem konserwatywnym.

Inny zupe nie obraz randkowania jest zapewne zwi"-

zany ze %wiatopogl"dem modernistycznym. Tutaj b$dzie 

dominowa' podej%cie quasi-naukowe, czyli metodycz-

ne sprawdzanie kompatybilno%ci poszczególnych relacji 

zgodnie z zasad", &e o tym, czy dwie osoby sprawdza-

j" si$ jako para, mo&na si$ przekona' dopiero przez by-

cie razem (st"d okre%limy ten styl jako randkowanie me-

todyczne). Nieodzownym sk adnikiem wzajemnego po-

znawania si$ jest nawi"zanie kontaktów seksualnych. 

Jako naturalna jest wi$c traktowana wymiana partnera 

w sytuacji, gdy poprzedni nie spe nia oczekiwa#. Z dru-

giej strony randkowanie nie jest rozumiane jako sztuka 

dla sztuki – tak&e tutaj, tak jak u tradycjonalistów, osta-

tecznym celem jest znalezienie sta ego partnera/partner-

ki. Mo&na te& za o&y', &e istotnym elementem mo&e by' 

tak&e otwarto%' w demonstrowaniu swoich uczu', rów-

nie& w miejscach publicznych, co wpisuje si$ w nowo-

czesny kanon romantycznej mi o%ci, spopularyzowany 

przez kultur$ masow".

Z innym jeszcze stylem randkowania, który nazwiemy 

tu randkowaniem rekreacyjnym, jest w naszym mnie-

maniu powi"zany %wiatopogl"d postmodernistyczny. 

Za o&enie, &e wszystko wydarza si$ przypadkiem, odno-

si si$ równie& do zwi"zków. Z tego powodu randkowanie 

mo&e by' traktowane jako rodzaj zabawy, a relacja z dru-

gim cz owiekiem jako warta uwagi tylko wtedy, gdy jest 

*ród em zadowolenia i przyjemno%ci. Gdy przyjemno%' 

si$ ko#czy, relacja powinna zosta' zerwana, ma wi$c 

z za o&enia charakter przej%ciowy i nie op aca si$ anga-

&owa' w ni" uczu' ani podejmowa' trwa ych zobowi"-

za#. Mo&na mówi' o epizodyczno%ci relacji, bowiem 

w ka&d" jest niejako wpisany termin wa&no%ci, który tyl-

ko czasami ulega przed u&eniu. Aktualna relacja jest tyl-

ko epizodem w d ugim  a#cuchu wcze%niejszych i pó*-

niejszych krótkotrwa ych zwi"zków. Randkowanie nie 

jest tu wi$c %rodkiem do osi"gni$cia celu, jakim jest ma -
&e#stwo (w wypadku tradycjonalistów) b"d* sta y zwi"-

zek (dla modernistów), lecz raczej celem samym w so-

bie. Z modelem tym  "czy si$ elastyczne podej%cie do ról 

p ciowych, które traktuje si$ jako p ynne, a nawet prze-

chodnie, a nie jak w wypadku tradycjonalistów jako na-

turalne i niepodlegaj"ce dyskusji.

Takie podej%cie do randkowania odzwierciedla doko-

nuj"ce si$ na naszych oczach przemiany spo eczne i oby-

czajowe. Brytyjski socjolog Anthony Giddens ju& na po-

cz"tku lat 90. przekonywa , &e stopniowo odchodzimy 

od „kultury ma &e#stwa” w stron$ kultury celebruj"cej 

„czyste relacje”. „Czysta relacja” to w jego rozumieniu 

relacja pozbawiona jakichkolwiek dodatkowych celów 

oprócz emocjonalnej i seksualnej satysfakcji obojga part-

nerów. Jak precyzuje Giddens, nie ma ona nic wspólne-

go z czysto%ci" seksualn" i dotyczy sytuacji, w których 

jednostki wchodz" w zwi"zek dla niego samego, czyli 

dla tego, co ka&da z nich mo&e wynie%' z trwa ej wi$zi 

z drug" osob", i trwa tylko dopóki „obie strony czerpi" 

z niej do%' satysfakcji, by chcie' j" utrzyma'” (Giddens, 

2006, s. 75).

