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Kwestia zdrady nie tylko przestała być tematem tabu, ale stała się sprawą chętnie podejmowaną przez 

media i dyskutowaną przez specjalistów. Coraz częściej przeprowadzane są analizy zjawiska, 

podejmowane próby jego oceny i znaczenia dla współczesnego człowieka. My skupiliśmy się  

na pytaniach, które wydały się nam istotne dla faceta po 40., czyli dojrzałego mężczyzny XXI wieku. 

Zmiany cywilizacyjne i obyczajowe, przenikanie się kultur i rytm codzienności zmieniają nasze poglądy  

na wiele spraw, zmuszają do weryfikacji stanowisk. Kwestie relacji męsko damskich, ich przyczyn  

i skutków są tym ważniejsze, że stanowią odskocznię od codziennych obowiązków zawodowych, istotę 

naszego życia prywatnego. Czy zatem nasze - facetów po 40. - poglądy różnią się od poglądów sprzed lat 

kilkunastu, czy kilkudziesięciu? Czy "dorośliśmy" i z otwartą przyłbicą podejmujemy się rozwiązać 

problem wierności? Oto, co mówią wyniki naszej ankiety. 

 

 

Postrzeganie zdrady przez dojrzałych mężczyzn 

I. Charakterystyka grupy badanej
1
 

W badaniu wzięły udział 1492 osoby
2
 z czego 7 % stanowiły kobiety (100 kobiet - ze względu na niewielki 

udział tej grupy oraz cel badania, ich odpowiedzi nie będą szczegółowo analizowane. Gdy jednak pojawiły 

się intrygujące różnice ich postawach, zostały one przedstawione
3
). Wśród mężczyzn, którzy wypełnili 

ankietę dominującą grupę stanowili mężczyźni z przedziału 40-49 lat (83% - 1159 osób), najmniejszą - osoby 

poniżej 30-go roku życia (1 % - 17 osób - wykres 1).  

 

 

Wykres 1 - Rozkład wieku mężczyzn biorących udział w badaniu. 

 

W ponad połowie ankietę wypełnili mężczyźni o wykształceniu wyższym (53,5% =>745 mężczyzn), następnie 

średnim (35,6% => 496), zawodowym (10,1% => 141) i podstawowym (0,7% => 10).  

 

                                                                 
1
 Dokładne liczebności dla charakterystyki grupy badanej, o ile nie zostaną podane w tekście, zawarte są w załączniku nr1. 

2
 Za wywiady ukończone uznano te, gdy respondent udzielił odpowiedzi na pytanie nr 9 "Czy w Twoim otoczeniu znasz kogoś, kto dopuścił się 

zdrady?", uznając je za ostatnie, dotyczące bezpośrednio tematu badania (wymienione 1492 osoby - liczba rekordów w analizowanej bazie 

wyników). Ogólnie ankietę rozpoczęło 1784 osób, odpowiadając na pierwsze pytanie o podstawowe cechy demograficzne (p1). Jednakże, już na 

następne pytanie (p2 "Czy Twoim zdaniem zdrada to coś złego?" - jako pierwsze pytanie tematyczne) odpowiedzi udzieliło 1755 osób (o 29 mniej). 

Na ostatnie pytanie ankiety, p10 "Czy zgodziłbyś się w przyszłości wziąć udział w również anonimowej ankiecie na temat Twoich zdrad?", 

odpowiedzi udzieliło już tylko 1487 osób (o 5 mniej niż na pytanie p9), z czego ponad połowa (873 osoby - 59%) zgodziła się na powtórny udział  

w ankiecie. Wśród mężczyzn odsetek osób godzących się na powtórny udział w badaniu - 58%). 
3
 Należy wziąć pod uwagę, iż grupa kobiet jest zbyt mała dla wiarygodnych porównań statystycznych, jednocześnie jest to prawdopodobnie grupa 

specyficzna => kobiety, które odwiedziły portal dla mężczyzn (możliwe, że część z nich to osoby związane z badaniem). 
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Wykres 2 - Rozkład wykształcenia mężczyzn biorących udział w badaniu. 

 

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni z największych miast 

(miasto powyżej 500 tys. mieszkańców - 36,5%), a najmniej liczną mężczyźni zamieszkujący wieś (8,3%). 

 

 

Wykres 3 - Rozkład miejsca zamieszkania mężczyzn biorących udział w badaniu (pod względem wielkości 

miejscowości). 

 

II. Mężczyźni 40+ 

Celem badania było poznanie postrzegania zdrady przez mężczyzn w wieku 40 i więcej lat (mężczyźni 40+), 

to właśnie do nich skierowany jest serwis Facetpo40.pl, do nich adresowana była ankieta i to oni stanowili 

dominującą grupę respondentów (86%), dlatego szczególnie ich postawy będą analizowane w tym 

opracowaniu. W każdej sytuacji, gdzie uwzględnienie płci (odpowiedzi niewielkiej grupy kobiet) bądź wieku 

(rozróżnienie na osoby do 40 roku życia i osoby w wieku 40 lat i więcej) przynosi istotne zróżnicowanie, 

zostało ono przedstawione. 

Ogólnie ankietowani mężczyźni 40+, to w większości mężczyźni w wieku 40-49 lat (96,6%) wobec 3,4% 

mężczyzn z przedziału 50-59 lat
4
 (wykres 4).  

 

                                                                 
4
 Nie wypełniał ankiety mężczyzna starszy niż 59 lat. 
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Wykres 4 - Rozkład wieku mężczyzn w wieku 40+. 

 

Wśród nich ponownie większość stanowili mężczyźni o wykształceniu wyższym (51,8% => 622 mężczyzn), 

następnie średnim (36,8% => 442), zawodowym (10,8% => 129) i podstawowym (7 mężczyzn stanowiących 

0,6% grupy). 

 

 

Wykres 5 - Rozkład wieku mężczyzn w grupie mężczyźni 40+. 

 

Także w tym przypadku (mężczyźni 40+) najliczniej ankietę wypełniali mężczyźni z największych miast 

(powyżej 500 tys. mieszkańców - 36,3%), a najrzadziej mężczyźni zamieszkujący wieś (7,9%).  

 

Wykres 6 - Rozkład miejsca zamieszkania mężczyzn w wieku 40+ (pod względem wielkości miejscowości). 
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Rozkłady w strukturze grupy badanych wskazują, że struktura i specyfika demografii wynikająca z badania 

jest zbieżna z obrazem naszego typowego użytkownika. 

