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Wstęp

Zachowania seksualne człowieka, mimo że są jego suwerenną sferą, budzą powszech
ne zainteresowanie ludzi. Jednakże tabuizacja życia seksualnego nie musi być jedynym 
powodem owej ciekawości. Skoro człowiek jest istotą seksualną podczas całej swej 
ontogenezy - od poczęcia (płeć chromosomalna) aż do biologicznej śmierci, a seksual
ność stanowi integralny komponent jego osobowości, to naturalnym, nieuniknionym 
i wręcz właściwym okazuje się przyznanie płciowości stosownej rangi oraz poznawa
nie jej także w sposób naukowy. 

Oczywiście, badania takie niosą z sobą liczne trudności. Zachowania seksualne 
człowieka nie są jedynie faktami natury biologicznej, nie jest to sfera „moralnie neu
tralna”. Dlatego często temat odbierany jest jako drażliwy, „śliski”, budzący niezrozu
mienie, zażenowanie, duże emocje, niechęć czy nawet śmieszność i deprecjację bądź 
podejrzliwość w odniesieniu do osoby badacza. Bliskie prawdy jest żartobliwe stwier
dzenie Bogdana Wojciszke, że naukowe analizy miłości trochę przypominają wnios
kowanie o naturze huraganu na podstawie tej jego małej części, którą udało się rzetel
nemu i pracowitemu badaczowi złapać do słoika. Co więcej, przykładanie naukowej 
miarki do miłości może być uważane wręcz za jej profanację1, jeśli nie chybiony po
mysł. Podobnie może rzecz się mieć z zachowaniami seksualnymi, które rozpoznawa
ne są po ich zewnętrznych przejawach (jako różne formy zachowań seksualnych), 
a docieranie do ich aspektu emocjonalno-psychologicznego jest bardzo ograniczone, 
jakkolwiek, począwszy od połowy ubiegłego stulecia, coraz częściej prowadzi się takie 
badania1 2. 

1 B. Wojciszke, Psychologia miłości, Gdańsk 1998, s. 5. 
2 Wśród polskich badań dotyczących seksualności młodzieży, które ukazały się w ostatnich latach, na

leży wymienić następujące opracowania: J. Kurzępa, Zagrożona niewinność. Zakłócenia rozwoju seksual
ności współczesnej młodzieży, Kraków 2007; E. Moczuk, Młodzież końca wieku. Zachowania seksualne 
współczesnej młodzieży w świetle badań, Rzeszów 2004; R. Pawłowska, E. Jundziłł, Miłość i seks w per
cepcji uczniów, Koszalin 1999; W. Wróblewska, Nastoletni Polacy wobec seksualności, Warszawa 1998; 
Z. Izdebski, Seksualizm dzieci i młodzieży w Polsce, Zielona Góra 1992. Ponadto wobec pandemii 
H1V/AIDS systematycznie powtarzane są badania mające na celu poznanie zachowań seksualnych i stylu 
życia młodzieży, aby na ich podstawie planować przekazywanie wiedzy na temat seksualności człowieka 
traktowanej w kategoriach zdrowia seksualnego. Taki monitoring prowadzony jest w ramach międzynaro
dowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej. Raport z badań wykonanych w roku 
1998 wydany został jako opracowanie: B. Woynarowska, M. M. Szymańska, J. Mazur, Wiedza i przekona
nia o HIY/AIDS. Zachowania seksualne, Warszawa 1999. Zob. także Z. Izdebski, Zachowania prozdrowot
ne i seksualne w aspekcie HIV/A1DS w Polsce, Warszawa 1997 (raport dotyczy Polaków w wieku 15-59 
lat) czy Z. Izdebski, Wiedza, przekonania o HIP/AIDS w społeczeństwie polskim. Zachowania seksualne, 
Warszawa 2000. 
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W pewnej mierze naukowe zajmowanie się tematyką zachowań seksualnych czło
wieka wynika z rewolucji, jaka dokonała się w sferze obyczajowości. Ale rewolucja 
seksualna nie jest sprawą zamkniętą czy jedynie wydarzeniem z lat sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Ona dzieje się niejako „na naszych oczach”, głównie przy znaczącym 
udziale środków masowego przekazu. Media pełnią ważne funkcje społeczne poprzez 
to, że będąc sektorem życia zbiorowego, stymulują rozwój kultury i stanowią jeden 
z elementów władzy społecznej bądź narzędzie kontroli. Niejednokrotnie funkcjonują 
także jako swego rodzaju forma działalności gospodarczej, kiedy to np. pełniąc funkcję 
rozrywkową, stają się częścią przemysłu rozrywkowego. Środki masowego przekazu, 
będąc źródłem kształtowania wyobraźni odbiorców, ich poglądów i postaw, uczestni
czą w procesach liberalizacji odnoszących się do sfery seksualnej człowieka, upo
wszechniając - poprzez odrzucenie tradycyjnych zasad moralnych - autonomię i desa- 
kralizację sfery życia seksualnego oraz relatywizm moralny i obyczajowy. Zbigniew 
Kwieciński, zwracając uwagę na kulturę relatywizmu i permisywizmu, mocno lanso
waną przez urynkowione media, stwierdza, że przy ich udziale: 