Nacisk na samorealizacj$ i samozadowolenie powo-

duje poczucie wiecznego niedosytu. Upodabnia to po-

szukiwanie kolejnych partnerów czy partnerek do pro-

cesu nigdy nieko#cz"cej si$ konsumpcji, w której jedne 

towary s" zast$powane przez inne, maj"ce coraz lepiej 

zaspokaja' nasze pragnienia. Na transakcyjny charakter 

czystych relacji zwróci  uwag$ Zygmunt Bauman. Jego 

zdaniem, zwi"zki takie s" jak fast food – maj" za zada-

nie szybkie zaspokojenie apetytu, jednak g ód powraca 

bardzo szybko. Bauman (2003) opowiada na przyk ad 

o zwi"zkach „kieszonkowych”, które s" brytyjskim upo-

staciowieniem „czystych relacji”: „Udany zwi"zek kie-

szonkowy jest s odki i krótkotrwa y […] to wcielenie 

marze# o b yskawicznym produkcie, którego po u&yciu 

 atwo mo&na si$ pozby'” – pisze Bauman (2003, s. 38). 

Jego zdaniem, takie zwi"zki s" od samego pocz"tku pod-

dawane kontroli rozumu, decyzja o byciu razem albo pój-

%ciu w asnymi drogami opiera si$ na ch odnej kalkula-

cji. „Pami$taj, &adnej mi o%ci od pierwszego wejrze-

nia. (adnego zadurzenia… (adnych niespodziewanych 

przyp ywów nami$tno%ci, co dech zatykaj" i odbieraj" 
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mow$; nic z tych rzeczy, które zwiemy mi o%ci" lub któ-

re przytomnie okre%lamy jako po&"danie. Nie pozwól si$ 

omami' i zwali' z nóg, a przede wszystkim nie pozwól 

wyrwa' sobie z r"k kalkulatora […]. Liczy si$ tylko wy-

goda, ta za% potrzebuje ch odnej g owy, a nie rozpalone-

go serca” (Bauman, 2003, s. 39).

Je%li chodzi o randki, ponowoczesny styl randkowania 

jest najbardziej widoczny w randkowaniu za po%redni-

ctwem internetu. Zdaniem Baumana, ten sposób rand-

kowania znakomicie wpisuje si$ w konsumpcyjne nasta-

wienie do &ycia, a szukanie partnera przypomina zakupy 

w supermarkecie: „Agencje sporz"dzaj"ce randki onli-

ne obiecuj" klientom uszycie partnera na zamówienie. 

Kolor skóry, kolor w osów i stopie# ow osienia, obj$to%' 

tego czy owego, d ugo%' tego czy owego – to wszystko 

da si$ sprawdzi' w online’owym katalogu, w jakim zare-

jestrowani mi o%nicy seksu jednej nocy s" sklasyfikowa-

ni” (Bauman, 2011, s. 16). Internetowe randkowanie  "-

czy si$ z mi ym sp$dzeniem czasu, oferuje te& namiastk$ 

relacji, bez konieczno%ci zaanga&owania emocjonalnego. 

By' mo&e najwa&niejsza jest tutaj jednak  atwo%' zerwa-

nia kontaktu. „(ycie online wyposa&one jest w kamie# 

filozoficzny alchemików mi$dzyludzkich zwi"zków, 

którzy szukaj" sposobu na wi$zy, które s" nie do zdarcia, 

dopóki bawi", ale  atwe do sprucia, gdy bawi' przestaj" 

– mówi Bauman. – Tym kamieniem filozoficznym jest 

klawisz z komend" «wyma&» (delete), którego to klawi-

sza w &yciu offline bole%nie brak” (Bauman, 2011, s. 16).