 

Ankieta dotarła głównie do mężczyzn dojrzałych (tak właśnie była adresowana, taki jest adresat serwisu 

Facetpo40.pl), chętnie wzięli w niej udział mężczyźni wykształceni, z dużych miast. Odpowiedzi  

na kontrowersyjne i trudne pytania świadczą o tym, że nasz respondent to człowiek otwarty, świadomy  

i wykształcony – na wskroś nowoczesny. 

 

 

III. Czy zdrada jest zła? 

Odpowiadając na pytanie: „Czy Twoim zdaniem zdrada to coś złego?” jedynie 11,8% mężczyzn w wieku 40+ 

nie uznaje jej za coś złego. Prawie połowa z nich (46,3%) uznaje zdradę za złą, a 41,1% uzależnia ocenę  

od poznania jej przyczyn. Młodsi mężczyźni są w swych ocenach podobni (Tabela 1). Dopiero uwzględnienie 

płci przynosi zmianę w rozkładach odpowiedzi, szczególnie w przypadku młodszych kobiet (do 40 lat),  

wśród  których za „złą” uznaje zdradę ponad 2/3 z nich (68,6%) i o wiele rzadziej uzależniają jej ocenę  

od poznania przyczyn zdrady (21,6%).  

 

Tabela 1 - Czy Twoim zdaniem zdrada to coś złego? - w rozróżnieniu na płeć i wiek. 

 
mężczyźni do 40 

lat 

mężczyźni 40 lat i 

więcej 
kobiety do 40 lat 

kobiety 40 lat i 

więcej 
ogółem 

Tak 50,5% 46,3% 68,6% 53,1% 47,9% 

Nie 8,3% 11,8% 9,8% 10,2% 11,3% 

To zależy, z jakich przyczyn  41,1% 41,8% 21,6% 36,7% 40,9% 

 

Uwzględnienie wśród mężczyzn w grupie 40+ wielkości miejscowości, w której żyją, nie wykazuje wyraźnych 

zróżnicowań (Wykres 7). 

 

Wykres 7 - Ocena zdrady, a wielkość miejscowości z której pochodzi respondent - mężczyźni 40+. 

 

Z przedstawionych wyników można wnioskować, że większość mężczyzn dość jednoznacznie kwalifikuje 

zdradę „jako coś złego”, część swoją ocenę uzależnia od jej przyczyn.  
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Tylko niespełna 12% mężczyzn z grupy 40+ nie ma żadnych dylematów i wątpliwości:  wprost deklarują,  

że „zdrada nie jest niczym złym”. Takie wyniki podważają stereotyp, który określa faceta, jako osobę,  

dla której zdrada jest biologicznie wpisana w płeć i usprawiedliwiona. Warto porównać te dane z dalszą 

częścią raportu, w której analizujemy przyczyny wpływające na relatywne postrzeganie zdrady. 

 

IV. Zachowania uważane za zdradę 

Ankietowani proszeni byli o wskazanie w zbiorze szesnastu zachowań tych, które ich zdaniem nazwaliby 

zdradą (pytanie wielokrotnego wyboru). Wyniki prezentuje Tabela nr 2. 

 

Tabela 2 - Które z poniższych zachowań nazwałbyś zdradą?* - w rozróżnieniu na płeć i wiek** 

 
mężczyźni do 

40 lat 

mężczyźni 40 

lat i więcej 

kobiety do 

40 lat 

kobiety 40 

lat i więcej 

posiadanie stałej przyjaciółki „do łóżka” 85,4% 81,3% 90,2% 87,8% 

seks w czasie wyjazdu służbowego z koleżanką z pracy 81,8% 76,1% 92,2% 81,6% 

seks pod wpływem alkoholu z kobietą poznaną na imprezie 71,9% 69,8% 88,2% 67,3% 

seks z prostytutką 69,8% 63,2% 88,2% 67,3% 

seks oralny 68,2% 60,7% 82,4% 69,4% 

posiadanie stałej przyjaciółki, którą darzy się uczuciem 

(zakochanie, miłość, przywiązanie) 
54,7% 58,3% 76,5% 67,3% 

namiętny pocałunek 44,8% 31,0% 64,7% 38,8% 

seks przez Internet 36,5% 23,4% 62,7% 46,9% 

flirt w biurze 20,3% 16,2% 29,4% 26,5% 

dotykanie striptizerki 16,1% 13,8% 31,4% 24,5% 

umówienie się na kawę z nieznajomą 14,6% 7,3% 29,4% 12,2% 

fantazjowanie o innej kobiecie 13,0% 7,1% 23,5% 20,4% 

oglądanie pornografii 5,2% 4,3% 5,9% 14,3% 

umówienie się na kawę z koleżanką z pracy 8,3% 3,2% 7,8% 4,1% 

oglądanie striptizu 5,7% 2,9% 5,9% 2,0% 

wymiana numerów telefonów 5,2% 2,5% 5,9% 4,1% 
* - procentowanie oparte na obserwacjach 

** - zachowania posortowane od najczęściej wskazywanych, do najrzadziej według grupy mężczyzn 40+  

 

Mężczyźni z grupy 40+ za zachowania będące zdradą najczęściej uznawali: „posiadanie stałej przyjaciółki  

do łóżka” - 81,3% wskazań, „seks w czasie wyjazdu służbowego z koleżanką z pracy” - 76,1%, oraz „seks pod 

wpływem alkoholu z kobietą poznaną na imprezie” - 69,8%. Najrzadziej dopatrywali się zdrady  

w zachowaniach takich, jak: „wymiana numerów telefonów” - 2,5%, „oglądanie striptizu” - 2,9%,  

czy w „umówieniu się na kawę z koleżanką z pracy” - 3,2% i „oglądaniu pornografii” - 4,3%, które można by 

nazwać zachowaniami bez relacji bliskiej bądź intymnej, podkreślanej w zachowaniach uznawanych  

za będące zdradą. 

Uporządkowanie przedstawionego zbioru zachowań od najbardziej do najmniej zdradliwych dokonało się 

podobnie w pozostałych grupach, czyli u młodszych mężczyzn (do 40 lat) i w grupie kobiet, z tym, że kobiety 

wyraźnie częściej niż mężczyźni określały wszystkie wymienione zachowania jako zdradę (całość zbioru 

przedstawionych zachowań). Zaznacza się też, że wyraźnie częściej uznają za zdradę te zachowania, które 

nie są oparte o bezpośrednie kontakty seksualne: „seks przez Internet”, „namiętny pocałunek”, 

„fantazjowanie o innej kobiecie”. Szczególnie uwidacznia się to w przypadku kobiet do 40 lat, które 

wyraźnie częściej skłonne są uznawać za zdradę wszystkie wymienione przypadki zachowań (także częściej 

niż kobiety w wieku 40+). Ilustruje to wykres nr 8. 
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Wykres 7 - Które z poniższych zachowań nazwałbyś zdradą? - w rozróżnieniu na płeć i wiek. 