„(... ) życie codzienne, jego styl i jakość, rynek konsumpcji i produkcji są sterowane przez mło
dzieńczą potrzebę kamawalizacji, szybkiego użycia i zużycia, przymierzania różnych masek i ról”3. 

3 Z. Kwieciński, Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności [w: ] J. Gnitecki, J. Rutkowiak 
(red. ), Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, Warszawa-Poznań 1999, s. 22-23. 

4 Zob. np. G. Fluderska, W lustrze sondażu; romantycy czy ostrożni realiści? [w: ] B. Fatyga, A. Tysz
kiewicz (red. ), Dzisiejsza młodzież. Stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku, Warszawa 1997, s. 34—45. 

Jak wskazują badania, coraz większa część polskiej młodzieży skłania się ku libe
ralizmowi w dziedzinie zachowań seksualnych, charakterystycznemu dla krajów Euro
py Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Zachodnie wzory życia stopniowo zdobywają 
coraz większą popularność, z czym wiąże się wzrost swobody seksualnej, kult pienią
dza (także z konieczności), rozluźnianie więzi z Kościołem4. 

Owa inna obyczajowość upowszechniana jest wśród dorastających m. in. poprzez 
polskie edycje zachodnich magazynów dla młodzieży. W potocznym mniemaniu funk
cjonuje przekonanie o „zgubnej” sile prasy periodycznej w tym zakresie i nadzwyczaj
nej skuteczności przekazów, a możliwy wpływ rozpatrywany jest jedynie w konwencji 
zagrożeń, jakie wspomniana prasa z sobą niesie. Jednakże pytania o siłę i rzeczywisty 
wpływ mediów stawiane są od lat dwudziestych minionego stulecia do dzisiaj (obecnie 
w ramach komunikologii) i, co ciekawe, nie ma zgody badaczy ani też pedagogów co 
do oceny skutków oddziaływania mass mediów. Początkowo tworzone teorie komuni
kowania masowego przekonywały o wszechpotężnym wpływie mediów, jednak empi
ryczne weryfikacje nie potwierdziły ich słuszności, stąd po II wojnie światowej sfor
mułowano teorię ograniczonych wpływów środków masowego przekazu. Lata pięć
dziesiąte i sześćdziesiąte to powrót do ponownego odkrycia siły mediów w związku 
z rozwojem telewizji, natomiast od lat siedemdziesiątych funkcjonuje paradygmat 
negocjowanego wpływu mediów. O sile oddziaływania mass mediów świadczą głów
nie rezultaty długotrwałe, więc obecnie uwaga badaczy w dużej mierze skupiona jest 
na poznaniu takich skutków. 