Nie oznacza to, &e ponowoczesne randkowanie musi 

mie' zawsze charakter wirtualny. Innym przyk adem, 

który wykorzystuje Bauman (2004), s" tzw. b yskawicz-

ne randki, czyli speed dating. Regu y s" proste: w orygi-

nalnej ameryka#skiej wersji w kawiarni lub klubie spoty-

ka si$ siedem osób i z ka&d" z nich ma si$ siedem minut 

na rozmow$, potem wszyscy zmieniaj" stoliki. Po ka&-

dej rozmowie zaznacza si$ w specjalnym arkuszu, czy 

ma si$ ochot$ jeszcze kiedykolwiek spotka' z dan" oso-

b". Organizator porównuje arkusze i przekazuje namiary 

kontaktowe tylko tym osobom, które jednocze%nie wy-

razi y tak" ch$'. Metoda ta skutecznie minimalizuje l$k 

przed odrzuceniem oraz czas, jaki sp$dza si$ z lud*mi, 

z którymi nie ma si$ o czym rozmawia', zw aszcza &e 

szybko uznano, i& siedmiominutowe rozmowy to jednak 

zbyt du&e wyzwanie dla b yskawicznych randkowiczów 

i wprowadzono zasad$ trzech minut. Zdaniem Baumana, 

o powodzeniu randek b yskawicznych decyduje to samo, 

co przes"dza o o atrakcyjno%ci kontaktów interneto-

wych: mo&liwo%' szybkiego „wymazania” – je%li druga 

osoba nam si$ nie podoba, po trzech minutach na dob-

re znika z naszego &ycia. To scenariusz, który w za o-

&eniu eliminuje problem zalegaj"cych i niechcianych 

„&yciowych odpadów”, z którymi trudno sobie potem 

poradzi'.

Nawiasem mówi"c, wbrew temu, co pisze Bauman, 

b yskawiczne randkowanie wcale nie narodzi o si$ jako 

odpowied* na specyficzne potrzeby ponowoczesnego 

cz owieka, lecz jako wariant randkowania konserwatyw-

nego. Metod$ t$ wymy%li  w 1998 roku ameryka#ski ra-

bin zwi"zany z ultraortodoksyjn" organizacj" Ogie# 

Tory. Chodzi o o to, aby &ydowska m odzie& nie traci-

 a czasu na przygodne i niebezpieczne kontakty, lecz po-

zna a kogo% odpowiedniego na zorganizowanym i nad-

zorowanym przez grono rodziców spotkaniu, w którym 

mogli wzi"' udzia  tylko dobrze wyselekcjonowani kan-

dydaci i kandydatki. Ten konserwatywny model speed 

dating zosta  potem przeniesiony do Indii, gdzie jest zna-

ny pod poj$ciem matrimonial banquet. W imprezach 

tych m odzi s" z regu y wspomagani przez matki, które 

uczestnicz" w podejmowaniu ostatecznych decyzji (por. 

Szarota, 2011).

Pytania badawcze
W prezentowanym tu badaniu interesowa o nas, czy 

osoby ró&ni"ce si$ pod wzgl$dem aprobaty okre%lonego 

%wiatopogl"du: tradycjonalistycznego, modernistyczne-

go lub postmodernistycznego ró&ni" si$ tak&e pod wzgl$-

dem preferowanego stylu randkowania. Postawiono trzy 

pytania badawcze: (1) Czy akceptacja %wiatopogl"du tra-

dycjonalistycznego  "czy si$ z konserwatywnym sty-

lem randkowania nastawionym na sta o%' relacji, która 

w za o&eniu ma by' podstaw" przysz ego ma &e#stwa? 

(2) Czy akceptacja %wiatopogl"du modernistycznego  "-

czy si$ z metodycznym stylem randkowania? (3) Czy ak-

ceptacja %wiatopogl"du postmodernistycznego  "czy si$ 

z preferencj" rekreacyjnego stylu randkowania?