 

Powyższe odpowiedzi potwierdzają tezę, według której mężczyźni (nie tylko 40+) jako zdradę klasyfikują  

te zachowania, w których dochodzi do bezpośredniego kontaktu seksualnego, a najmniej te, które pozostają 

w sferze emocjonalnej. Warte uwagi jest stosunkowo nowe zjawisko „seks przez Internet” i jego wysoka 

pozycja w zestawieniu. Mimo, że w takiej relacji nie dochodzi do bezpośredniego fizycznego kontaktu, 

seksualnego zbliżenia - wszystko rozgrywa się w świecie wirtualnym - postrzegane jest za zdradę znacznie 

częściej niż np. „dotykanie striptizerki”. 

 

IV. Przyczyny zdradzania przez mężczyzn 

 

Ankietowani ustosunkowali się do przedstawionego zbioru potencjalnych przyczyn, które ich zdaniem mogą 

prowadzić do zdrady, wskazując te, które są istotne.  

Mężczyźni 40+ jako przyczynę zdrady najczęściej wskazywali na „wygaśniecie uczucia w związku” - 64,3% 

wskazań, „szukanie odmiany i ucieczki od szarej rzeczywistości” - 57,3%, „chęć realizacji fantazji, na które 

partnerka nie pozwala” - 57% i „znudzenie obecną partnerką” - 55,4%. 

Ogólnie w rozkładach wskazań uwidacznia się, iż określali przyczyny bardziej rozważnie i wybierali ich 

mniejszą liczbę ze zbioru, niż pozostałe grupy (ogólne odsetki wskazań dla poszczególnych „przyczyn” - 

Tabela 3). Ponownie mężczyźni do 40 lat i starsi okazali się w swych ocenach podobni, z tym, że nieznacznie 

częściej upatrywali przyczyn zdrady w ciekawości („ciekawość - jak jest z inną kobietą” - 54,2%) oraz 

instynkcie bądź moralnej słabości mężczyzn („słabość mężczyzny - brak panowania nad swoimi instynktami” 

- 52,1%). Być może zaznacza się tu różnica doświadczeń i perspektywy (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Jakie Twoim zdaniem są przyczyny zdrady u mężczyzn?* - w rozróżnieniu na płeć i wiek**. 

 
mężczyźni do 

40 lat 

mężczyźni 40 

lat i więcej 

kobiety do 40 

lat 

kobiety 40 lat 

i więcej 

wygaśnięcie uczucia w związku 67,2% 64,3% 72,5% 60,4% 

szukanie odmiany i ucieczki od szarej rzeczywistości 60,4% 57,3% 72,5% 66,7% 

chęć realizacji fantazji, na które partnerka nie pozwala 59,4% 57,0% 74,5% 50,0% 

znudzenie obecną partnerką 62,5% 55,4% 86,3% 64,6% 

niedopasowanie temperamentów partnerów 51,6% 50,4% 54,9% 41,7% 

ciekawość - jak jest z inną kobietą 54,2% 44,6% 78,4% 47,9% 

szukanie akceptacji u innej kobiety 45,8% 44,3% 56,9% 66,7% 

słabość mężczyzny - brak panowania nad swoimi 

instynktami 
52,1% 43,8% 66,7% 50,0% 

chęć dowartościowania się 45,3% 41,5% 80,4% 64,6% 

odwet za wcześniejszą zdradę partnerki 49,5% 37,9% 52,9% 31,3% 

chęć sprawdzenia się 34,4% 34,0% 64,7% 58,3% 

mężczyźni są biologicznie uwarunkowani, żeby mieć wiele 

partnerek 
38,0% 30,4% 31,4% 35,4% 

* - procentowanie oparte na obserwacjach 

** - przyczyny posortowane od najczęściej wskazywanych, do najrzadziej według grupy mężczyzn 40+  

 

Z pewnością różnica perspektyw zaznacza się w przypadku grupy kobiet, które wypełniły ankietę.  

Po pierwsze - odmiennie pozycjonowały większość przyczyn niż mężczyźni; po drugie najczęściej wybierały 

inne uwarunkowania zdrad, jak: „znudzenie obecną partnerką” - 86,3%, „chęć dowartościowania się” - 

80,4%, „ciekawość - jak jest z inną kobietą” - 78,4% (kobiety do 40 lat), „szukanie odmiany i ucieczki  

od szarej rzeczywistości” - 66,7%, „szukanie akceptacji u innej kobiety” - 66,7%, „znudzenie obecną 

partnerką” - 64,6% (kobiety w wieku 40 lat i więcej - tabela 3, wykres 8). 

 

 

Wykres 8 - Jakie twoim zdaniem są przyczyny zdrady u mężczyzn? - w rozróżnieniu na płeć i wiek. 

 

V. Czy powiedzieć partnerce o zdradzie 

 

Większość mężczyzn w grupie 40+ jest przeciwna mówieniu partnerce o zdradzie (67% - przeciw, 33 % - za). 

Ich opinia jest w większości podzielana przez pozostałe wyodrębniane na potrzeby analiz grupy (wykres 9),  

z wyjątkiem młodszych kobiet, które są w tym zakresie grupą ambiwalentną – odsetek tych, które  

są za powiedzeniem partnerce o zdradzie (51%) jest niemal równy grupie przeciwniczek tego rozwiązania 

(49%). Więcej światła na to zróżnicowanie rzuca dokładniejsza analiza odpowiedzi, gdyż ankietowani 

określając swą postawę wobec „przyznania się” mieli szansę wybrać jedną z pięciu opcji (patrz tabela 4). 
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Wykres 9 - Czy Twoim zdaniem o zdradzie powinno się powiedzieć partnerce? - w rozróżnieniu na płeć  

i wiek. 