Wobec pytań o skuteczność przekazów medialnych i o wpływ na świadomość mło
dzieży przekazów obecnych w prasie młodzieżowej, przeprowadzono analizę treści 
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dwóch wybranych magazynów młodzieżowych: „Brava” i „Popcornu”. Z racji badania 
modeli zachowań seksualnych upowszechnianych przez redakcje wymienionych pism 
ograniczono się do poddania analizie wybranych rubryk. Analizy tej dokonano przy 
uwzględnieniu warunków, jakie powinna ona spełniać5, obejmując badaniem wszystkie 
numery wspomnianych tytułów za dwa lata (1996-1997). Celowo wybrano do analizy 
treści prasę z takiego przedziału czasowego, aby stanowiła ona punkt wyjścia do badań 
prowadzonych w południowo-wschodniej Polsce na początku roku 1998. Wspomniane 
badania dotyczyły nastolatków zamieszkujących zróżnicowane pod względem stopnia 
zurbanizowania miejscowości, położone w Małopolsce i na Podkarpaciu. Badano mo
dele zachowań seksualnych funkcjonujące w świadomości uczniów szkół podstawo
wych i ponadpodstawowych, z których spora część deklarowała czytelnictwo podda
nych analizie magazynów młodzieżowych. W ten sposób chciano się dowiedzieć: czy 
między grupą osób czytających wskazane tytuły a osobami „nieczytającymi” istnieje 
różnica w wyobrażeniach i poglądach na temat zachowań seksualnych. Drugie zasad
nicze pytanie dotyczyło zbieżności modeli zachowań seksualnych lansowanych na 
łamach poddanych analizie pism oraz modeli obecnych w poglądach nastolatków, bę
dących odbiorcami tychże magazynów. Upraszczając, można powtórzyć za Krzyszto
fem Kosińskim: „Czy z czytania np. «Brava» rzeczywiście coś wynika? ”6

5 To warunek obiektywności, systematyczności, ujęcia ilościowego, jawności. Ponadto kategorie anali
zy muszą być wyczerpujące, rozłączne, logiczne i oszczędne. Autorka piszę o tym w rozdziale poświęco
nym metodologicznym podstawom badań. Patrz rozdział IV. 2. 

6 K. Kosiński, Co się stało z polską młodzieżą?, „Więź”, 2001, nr 11, s. 139. 
7 Zob. K. Koseła, Młodzież. Przegląd problematyki [w: ] Encyklopedia socjologii, Warszawa 1999, 

s. 254. 

Jak dotąd brak badań, które mogłyby odpowiedzieć na to pytanie, a powszechny 
niepokój związany z proponowaną przez pisma młodzieżowe ofertą budzi wiele obaw 
nauczycieli, o czym świadczą liczne artykuły zamieszczane w prasie. Niestety, spora 
ich część powstaje na podstawie pobieżnego zapoznania się z treścią jednego, a w naj
lepszym razie kilku numerów jakiegoś tytułu. Rzetelne analizy naukowe natomiast, 
z których wnioski wyciągane są na podstawie znajomości teorii komunikowania ma
sowego, należą do rzadkości we wspomnianym temacie. Lęk związany z możliwym 
wpływem magazynów młodzieżowych na młode audytorium wynika z przekonania, że 
niestałość charakteru, brak dojrzałości i dokonująca się „fizjologiczna rewolucja we
wnątrz” czynią młodzież niezwykle podatną na oddziaływanie środków masowego 
komunikowania. 

Ale o młodzieży nie można mówić jako o jednolitej, homogenicznej grupie, jak
kolwiek wielu autorów jest zdania, że wyróżniają ją specyficzne cechy młodzieńcze, 
takie jak: idealizm, skłonność do filozofowania, wrażliwość moralna, krytycyzm, po
szukiwanie samoidentyfikacji. Naukowcy wspominają także o problemie bezideowości 
i sceptycyzmu młodzieży, cynizmie, pozowaniu i fanfaronadzie. W debatach nad mło
dzieżą rozpatruje się okres dorastania jako czas kontestacji i kryzysu - mówiąc o bólu 
młodzieńczej egzystencji, „chorobie zwanej dorastaniem” czy „okresie burzy i napo- 
ru”. Ta charakterystyka uzupełniana jest stwierdzeniem psychologów: 