METODA

Osoby badane
W badaniu wzi$ o udzia  80 osób, w tym 40 ko-

biet i 40 m$&czyzn, w przedziale wiekowym 18–30 

lat (M = 24,4; SD = 3,4). Wykszta cenie wy&sze mia o 

62,5% badanych, reszta (37,5%) – wykszta cenie %red-

nie. Badanie zosta o przeprowadzone internetowo, meto-

d" kuli %nie&nej. Udzia  w badaniu by  dobrowolny i ano-

nimowy. Kolejno%' wype niania kwestionariuszy – lo-

sowa.

Narz"dzia
W badaniu zosta y wykorzystane dwa kwestionariu-

sze. Pierwsze narz$dzie, Kwestionariusz „Jak widzisz 

"wiat i siebie?” autorstwa Borowiak, powsta  na potrze-

by bada# prowadzonych w zwi"zku z prac" doktorsk" 
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(Borowiak, 2004), a nast$pnie by  wykorzystywany 

w innych projektach badawczych (Borowiak, Golec, 

2004; Borowiak, Szarota, 2004; Golec de Zawala, van 

Bergh, 2007). Narz$dzie sk ada si$ z 36 stwierdze#, do 

których badani ustosunkowywali si$ na siedmiostopnio-

wej skali (od zdecydowanie tak do zdecydowanie nie). 

Stwierdzenia s" przyporz"dkowane do trzech podskal: (1) 

tradycjonalizmu (np. „B "dz" ci, którzy podwa&aj" praw-

dy wiary”), (2) modernizmu (np. „Nale&y akceptowa' te 

pogl"dy, które s" racjonalnie uzasadnione”), i (3) post-

modernizmu („Z udzeniem jest poszukiwanie w &yciu 

trwa ego sensu”). Ka&da z podskal sk ada si$ z 12 ite-

mów, a ich rzetelno%ci wynosz" odpowiednio: $ = 0,89 

(tradycjonalizm), $ = 0,88 (modernizm) i $ = 0,70 (post-

modernizm). Na trafno%' narz$dzia wskazuj" m.in. wy-

niki badania Borowiak i Szaroty (2004), w którym zasto-

sowano je wraz z Kwestionariuszem mi o"ci Wojciszke 

(1995) sk adaj"cym si$ z trzech podskal: intymno%ci, na-

mi$tno%ci i zobowi"zania. Znalaz y potwierdzenie hipo-

tezy zak adaj"ce, &e akceptacja %wiatopogl"du tradycjo-

nalistycznego i modernistycznego zwi$ksza zarówno in-

tymno%', jak i zobowi"zanie. Cz$%ciowo potwierdzi a si$ 

tak&e hipoteza mówi"ca, &e akceptacja %wiatopogl"du 

postmodernistycznego os abia stopie# zaanga&owania 

w zwi"zek ma &e#ski, nie wp ywa jednak istotnie na po-

ziom intymno%ci partnerów.

Kwestionariusz stylów randkowania, który opracowa-

 a Joanna Berli#ska, sk ada si$ z czterech podskal (sta-

 o%' vs. epizodyczno%' relacji, kontrola aspektów sek-

sualnych, publiczne okazywanie uczu' i sztywno%' ról 

p ciowych), do ka&dej podskali przyporz"dkowano pi$' 

stwierdze#. Zosta a zastosowana siedmiostopniowa ska-

la odpowiedzi od zdecydowanie nie zgadzam si% do zde-

cydowanie zgadzam si%.