 

Jak widać poniżej prawie płowa mężczyzn w wieku 40+ twierdzi, iż „nie, nigdy nie należy się przyznawać” 

(46,8%). Co ciekawe, równie liczną grupę stanowią kobiety 40 lat i więcej - 44,9%. O ile element 

potencjalnych „skutków” przyznania się do zdrady nie różnicuje wyraźnie wyróżnionych grup („nie, bo 

partnerka może nam tego nie wybaczyć”) to w przypadku zwolenników przyznania się do zdrady 

zauważalna jest różnica w odwoływaniu się do moralnego aspektu „przyznania się” („tak, bo tak jest 

uczciwie”). W tym przypadku, wśród mężczyzn 40+ znajdziemy najmniejszy odsetek deklarujących taką 

postawę (18,3% - tabela 4). Najczęściej odwołują się do niej kobiet w wieku 40 lat i więcej (28,6%). 

 

Tabela 4 - Czy Twoim zdaniem o zdradzie powinno się powiedzieć partnerce? - w rozróżnieniu na płeć i wiek. 

 
mężczyźni do 

40 lat 

mężczyźni 40 

lat i więcej 

kobiety do 40 

lat 

kobiety 40 lat i 

więcej 
ogółem 

tak, bo tak jest uczciwie 23,4% 

28,6% 

18,3% 

25,3% 

25,5% 

35,3% 

28,6% 

32,7% 

19,5% 

26,3% 

tak, ale tylko jeśli się tego żałuje 5,2% 7,1% 9,8% 4,1% 6,8% 

tak, ale tylko jeśli partnerka ją sama 

odkryje 
7,3% 7,3% 7,3% 7,3% 15,7% 15,7% 2,0% 2,0% 7,4% 7,4% 

nie, bo partnerka może nam tego nie 

wybaczyć 
25,0% 

64,1% 

20,5% 

67,3% 

23,5% 

49,0% 

20,4% 

65,3% 

21,2% 

66,2% 

nie, nigdy nie należy się przyznawać 39,1% 46,8% 25,5% 44,9% 45,0% 

 

Mężczyźni w większości preferują zachowywanie zdrady w tajemnicy. Od tej „żelaznej” zasady rzadko 

odstępują. W sumie, w grupie 40+ tylko niespełna 23% uznaje, że należy się przyznać,  

„bo tak jest uczciwie” lub „jeśli się tego żałuje”. To wśród tej grupy pojawiają się jakieś refleksje, dylematy, 

rozterki moralne. 7% jest gotowych się przyznać, ale w sytuacji, kiedy zostaną do tego zmuszeni – zdrada 

zostanie odkryta przez partnerkę. 
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VI. Gotowość wybaczenia zdrady 

 

Ponad połowa mężczyzn (52,4%) w grupie 40+ skłonna byłaby wybaczyć zdradę swojej partnerce.  

Co ciekawe - w przypadku kobiet z tej samej grupy wiekowej, aż 67,3% z nich gotowa byłaby wybaczyć 

zdradę (tabela 5). Ogólnie - widać różnicę między grupą młodszą (do 40 lat) i starszą (40+) - osoby w wieku 

40 lat i więcej stosunkowo częściej byłyby gotowe wybaczyć zdradę, szczególnie w porównaniu do kobiet  

do 40 lat, gdzie prawie połowa 47,1% nie wybaczyłaby zdrady. Przejrzyście ilustruje to wykres 10, gdzie 

podsumowano odpowiedzi na „tak” i „nie”. 

 

Tabela 5 - Czy wybaczyłbyś zdradę swojej partnerce? - w rozróżnieniu na płeć i wiek. 

 
mężczyźni do 

40 lat 

mężczyźni 40 

lat i więcej 

kobiety do 40 

lat 

kobiety 40 lat i 

więcej 
ogółem 

inna odpowiedź 12,0% 15,3% 17,6% 14,3% 14,9% 

nie, nigdy  42,2% 32,3% 47,1% 18,4% 33,6% 

tak, ale tylko jeśli byłaby jednorazowa 27,1% 30,0% 21,6% 46,9% 29,9% 

tak, ale tylko dla dobra dzieci 18,8% 22,4% 13,7% 20,4% 21,6% 

 

 

Wykres 10 - Czy wybaczyłbyś zdradę swojej partnerce? - w rozróżnieniu na płeć i wiek (uwaga: wykres 

przedstawia jedynie odpowiedzi „nie” i „tak” z pominięciem „innych odpowiedzi” - wartości nie sumują się do 100%). 

 

Blisko 15% ankietowanych nie zdecydowała się na jedną z zaproponowanych opcji wobec „wybaczenia 

zdrady partnerowi”. 

 

Wśród powodów wybaczenia zdrady najczęściej pojawiały się odpowiedzi „jeśli ta zdrada był wynikiem 

mojej wcześniejsze zdrady”, czyli ankietowani gotowi byli wybaczyć, bo sami mają poczucie winy i wyrzuty 

sumienia. Kolejne przyczyny, które wskazywali respondenci to przypadek, gdy zdrada była „czystym 

seksem”, pojawiał się warunek deklaracji poprawy, żalu ze strony partnerki. Można wnioskować,  

że ankietowanym zależy na związku i partnerce i chcą mieć szansę na zgodne życie. 
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Wśród mężczyzn 40+ gotowość wybaczenia zdrady zróżnicowana jest w zależności od tego, czy ankietowani 

postrzegają zdradę jako złą czy nie. Gdy postrzegają ją jako coś złego, stosunkowo najczęściej nie byliby 

skłonni wybaczyć zdrady (40,1%). Z drugiej strony najczęściej byliby gotowi wybaczyć zdradę mężczyźni, 

którzy jej ocenę uzależniają od możliwych przyczyn („tak” - 61,2%) - jest to odsetek większy nawet  

w odniesieniu do mężczyzn, którzy nie uważają zdrady za coś złego (czy wybaczyłbyś zdradę -> „tak” - 50%). 

W tej relacji warto zauważyć jednak, że mężczyźni nie uważający zdrady za coś złego, prawie dwukrotnie 

częściej wchodzą w dyskurs wobec pytania „Czy wybaczyłbyś zdradę swojej partnerce?” - odwołując się  

do innej odpowiedzi (23,9% - tabela 5a). 