„(... ) że jest to również czas możliwości i obietnicy (dwa razy P: possibility andpromise, a nie 
tylko dwa razy S: storm andstress)”7. 
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W literaturze przedmiotu znane są liczne koncepcje i teorie dotyczące młodzieży, 
wśród których warto wymienić koncepcję antropologiczno-kulturową Margaret Mead, 
koncepcję psychoanalityczą Erika Eriksona, teorię pokoleń Karla Mannheima, koncep
cję funkcjonalną Samuela Eisenstadta, fenomenologiczne analizy w ujęciu Helmuta 
Schelsky’ego, teorię konfliktów Leopolda Rosenmayra czy teorię socjalizacji narcy
stycznej Thomasa Ziehe8.

8 Przeglądu tych teorii dokonuje H.M. Griese w książce Socjologiczne teorie młodzieży, przeł. J. Dą
browski, Kraków 1996.

9 K. Koseła, Młodzież..., s. 253.
101. Obuchowska, Drogi dorastania, Warszawa 1996, s. 8.
11 Klasyfikacje te pochodzą z następujących opracowań: N. Wolański, Rozwój biologiczny człowieka, 

Warszawa 2005, s. 468-469; N. Wolański, Dojrzewanie jako etap w rozwoju osobniczym człowieka [w:] 
A. Jaczewski, B. Woynarowska (red.), Dojrzewanie, Warszawa 1982, s. 16-17; I. Obuchowska, Psycholo
giczne aspekty dojrzewania [w:] A. Jaczewski, B. Woynarowska (red.), Dojrzewanie, s. 132-133; E. Łu
czak, Dojrzewanie [w:] I. Miąsowicz (red.), Auksologia, Warszawa 2001, s. 75-76. Niektóre klasyfikacje 
psychologiczne odnoszą wiek dorastania do lat między 12.-13. a 17.-18. rokiem życia, co odpowiadałoby 
okresowi adolescencji właściwej (od łac. adolescentie - młodość) - zob. M. Tyszkowa, Aktywność i dzia
łalność dzieci i młodzieży, Warszawa 1990, s. 155; S. Gerstmann, Rozwój uczuć, Warszawa 1976, s. 183; 
M. Czerepaniak-Walczak, Niepokoje współczesnej młodzieży w świetle korespondencji do czasopism mło
dzieżowych, Kraków 1997, s. 17-20.

Warto zaznaczyć, że w podejmowanym temacie istnieją trudności terminologiczne i zamęt odnoszący 
się do ram czasowych, a zwłaszcza gómej granicy wieku młodzieńczego.

121. Obuchowska, Drogi..., s. 8.
13 M. Czerepaniak-Walczak, Niepokoje..., s. 20.

Coraz częściej odchodzi się też od przyjmowania kryterium wieku za główny wy
znacznik stanów psychicznych jednostki, związanych z właściwościami fazy rozwojo
wej. Tak więc sposób przejścia przez wiek młodzieńczy zależy - zdaniem badających 
tę problematykę - nie tylko od czynników fizjologicznych, lecz także od kontekstu 
historycznego, kulturowego, organizacyjnego, sytuacji rodzinnej czy nawet postaw 
młodzieży wobec tego procesu9. Powiedzenie, że „dorastanie zaczyna się w biologii, 
a kończy w kulturze”10 11 12, potwierdzone jest przez klasyfikacje tego okresu na dwie fazy: 
pierwszą, w której dominują czynniki natury biologicznej, i drugą - z przewagą czyn
ników kulturowych. Zasadniczo w naukach biologicznych, jak i społecznych wyróżnia 
się okres pokwitania i okres dorastania, przy czym psychologowie dość często termi
nem „dorastanie” obejmują lata między 11 -12. a 20. rokiem życia i w tym czasie sytu
ują: fazę prepubertalną (od łac. pubertas - wiek mężnienia, podrastania; przedpokwita- 
niową), fazę pubertalną (pokwitaniową) i fazę postpubertalną (popokwitaniową)11. 
Tym samym stosowane często w psychologii pojęcie wieku dorastania obejmuje za
równo dojrzewanie biologiczne, jak i rozwój psychiczny oraz społeczny1 . Pojęcia 
„dorastający”, „młodzież” rzadziej bywają zastępowane terminem „adolescent(-ka)”, 
stosunkowo najczęściej używanym w pedagogice. Z racji długości tego cyklu i różno
rodności występujących w nim przemian ujmuje się go również w trzech podokresach: 
a) preadolescencja (10-12 lat), b) adolescencja właściwa (12/13-16/17 lat), c) późna 
adolescencja lub postadolescencja (17/18-24/25 lat)13.