W pierwotnej wersji kwestionariusz sk ada  si$ 

z 30 stwierdze# i pi$ciu podskal. W wyniku przeprowa-

dzonego pretestu na próbie 100 osób liczba stwierdze# 

zosta a zmniejszona do 20. Redukcja liczby stwierdze# 

zosta a dokonana na podstawie analizy rzetelno%ci po-

szczególnych podskal, jedna z podskal – podobie#stwo 

postaw – zosta a usuni$ta jako niespe niaj"ca kryte-

riów psychometrycznych. W badaniu w a%ciwym rze-

telno%' poszczególnych podskal by a nast$puj"ca – sta-

 o%' vs. epizodyczno%' relacji: $ = 0,75; kontrola aspek-

tów seksualnych: $ = 0,85, sztywno%' ról p ciowych: 

$ = 0,71, pow%ci"gliwo%' w publicznym okazywaniu 

uczu': $ = 0,83.

Pierwsza podskala – sta o%' vs. epizodyczno%' re-

lacji – dotyczy stosunku osób badanych do randkowa-

nia. Badani musieli zdecydowa', czy randka jest przez 

nich traktowana jako spotkanie wa&ne, daj"ce szans$ na 

poznanie przysz ego wspó ma &onka, czy jako sposób 

na mi e sp$dzenie czasu i nawi"zanie niezobowi"zuj"cej 

znajomo%ci. Przyk adowe pozycje: „Zawsze gdy id$ na 

randk$ traktuj$ osob$, z któr" si$ spotykam jako poten-

cjalnego kandydata na m$&a/&on$” albo „Randki s" dla 

mnie przygod", im wi$cej, tym lepiej”.

Kolejna podskala dotyczy kontroli aspektów seksual-

nych w zwi"zku z randkowaniem. Osoby badane usto-

sunkowywa y si$ do stwierdze# dotycz"cych przyzwole-

nia na kontakt fizyczny podczas pierwszych randek, np. 

„Seks na pierwszej randce nie wchodzi w gr$”, „Z sek-

sem dobrze poczeka', a& b$dzie si$ mia o ca kowit" pew-

no%', &e to powa&na relacja”.

Podskala sztywno%' ról p ciowych dotyczy podej%cia 

do ról, jakie s" przypisane kobietom i m$&czyznom pod-

czas randki, np. „To m$&czyzna powinien wybra' i za-

proponowa' miejsce na randk$” albo „Je%li kobieta wy-

chodzi z propozycj" randki, jest to co najmniej dzi-

waczne”.

Ostatnia podskala – publiczne okazywanie uczu' – do-

tyczy a tego, na ile osoby badane toleruj", b"d* nie, oka-

zywanie sobie uczu' w miejscach publicznych, np. w ka-

wiarni: „Nie wyobra&am sobie, &eby mój partner/ka 

zacz" /zacz$ a mnie nami$tnie ca owa' w miejscu pub-

licznym” lub „Nie mam nic przeciwko przytulaniu si$ 

w miejscach publicznych”.

Dla randkowania konserwatywnego przewidzieli%my 

nastawienie na sta o%', a nie epizodyczno%' relacji, sil-

n" kontrol$ aspektów seksualnych, sztywno%' ról p cio-

wych i brak przyzwolenia dla publicznego okazywania 

uczu'. Metodyczny styl randkowania po "czyli%my z na-

stawieniem na sta o%' relacji, przyzwoleniem na publicz-

ne okazywanie uczu' i brakiem kontroli aspektów sek-

sualnych, wreszcie styl rekreacyjny – z nastawieniem 

na epizodyczno%' relacji, elastyczno%ci" ról p ciowych 

i brakiem kontroli seksualnej.

WYNIKI

P#e$ i wykszta#cenie a style randkowania
Ani p e', ani wykszta cenie nie korelowa y istotnie 

z &adn" z podskal Kwestionariusza stylów randkowania.

 wiatopogl!d a podej%cie do randkowania
Przeprowadzone analizy korelacyjne wskazuj" na 

istotne zwi"zki mi$dzy %wiatopogl"dem tradycyjnym 

a konserwatywnym podej%ciem do randkowania. Dla 

osób o %wiatopogl"dzie tradycjonalistycznym uzyskano 

istotne pozytywne korelacje w zakresie trzech czynni-

ków: kontrola aspektów seksualnych (r = 0,76; p < 0,01), 

sztywno%' ról p ciowych (r = 0,57; p < 0,01) i sta o%' 

vs. epizodyczno%' relacji (r = 0,37; p < 0,01). Uzyskano 
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równie& istotn" negatywn" korelacj$ z czynnikiem pub-

liczne okazywanie uczu' (r = –0,44; p < 0,01).