 

 

tabela 5a - Czy wybaczyłbyś zdradę swojej partnerce? w zależności od „Czy zdrada jest zła” - mężczyźni 40+ 

 
Czy Twoim zdaniem zdrada to coś złego? 

ogółem 
tak nie 

to zależy, z jakich 

przyczyn 

inna odpowiedź 14,7% 23,9% 13,5% 15,3% 

nie, nigdy 40,1% 26,1% 25,3% 32,3% 

tak, ale tylko jeśli byłaby jednorazowa 27,3% 26,1% 34,1% 30,0% 

tak, ale tylko dla dobra dzieci 17,8% 23,9% 27,1% 22,4% 

 

 

VII. Wzajemne zaufanie w związku 

 

W zakresie wzajemnego zaufania w związku, przynajmniej połowa ankietowanych (w tym i mężczyźni  

40+ -> 49%) jest zdania, że „należy sobie całkowicie ufać, inaczej związek nie ma sensu” (ogółem 49,7%). 

 

Uwzględnienie płci uwidacznia, że pełnego zaufania w związku częściej oczekują kobiety (wykres 11),  

a mężczyźni częściej skłaniają się ku zasadzie, „lepiej zanadto nie kontrolować partnera, bo „czego oczy nie 

widzą, tego sercu nie żal”. Ogólnie - tylko niewielki odsetek ankietowanych twierdzi, że nie należy sobie 

ufać w związku (mężczyźni do 40 lat - 3,6%, mężczyźni 40+ - 2,9%, kobiety do 40 lat - 5,9%, kobiety 40 lat  

i więcej - 6,1%, ogółem -3,2%). 

 

 

Wykres 11 - Co sądzisz na temat wzajemnego zaufania w związku? - w rozróżnieniu na płeć i wiek. 

VIII. Kto ponosi odpowiedzialność za zdradę 
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Za zdradę w z związku odpowiedzialność ponoszą bądź obaj partnerzy (ogółem - 56,4% wskazań), bądź 

zdradzający (41,6%). Rozkład odpowiedzi jest podobny w we wszystkich grupach (wykres 12). 

 

Wykres 12 - Kto według Ciebie ponosi odpowiedzialność za zdradę w związku? - w rozróżnieniu na płeć  

i wiek. 

 

Warto zauważyć, że w żadnej grupie (wiek/płeć) nie dominuje odpowiedź, że to zdradzający ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za zdradę. Znacząca większość chętnie widzi winę obu stron związku. Upada 

także teoria, że osoba zdradzona jest sama sobie winna. 

 

 

IX. Czy znamy kogoś, kto dopuścił się zdrady? 

 

Ciekawym podsumowaniem przeglądu postaw wobec zdrady i jej różnych aspektów są odpowiedzi  

na ostatnie pytanie ankiety.  

Prawie wszyscy ankietowani stwierdzili, iż w swoim otoczeniu znają kogoś, kto dopuścił się zdrady 

(ogółem 95,2%). Jedynie mężczyźni do 40 lat, deklarują znajomość takich osób nieco rzadziej  

(89% - patrz wykres 13). 

Wyniki takie można interpretować dwojako: albo jest to zjawisko tak powszechne, że „wszyscy w nim 

uczestniczymy” (przynajmniej wśród wypełniających ankietę), albo zdrada jest tak „nośna towarzysko”,  

że nawet jeżeli osoby zdradzające spotykane są bardzo rzadko, to są one „zauważane” w otoczeniu. 

Pamiętać jednak należy, że zdrada jest zachowaniem raczej skrywanym przed innymi, więc należy 

zastanowić się nad uprawnieniem dla drugiej interpretacji.  
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Wykres 13 - Czy w Twoim otoczeniu znasz kogoś, kto dopuścił się zdrady? - w rozróżnieniu na płeć i wiek. 

 

 

 

X. Czy jesteśmy gotowi rozmawiać o własnej zdradzie? 

Czy ciekawi nas tematyka zdrady? Jak zinterpretować odpowiedzi uzyskane na pytanie, czy znasz osoby  

z otoczenia, które dopuściły się zdrady? Czy skłonni bylibyśmy porozmawiać o zdradzie, także w kontekście 

naszych własnych skoków w bok? Odpowiedź przynosi ostatnie pytanie ankiety:  

„Czy zgodziłbyś się w przyszłości wziąć udział w również anonimowej ankiecie na temat twoich zdrad?”. 

Ponad połowa z ankietowanych wyraziła chęć wzięcia udziału w ankiecie na ten temat (wykres 14). 

 

Wykres 14 - Czy zgodziłbyś się w przyszłości wziąć udział w również anonimowej ankiecie na temat Twoich 

zdrad? - w rozróżnieniu na płeć i wiek. 
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Wnioski i komentarze 

Wyniki ankiety pokazują, jak na kwestie zdrady patrzą mężczyźni po 40. Ich zdanie kształtują osobiste 

poglądy i doświadczenia. Mogło by się wydawać, że ilu respondentów, tyle „prawd”. A jednak istnieją 

pewne prawidłowości, skutki naszych zdrad, które dla ekspertów są widoczne gołym okiem. 

 

 

 

Prof. Tomasz Szlendak 

Instytut Socjologii UMK w Toruniu 

 

Analizując raport proszę cały czas pamiętać, że wyniki tego sondażu mówią cokolwiek na temat opinii (nie mylić  

z faktycznymi postawami, motywacjami i działaniami!) wykształconych mężczyzn z dużych miast między 40 a 49 

rokiem życia. I o nikim więcej.  

Ciekawe w jaki sposób respondenci wybierali zachowania uważane za zdradę. Kobiety zawsze są w tego rodzaju 

przypadkach „wszechpożerające” (mężczyźni tej akurat damskiej cechy serdecznie nienawidzą), co oznacza,  

że znacznie większa pula dowolnych zachowań między ich partnerami a innymi kobietami oznacza dla nich zdradę,  

bo po prostu zazwyczaj wiąże się z wydatkowaniem przez ich mężczyznę pieniędzy, energii i czasu na inną kobietę.  

Od całowania zatem albo dotykania striptizerki, w przekonaniu kobiet, niedaleko do wydatkowania cennych zasobów 

partnera na inne kobiety i ich potencjalne dzieci. Kobiety zawsze starają się w systemach monogamicznych opanować 

całość relacji ich partnerów z innymi kobietami, bo każdy kontakt jest niebezpieczny – może uszczuplić zasoby, takie 

jak pieniądze czy zainteresowanie/zaangażowanie. Nawet zatem umówienie się na kawę z inną kobietą albo 

fantazjowanie o niej jest dla ich interesów reprodukcyjnych niebezpieczne. Mężczyźni z kolei w większości jako zdradę 

oceniają te zachowania kobiet, które wiążą się z bezpośrednim zagrożeniem ich sukcesu reprodukcyjnego, a zatem 

takie, które zawierają czynności bezpośrednio seksualne. Z fantazjowania o innych mężczyznach albo z umawiania się  

z nimi na kawę dzieci jeszcze nie ma. Kawa z innym mężczyzną to jeszcze nie zdrada, zdrada to bezpośredni seks.  