Z powodu trudności związanych z wyznaczeniem kryteriów czasowych, na podsta
wie których można by przypisać daną osobę do grupy młodzieży (szczególne kłopoty 
pojawiają się przy wyznaczaniu górnej granicy wieku), niniejsze badania zostały ogra
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niczone do grupy osób nastoletnich z przedziału wiekowego 13-18 lat. Jednakże wy
bór nastolatków jako populacji, do której kierowano pytania o poglądy na temat za
chowań seksualnych, podyktowany był głównie koniecznością szukania tej grupy wie
kowej, z której rekrutująsię odbiorcy wybranej do badań prasy młodzieżowej.

Zajmując się młodzieżą, nie sposób zapomnieć, że od połowy XIX wieku następuje 
przyśpieszenie rozwoju biologicznego dorastających14. Wynika to ze zdobyczy medy
cyny: dostępności i jakości opieki lekarskiej, zmiany warunków higienicznych, obo
wiązkowych szczepień oraz poprawy warunków bytowych. W ciągu tego czasu wiek 
dojrzewania uległ przyśpieszeniu o około 4-6 lat. Wśród dzieci i młodzieży odnoto
wuje się podwyższenie wysokości ciała, związane z procesem wysokoroślenia. To 
przyśpieszenie rozwoju fizycznego występuje z pokolenia na pokolenie, stąd określane 
jest jako trend sekularny, który głównie dotyczy wymiarów długościowych ciała i typu 
budowy15. Analogiczny proces związany z akceleracją obserwuje się w dziedzinie 
dojrzewania płciowego. W rezultacie rozwój ciała znacznie wyprzedza rozwój umysłu 
i powstaje napięcie wyrażane antynomią - dorosłe ciało versus niedorosły umysł. 
Osiągnięcia dojrzałości psychicznej nie sposób arbitralnie ustalić. Umowna granica 
wieku przyjmowana przez prawodawstwo to 18 lat. Dojrzałość do pełnienia ról spo
łecznych, założenia rodziny - ujmowana jako dojrzałość społeczna - osiągana jest 
przeciętnie około 24.-25. roku życia. Jednakże usamodzielnienie się jest długotrwałym 
procesem. Przedłuża się okres niesamodzielności ekonomicznej młodych ludzi, a samo 
założenie przez nich rodziny często nie wiąże się z osiągnięciem niezależności mate
rialnej od rodziców. W obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju nawet długolet
nie kontynuowanie nauki nie jest już swego rodzaju „przedłużeniem młodości”, ale 
wiąże się z przyznawaniem wysokiej rangi wykształceniu, które pomaga w znalezie
niu, jeśli nie adekwatnej do oczekiwań jednostki, to w ogóle jakiejkolwiek pracy. 
Z akceleracją rozwoju wiąże się więc rozszczepienie procesu dojrzewania młodzieży, 
które nie jest przejściowe, a ma tendencję do pogłębiania się. Owa dysharmonia roz
woju dotyczy 10 lat życia. Jak piszę Andrzej Jaczewski:

14 Zob. A. Jaczewski, Erotyzm dzieci i młodzieży, Warszawa 1970, s. 56-59.
15 E. Łuczak, Biologiczny obraz młodych Polaków [w:] B. Fatyga, A. Tyszkiewicz (red.), Dzisiejsza..., 

s. 48-49.
16 A. Jaczewski, Reforma oświaty czy systemu edukacji? [w:] A. Jopkiewicz (red.), Edukacja i rozwój: 

jaka szkoła? jaki nauczyciel? jakie wychowanie?, Kielce 1995, s. 34. Zob. także: A. Jaczewski, B. Woyna- 
rowska (red.), Dojrzewanie, s. 6-7.