!wiatopogl"d modernistyczny negatywnie korelowa  
z kontrol" aspektów seksualnych (r = –0,23; p < 0,05), jak 

równie& z publicznym okazywaniem uczu' (r = –0,28; 

p < 0,05).

!wiatopogl"d postmodernistyczny negatywnie kore-

lowa  ze sta o%ci" relacji (r = –0,32; p < 0,05), kontrol" 

aspektów seksualnych (r = –0,48; p < 0,01) oraz sztyw-

no%ci" ról p ciowych (r = –0,28; p < 0,05), natomiast po-

zytywne z publicznym okazywaniem uczu& (r = –0,36; 

p < 0,05).

W celu lepszego uchwycenia tych zale&no%ci przepro-

wadzono seri$ analiz regresji, w których predyktora-

mi by y poszczególne rodzaje %wiatopogl"du, natomiast 

zmiennymi zale&nymi czynniki Kwestionariusza stylów 

randkowania. Zastosowano metod$ eliminacji wstecz-

nej, która polega na tym, &e do modelu s" pocz"tkowo 

wprowadzane wszystkie predyktory, a nast$pnie, je%li 
które% z nich oka&" si$ nieistotne statystycznie, s" poje-

dynczo eliminowane. W analizach zastosowano rozlu*-

nione kryteria doboru predyktorów (predyktory o istot-

no%ci ni&szej ni& 0,1 pozostawa y w modelu).

W przypadku kontroli aspektów seksualnych model 

wyja%nia ponad 57% wariancji zmiennej zale&nej, skory-

gowane R2 wynosi 0,572. Jedynie tradycjonalizm wi"&e 

si$ z kontrol" aspektów seksualnych, jest to wp yw do-

datni i silny (' = 0,760; p < 0,001).

Je%li chodzi o sztywno%' ról p ciowych, ostateczny 

model wyja%nia nieca e 32% wariancji zmiennej zale&-

nej, skorygowane R2 wynosi 0,319. Tylko tradycjona-

lizm okaza  si$ zwi"zany ze sztywno%ci" ról p ciowych 

(' = 0,572; p < 0,001).

W przypadku zmiennej sta o%' vs. epizodyczno%' rela-

cji, ostateczny model wyja%nia 28% wariancji zmiennej 

zale&nej, skorygowane R2 wynosi 0,282. !wiatopogl"d 

postmodernistyczny ujemnie, ale tylko na poziomie ten-

dencji (' = – 0,229; p = 0,055) wi"&e si$ z potrzeb" sta-

 o%ci relacji, %wiatopogl"d tradycjonalistyczny za% dodat-

nio wi"&e si$ ze sta o%ci" relacji (' = 0,381; p < 0,05).

Kolejny model, sk adaj"cy si$ z dwóch predykto-

rów, pozwala w 26% przewidywa' nat$&enie zmiennej 

publiczne okazywanie uczu'. Skorygowane R2 wyno-

si 0,262. !wiatopogl"d postmodernistyczny okaza  si$ 

zwi"zany pozytywnie, cho' tylko na poziomie tendencji, 

z publicznym okazywaniem uczu' (' = 0,198; p = 0,057), 

odwrotny efekt uzyskano dla %wiatopogl"du tradycjona-

listycznego (' = –0,432; p < 0,001).