Z drugiej strony arcyciekawa jest informacja, że grubo ponad połowa mężczyzn uznaje za zdradę posiadanie stałej 

przyjaciółki, którą darzy się uczuciem. Związane jest to moim zdaniem z faktem dobrego wykształcenia mężczyzn w tej 

próbie, a przede wszystkim z utożsamianiem takiej przyjaciółki z osobą, z którą i tak prędzej czy później pójdzie się  

do łóżka. Ale i tak niemal 10% kobiet więcej jest przekonanych, że coś takiego to zdrada...  

 

Interesujący jest także aspekt płatnego seksu i striptizu. Mężczyźni uważają striptizerkę za „przedmiot”, jej status 

uwalnia ich od podejrzeń o zdradę, bo nie wiąże się z jakimkolwiek zaangażowaniem z ich strony. Mężczyźni mają 

tendencję do nieuznawania za zdradę tych zresztą zachowań, które zawierają komponent jednorazowej albo 

relatywnie małej zapłaty za seks. Proszę spojrzeć na różnicę między stałą partnerką do łóżka a prostytutką (jest niemal 

20-procentowa). Dotykanie striptizerki a posiadanie stałej partnerki do łóżka to różnica jeszcze poważniejsza (prawie 

70-procentowa). Liczą się zatem dla mężczyzn długoterminowe intencje. Jeśli są one mocno krótkoterminowe, jeśli 

jest to np. prostytutka, to nie robimy tym żadnej krzywdy stałej partnerce, ponieważ nie uszczuplamy ani jej zasobów, 

ani zasobów dzieci. Płacimy stówę i tyle. Żadna to z punktu widzenia wielu mężczyzn zdrada.  

Z kolei w pytaniu o przyczyny zdrady, warto zwrócić uwagę, że wszystkie cztery najwyżej punktowane przyczyny 

zdrady sprowadzają się do znudzenia aktualną partnerką. Kłania się „efekt Coolidge'a”. Prezydent USA Calvin Coolidge 

zwiedzał był niegdyś ze swoją żoną pewną farmę. Podziwiali robiącego wrażenie byka rozpłodowego. „Ileż on razy 

dziennie tak może?” - zapytała zafascynowana bykiem żona. Farmer na to, że właściwie to dziesiątki razy tak może. 

„Proszę to powiedzieć panu prezydentowi” - rzekła cynicznie prezydentowa. Prezydent Coolidge posłuchał i zapytał:  

„A czy za każdym z tych razów ten byk czyni to z jedną i tą samą krową?”. „Oczywiście, że nie – odpowiedział farmer – 

za każdym razem podstawiamy mu inną”. „Proszę to powiedzieć pani prezydentowej” - rzekł prezydent. Różnorodność 

seksualna to zatem istotny bodziec dla mężczyzn, tak jak dla wszystkich niemal samców u ssaków. To ona i chęć 

reprodukcji, która u mężczyzn nie jest ograniczona w żaden niemal sposób (u kobiet reguluje ją liczba komórek 

jajowych, które produkują w ciągu życia) decydują o zdradzaniu w wykonaniu panów.  



 

  

  

14  

 

W tym samym pytaniu widoczna jest też charakterystyczna dla kobiet motywacja zdrady dokonywanej po to, żeby  

się dowartościować. Jeśli ktoś chce ze mną uprawiać seks, sądzi kobieta, to automatycznie oznacza, że nie wypadłam  

z rynku matrymonialnego, jestem w grze. Zabawne jest to, że kobiety sądzą jakoby mężczyźni myśleli podobnie. 

Tymczasem panowie tak nie myślą (różnica jest aż 40-procentowa!). W męskim zdradzaniu nie chodzi  

o dowartościowanie się, bo to się osiąga drogą porównań z innymi mężczyznami, a nie w związku z kobietą, gdzie 

chodzi o seks. Mężczyzna, owszem, mógłby się dowartościować za pomocą zdrady, gdyby tylko mógł pokazać 

kochankę innym mężczyznom, przy czym musiałaby być atrakcyjniejsza od żony. Niewielu ma na to przecież szansę,  

bo zdradza się raczej potajemnie.  

W pytaniu o gotowość wybaczenia zdrady, różnicę w podejściu mężczyzn i kobiet do zdrady mamy jak na dłoni, kiedy 

obie płcie mówią o tym, że wybaczyłyby, o ile zdrada byłaby jednorazowa. Mężczyzna, który dba o swoje interesy 

reprodukcyjne i o to, żeby nie opiekować się kukułczym jajem podrzuconym do jego gniazda przez kochanka żony, nie 

powinien wybaczać swojej partnerce nawet jednorazowej zdrady, bo w ciążę może ona zajść nawet po tym jednym, 

jedynym razie. Z punktu widzenia kobiety jednorazowa zdrada mężczyzny nie jest już taka kosztowna (mówiąc 

brutalnie – co najwyżej budżet domowy uszczupli się o 100 złotych dla prostytutki). Kobiety są znacznie bardziej 

racjonalne i „adaptatywne” od mężczyzn w „tych” sprawach. Wbrew potocznemu przekonaniu, znacznie chłodniej 

kalkulują, bo w systemach patriarchalnych mają więcej do stracenia. To dlatego niemal połowa kobiet jest skłonna 

taką jednorazową zdradę wybaczyć, ale tylko 30 procent mężczyzn jest skłonnych zrobić to samo. Założę się, że są to 

ci, którzy sądzą, że ich żon – np. z racji wieku – nie można już zapłodnić, czyli tacy bliżej pięćdziesiątki niż czterdziestki. 

Niech sobie zdradza, i tak nie będzie mnie to specjalnie kosztowało... 

Co bardzo istotne, większość zdrad w Polsce pozostaje niewykryta, nawet w dobie powszechnego (niestety, mamy 

przerażającą tendencję do łamania prawa do prywatności korespondencji...) w tym kraju majstrowania przy rejestrach 

rozmów i smsów w telefonach komórkowych partnerów i partnerek. Proszę zajrzeć choćby do najnowszych wyników 

badań Zbigniewa Izdebskiego „Seksualność Polaków 2011”. Dlatego informacja, że tak przytłaczająca większość zna  

z otoczenia kogoś, kto zdradził, jest dziwna. Sądzę, że znają plotki o jakichś znajomych znajomych, albo nakłada im się 

na wiedzę z codzienności wiedza wyniesiona z telewizji. Tam się non-stop przecież zdradzają, Sodoma i Gomora. 