DYSKUSJA WYNIKÓW

 wiatopogl!d tradycjonalistyczny
Osoby reprezentuj"ce %wiatopogl"d tradycjonalistycz-

ny zdaj" si$ postrzega' randki jako sposób poznania 

partnera &yciowego. Reprezentowany przez tradycjona-

listów konserwatywny styl randkowania silnie wi"&e si$ 

z kontrol" aspektów seksualnych, tak wi$c zapewne uni-

kaj" oni na ogó  seksu przedma &e#skiego. Wyst$puje 

u nich pow%ci"gliwo%' w publicznym okazywaniu uczu'. 

Tradycjonalistów wydaje si$ te& cechowa' przywi"zanie 

do tradycyjnych ról p ciowych, tak wi$c: „to m$&czyzna 

wychodzi z inicjatyw" spotkania”; „to m$&czyzna po-

winien wybra' i zaproponowa' miejsce na randk$” itp. 

Stereotypowy podzia  ról wprowadza oczywisty, z góry 

za o&ony podzia  zada# i obowi"zków, dzi$ki czemu uni-

ka si$ wszelkich nieporozumie# co do przebiegu randki 

i rodzaju inicjatywy ka&dej ze stron.

 wiatopogl!d modernistyczny
W przypadku osób o %wiatopogl"dzie modernistycz-

nym obraz jest bardzo niejednoznaczny. Istotne wyni-

ki uzyskano jedynie w analizach korelacyjnych, a i tu-

taj otrzymane zale&no%ci s" tylko cz$%ciowo zbie&ne 

z oczekiwanymi. Okaza o si$, &e tak jak zak adano %wia-

topogl"d modernistyczny koreluje negatywnie z kontro-

l" aspektów seksualnych, ale negatywn" korelacj$ wy-

kryto te& w przypadku publicznego okazywaniu uczu'. 

Zestawienie tych dwóch wyników wydaje si$ interesu-

j"ce, gdy& wskazuje na to, &e moderni%ci zdaj" si$ nie 

sprzeciwia' samemu kontaktowi fizycznemu, pod wa-

runkiem jednak, &e nie dochodzi do niego w miejscu 

publicznym. Z uwagi na to, &e s" to jednak zale&no%ci ko-

relacyjne, nale&a oby podej%' do tych wniosków z pew-

n" ostro&no%ci". Pozosta e wyniki okaza y si$ nieistot-

ne statystycznie, co mo&e sk ania' do przypuszcze#, &e 

trudno wyró&ni' specyficzny styl randkowania, który 

wi"za by si$ ze %wiatopogl"dem modernistycznym lub 

styl ten nie znajduje pe nego odbicia w analizowanych 

przez nas aspektach randkowania. Interesuj"ce, &e rów-

nie& w badaniu Borowiak i Szaroty (2004) na temat po-

strzegania mi o%ci nie uzyskano dla %wiatopogl"du mo-

dernistycznego specyficznego wzoru zale&no%ci, który 

by by jako%ciowo odmienny od %wiatopogl"du tradycjo-

nalistycznego.

 wiatopogl!d postmodernistyczny
Osoby o %wiatopogl"dzie postmodernistycznym zda-

j" si$ traktowa' randki raczej rekreacyjnie, norm" jest 

prawdopodobnie niesta o%', przej%ciowo%', a wi$c epizo-

dyczno%' relacji. Zaskakuj"ce jednak, &e efekt ten wy-



!WIATOPOGL+D A STYLE RANDKOWANIA      443 

st"pi  tylko z niewielk" si ". Oprócz tego postmoderni-

%ci zdaj" si$ raczej nie kontrolowa' aspektów seksual-

nych, na ogó  nie maj" te& nic przeciwko publicznemu 

okazywaniu uczu'. Kontakt fizyczny mo&e by' *ród em 

przyjemno%ci, a ta wydaje si$ istotnym czynnikiem. Dla 

postmodernistów mniejsze znaczenie ma równie& trady-

cyjny podzia  ról p ciowych, inicjatywa ze strony kobie-

ty nie zostanie potraktowana jako nienaturalna, sztywne 

regu y nie obowi"zuj" te& zapewne przy p aceniu za bi-

lety do kina czy w kawiarni. Warto zauwa&y', &e wyniki 

analiz dla postmodernistów nie s" tak silne, jak dla tra-

dycjonalistów, co mo&e cz$%ciowo wynika' z faktu, &e 

Polska (w przeciwie#stwie do Wielkiej Brytanii, której 

przemiany spo eczne opisuje Bauman) jest krajem raczej 

konserwatywnym i nawet je%li w naszej próbie pojawi y 

si$ osoby deklaruj"ce pogl"dy spójne ze %wiatopogl"dem 

postmodernistycznym, nie jest to zapewne %wiatopogl"d 

tak skrystalizowany, jak tradycjonalistyczny.

ZAKO&CZENIE

Prezentowane wyniki wskazuj", &e %wiatopogl"d 

mo&e mie' wyra*ny zwi"zek z tym, jak podchodzimy 

do randkowania. Jest to szczególnie wyra*ne w przy-

padku %wiatopogl"dów tradycjonalistycznego i postmo-

dernistycznego. W pierwszym wypadku mo&emy mówi' 

o konserwatywnym stylu randkowania, w drugim o stylu 

rekreacyjnym. Nale&y jednak pami$ta', &e %wiatopogl"d 

jest struktur" dynamiczn", a jego przekszta cenia b$d" 

w pewnym stopniu rzutowa' na zmian$ podej%cia do mi-

 o%ci, natury relacji mi$dzyludzkich czy randkowania. 

Z drugiej strony nie nale&y zapomina', &e istniej" z pew-

no%ci" inne wa&ne wyznaczniki stylu randkowania, jak 

na przyk ad osobowo%', na co wskazuj" m.in. wspomnia-

ne ju& wcze%niej badania (Campbell i in., 2002).

Wyra*nym ograniczeniem naszego badania jest sto-

sunkowo niewielka próba, na jakiej zosta o ono przepro-

wadzone, kolejne tego rodzaju analizy powinny pos ugi-

wa' si$ wi$kszymi próbami i doborem celowo-losowym, 

co mo&e u atwi' pozyskanie osób o mniej rozpowszech-

nionych u nas typach %wiatopogl"du. Mo&na si$ te& za-

stanawia', czy wykorzystany w badaniu Kwestionariusz 

stylów randkowania faktycznie dawa  równe szanse 

uchwycenia wszystkich trzech opisanych przez nas sty-

lów. W przysz o%ci mo&na by wykorzysta' równie& me-

tody jako%ciowe, jak wywiad ustrukturalizowany czy 

analiza narracyjna, które znacznie subtelniej pokaza-

 yby zró&nicowanie tego, jak ludzie rozumiej" randko-

wanie i jak do niego podchodz" (por. Banker, Kaestle, 

Allen, 2010). Szczególnie atrakcyjna badawczo wyda-

je nam si$ mo&liwo%' analizy sytuacji, gdy mamy do 

czynienia z niedopasowaniem stylów randkowania, ale 

jednocze%nie w gr$ wchodzi silne uczucie i motywacja 

utrzymania zwi"zku. Mamy nadziej$, &e nasze badanie 

zach$ci do dalszych studiów nad t" tylko z pozoru b a-

h" problematyk".
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ABSTRACT

The paper analyzes the relationship between the worldview orientation and the preference for a spe-

ciÞc dating style. Drawing on Zygmunt Bauman’s sociological theory, three worldview orientations have 

been proposed: traditionalism, modernism, and postmodernism. There was found a positive relationship 

between acceptance of the traditional worldview and the emphasis on relationship stability, traditional 

gender roles, sexual control, and avoidance of public displays of affection, thus traditional worldview was 

associated with a conservative dating style. On the other hand, there was a negative relationship between 

acceptance of postmodern worldview and factors such as: relationship stability, avoidance of public dis-

plays of affection, thus postmodern view was associated with recreational dating style. No relationship 

was found between dating style and the modernist worldview.
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