Ludzie, zwłaszcza w małych społecznościach (grupy w miejscach pracy, sąsiedztwo, społeczność lokalna), co wiadomo 

antropologom i socjologom, zawiązują wokół zdrad zmowę milczenia i wykazują daleko posuniętą dyskrecję. Jeśli 

plotkują to zazwyczaj o jednej osobie w wiosce, która z normą wierności jest poważnie na bakier albo której  

za pomocą takich plotek pragnie się zaszkodzić. Jesteśmy gatunkiem seryjnie monogamicznym (nie mamy tendencji  

do miłowania jednej jedynej i jednego jedynego przez całe życie, aż do śmierci) i informowanie kogokolwiek  

o zdradzie, tak w wypadku kobiet jak i mężczyzn, zupełnie nie leży w naszym interesie. Sądzę zatem, że respondenci 

bardziej się domyślają czyichś zdrad niż faktycznie o nich wiedzą, albo odpowiadając na to pytanie faktycznie mówią  

o sobie i „projektują” to na inne osoby.  

 

★★★ 

 

Adwokat Bartosz Grykowski  

(www.bartoszgrykowski.wordpress.com) 

 

Zdrada należy do tych zjawisk, które z jednej strony pozornie są zupełnie obojętne prawnie, nie powodując 

żadnych bezpośrednich konsekwencji. Z drugiej -  jej skutki pośrednie potrafią być bardzo znaczące.   

Przede wszystkim – zdrada jest istotna o tyle, o ile prowadzi do rozpadu „podstawowego” związku,  

w którym pozostaje zdradzający partner. Jest jednym z najważniejszych powodów rozpadu pożycia 

małżeńskiego – które w konsekwencji prowadzi do rozwodu. Co istotne – sama zdrada nie stanowi 

podstawy orzeczenia rozwodu. Dopóki trwa między małżonkami wspólnota fizyczna, emocjonalna  

i ekonomiczna, dopóty małżeństwo jest trwałe. Można wyobrazić sobie sytuację, w której każde  

z małżonków ma po kilku kochanków, a równocześnie funkcjonują jako zgodna rodzina.  
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Zdrada niekoniecznie musi prowadzić do rozpadu małżeństwa. Małżonkowie mogą się też pogodzić  

i przebaczyć sobie winy.  

Najczęściej jednak zdrada, jeśli zostanie wykryta, prowadzi do rozpadu pożycia, a w konsekwencji  

do rozwodu. Zwłaszcza, że – co pokazały wyniki ankiety - najczęstszą przyczyną zdrady jest wygaśnięcie 

uczuć związku, jak również znudzenie obecną partnerką lub niedopasowanie temperamentów (co samo  

w sobie może prowadzić do rozwodu) – czyli zdrada jest tak naprawdę tylko symptomem, a nie powodem 

rozpadu związku. Rozwód oznacza długotrwałe postępowanie sądowe, problemy wiążące się z podziałem 

majątku (co jest szczególnie problematyczne dla małżeństw obciążonych kredytami), podziałem opieki nad 

dziećmi – co potrafi być bardzo uciążliwe i skomplikowane. Jest też trudne dla samych dzieci, co dostrzega 

spora grupa respondentów, gotowych do wybaczenia zdrady „dla dobra dzieci”.   

Zdrada stanowi istotny argument w sprawie rozwodowej. Można ją udowadniać na wszelkie możliwe 

sposoby – w praktyce istotna bywa rola detektywów, gromadzących dowody (zdjęcia, nagrania), oraz 

oczywiście świadków – znajomych, czy krewnych, którzy wiedzą o zdradzie. Do tego istotna jest 

korespondencja – oczywiście już raczej nie tradycyjna, ale wydruki e-maili, czy sms-y.  

Dla małżonka zdradzającego istnieje poważne ryzyko, że zostanie podczas rozwodu uznany za wyłącznie 

winnego rozpadu pożycia – co jest o tyle ważne, że w takiej sytuacji może zostać zobowiązany do bardzo 

daleko idącej alimentacji zdradzanego małżonka.  

Jest to jeden z powodów, dla których sprawa rozwodowa potrafi się przekształcić w prawdziwą wojnę – 

większość pytanych twierdzi, że winę za zdradę ponoszą obie strony. W sądzie poglądy rozkładają się  

po połowie – zdradzający twierdzi, że winę ponoszą oboje, zdradzany – że tylko zdradzający. 

W przypadku rozpadu związków nieformalnych jest tak naprawdę jeszcze gorzej. Konkubinaty rodzą 

znacznie większą liczbę problemów praktycznych, szczególnie jeśli konkubenci prowadzili znaczące 

inwestycje, budowali domy, prowadzili działalność gospodarczą.  

Kilkadziesiąt lat temu rozwody były rzadkością, dzisiaj są czymś normalnym. W konsekwencji nastąpiła 

pewna liberalizacja przepisów dotyczących rozwodów – z jednej strony uproszczono nieco procedurę,  

z drugiej dodano instytucję separacji. Przy czym sam wzrost liczby rozwodów nie jest skutkiem 

upowszechnienia się zdrady, a raczej przemian w postrzeganiu samej instytucji rozwodu – nie wiąże się on 

już z ostracyzmem, singlom łatwiej też żyć samodzielnie niż jeszcze dwa pokolenia temu, łatwiej też 

wstępować w nowe związki.  

Równocześnie następuje wydłużenie i skomplikowanie spraw sądowych związanych z rozpadem związku,  

co jednak nie jest efektem przemian obyczajowych, ale raczej ekonomicznych. Minęły czasy, gdy przeciętne 

rozwodzące się małżeństwo miało jedno mieszkanie spółdzielcze. W momencie, gdy do podziału są dwa 

domy, mieszkanie, działka i sporo innego majątku, a do tego nad wszystkim ciążą dwa ogromne kredyty – 

jest po prostu o co walczyć.   

Rozwód może być szczególnie uciążliwy w przypadku osób należących do grupy, która najliczniej wzięła 

udział w ankiecie – kiedy rozwodzą się ludzie młodzi, często jest tak, że nie zdążyli się „dorobić”, nie mają 

jeszcze dzieci, więc i problemów przy sprawie rozwodowej bywa mniej. Rozwód ludzi po 40. najczęściej 

wiąże się z wieloma dodatkowymi trudnościami.  

Zdrada, która nigdy nie wyjdzie na jaw, oszczędza obojgu małżonkom licznych kłopotów – z tego punktu 

widzenia postawa licznej grupy ankietowanych, którzy uważają, że nigdy nie należy przyznawać się  

do zdrady jest bardzo racjonalna.  

Czy prawo powinno zajmować się zdradą jako taką? Raczej nie – trudno karać za zachowania, które należą 

do sfery obyczajowej, prawo od dziesięcioleci zmienia się raczej w tym kierunku, aby jak najmniej dotykało 

obyczajowości. W praktyce wystarczającą karą za zdradę mogą się okazać skutki rozwodu – utrata dzieci, 

konieczność płacenia alimentów.  
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★★★ 

 

Joanna Gajda, psycholog 

 

Dlaczego zdradzamy częściej? Współczesny człowiek chce być szczęśliwy, spełniony, dąży do samorealizacji, 

ale niekoniecznie lubi się wysilać, starać. Wybiera to co wygodne i przyjemne. Bywa, że w pogoni za tego 

typu "szczęściem" przestaje dostrzegać inne osoby – współmałżonka, dzieci. Uważa, że ma prawo żyć w taki 

sposób, w sposób, w jaki chce. Kiedy w relacji z małżonką pojawiają się problemy, często nie ma ochoty ani 

siły na walkę o związek, wybiera sposób (pozornie) lekki, łatwy i przyjemny:  szuka spełnienia u boku "tej 

nowej". 

Także dzisiejsze tempo życia nie sprzyja stałości związków. Nadmiar codziennych obowiązków i brak czasu 

powodują, że często zaniedbujemy siebie nawzajem, nasze potrzeby i pragnienia. Jeśli zatem pojawi się  

na horyzoncie ktoś nowy, ktoś kto jawi się nam jako osoba mogąca zaspokoić nasze niedostrzeżone przez 

partnera oczekiwania, chętnie korzystamy z okazji. 

W związkach o dłuższym stażu często zjawia się… nuda, a z nią lenistwo (podkreślają to wyniki ankiety). 

Małżonek widziany codziennie - powszednieje, więc przestajemy starać się być dla siebie nawzajem 

atrakcyjni. Przydeptane pantofle, rozciągnięty dres lub szlafrok – oto częsty widok  "człowieka domowego". 

Na tle zadbanych kobiet (mężczyzn) widywanych w pracy, klubie, sklepie - nasz partner wypada 

niekorzystnie jak kopciuszek. A kto chce zadawać się z kocmołuchem, kiedy "może z gwiazdą"? 

Pewien wpływ na wzrost niewierności mają współczesne media, które nieustannie atakują nas 

informacjami o romansach mniejszych i większych gwiazd. My przecież też chcielibyśmy być jak one: 

atrakcyjni, brylujący na salonach, uwielbiani i pożądani. Czasem (nawet nieświadomie) staramy się tych 

"idoli" naśladować. 

Mówiąc o mediach, nie sposób nie wspomnieć o internecie. W ostatnich latach pojawiło  się zjawisko 

cyberseksu. Różne czaty, portale randkowe itp. serwisy spowodowały, że wiele osób nawiązuje szybkie, 

wirtualne romanse, które przeradzają się czasem w realne znajomości. Badania wykazują także,  

że w ostatnich latach dość częstym zjawiskiem są zdrady z byłymi partnerami odnalezionymi po latach 

dzięki sieci.  

Ankieta potwierdza te tendencje. Prawie wszyscy, którzy ją wypełnili - 95,2% - deklarują, że znają kogoś, kto 

dopuścił się zdrady. Czy w związku z powszechnością tego zjawiska istnieje społeczne przyzwolenie  

na zdradę? Z ankiety wynika, że większość mężczyzn uznaje zdradę za coś złego, spory odsetek uzależnia 

ocenę od przyczyny. Nie wydaje się więc, aby istniała ogólna zgoda na zdradzanie, choć zmienia się jej 

kwalifikacja. Przyjmuje się, że mężczyźni przywiązują większą wagę do zdrady fizycznej i wyniki badania 

potwierdzają to: mężczyźni częściej postrzegają jako zdradę zachowania, w których dochodzi do fizycznego 

kontaktu seksualnego, niż te ze sfery emocjonalnej.  Interesujące jest to, że seks przez internet jest 

uważany dość powszechnie za zdradę - to nowe spojrzenie. 

Obiegowe opinie mówią, że cierpi osoba zdradzana i zwykle uważa się, że jest to kobieta. Rzeczywiście jest 

tak, że w początkowej fazie cierpi osoba zdradzona. Jednak w dalszej perspektywie większe cierpienie 

psychiczne spotyka osobę, która dopuściła się zdrady. To ona żyje ze świadomością, że wyrządziła komuś 

krzywdę  i niejednokrotnie do końca życia zmaga się z wyrzutami sumienia. Dlatego optymistycznie wygląda 

wskaźnik osób gotowych zdradę wybaczyć, zwłaszcza osób po 40. 

Czy można zapobiegać zdradom? Psycholog Gian Gonzaga z Uniwersytetu w Kalifornii przeprowadził 

interesujący eksperyment badający mechanizmy prowadzące do zdrady. W badaniu wzięło udział 60 

heteroseksualnych par z co najmniej trzyletnim stażem w związku. W pierwszym etapie eksperymentu 

badani oglądali zdjęcia atrakcyjnych seksualnie osób płci przeciwnej. Następnie otrzymali zakaz myślenia  

o bohaterach zdjęć.  



 

  

  

17  

 

Potem zostali podzieleni na trzy grupy. Osoby z pierwszej grupy  miały za zadanie opisać sytuacje, w których 

ich uczucie do partnera było najsilniejsze. Druga grupa miała za zadanie opisać najlepszy seks z ukochanym 

lub ukochaną. Trzecia - spisać to, co jej przychodzi do głowy.  

Okazało się, że osoby, które skupiały się na uczuciach, bez problemu zapominały o seksownych osobach  

z fotografii. Grupa opisująca seksualne przeżycia myślała o nich trzy razy częściej, zaś osoby, które nie pisały 

o partnerze - aż sześć razy częściej. 

„Miłość do partnera sprawia, że wszyscy inni stają się mniej atrakcyjni” – podsumował Gian Gonzaga. 

I tego chyba trzeba się trzymać. 

 

 

 