17 M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1980, s. 698.

„Kolejność osiągania różnych komponentów dojrzałości jest przy tym fatalna: najpierw doj
rzałość biologiczna i seksualna, potem psychiczna, na koniec socjalna”16.

W rezultacie mamy do czynienia „ni to z dzieckiem, ni z dorosłym”. Już przeszło 
dwadzieścia lat temu Maria Żebrowska zwracała uwagę, że w związku z przejawianiem 
się akceleracji także w sferze psychicznej, należy liczyć się z wpływem wcześniejszego 
dojrzewania na zainteresowania seksualne młodzieży, ujawnianie się potrzeby seksual
nej i nowych dążeń oraz budzenie się uczuć erotycznych. Jak piszę Żebrowska:

„Te z kolei mogą wywoływać dodatkowe trudności wychowawcze. Ze strony rodziców i wy
chowawców fakty te wymagają zrozumienia, nowego podejścia do tych zagadnień oraz modyfi
kacji metod wychowawczych”17.
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Owo szukanie adekwatnego ujęcia tematu seksualności ludzi młodych, jak 
i w ogóle ludzkiej seksualności, dzieli osoby stojące na różnych stanowiskach antro- 
pologiczno-filozoficznych, etyczno-aksjologicznych czy światopoglądowych. Dlatego 
też mówi się o różnych pedagogikach seksualnych18; niektórzy sądzą, że bardziej po
prawne byłoby pojęcie pedagogiki kultury seksualnej. Istnieją przeciwstawne koncep
cje, w których rozróżnia się wychowanie seksualne zorientowane biologicznie i etycz
nie. W wychowaniu seksualnym zorientowanym etycznie życie płciowe podlega ocenie 
moralnej z pozycji tzw. etyki restryktywnej, etyki permisywnej lub etyki umiarkowanie 
reformistycznej, tzw. złotego środka19, czy według innej klasyfikacji - absolutyzmu, 
permisywizmu albo relatywizmu etycznego20. Inna, ze względu na kryteria podziału, 
klasyfikacja koncepcji programowych edukacji seksualnej wyodrębnia cztery główne 
modele: informacyjno-biologiczny, zdrowotno-medyczny, społeczno-psychologiczny 
i religijno-moralny21. W rzeczywistości w Polsce dzieci i młodzież stykają się z róż
nymi modelami wychowania seksualnego w rodzinie, szkole, na katechezie czy 
w mediach, które bądź pozostają w opozycji względem siebie, bądź się przenikają.

18 M. Kozakiewicz, Modele wychowania seksualnego [w:] K. Imieliński (red.), Seksuologia. Zarys en
cyklopedyczny, Warszawa 1985, s. 193-194.

’’ M. Kozakiewicz, Moralne aspekty wychowania seksualnego [w:] K. Imieliński (red.), Seksuologia 
społeczna, Warszawa 1977, s. 419-422.

20 T. Ślipko, Plciowość człowieka w świetle moralności [w:] M. Kozakiewicz (red.), Pro i contra w pla
nowaniu rodziny, w wychowaniu seksualnym, Warszawa 1989, s. 16 i 18.

21 M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Modele szkolnej edukacji seksualnej, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 
1996, nr 3-4. Autorka przedstawia te modele, ukazując ich cele, zakres treści, zalety i wady.

22 A. Przecławska, L. Rowicki, Młodzi Polacy u progu nadchodzącego wieku, Warszawa 1997, s. 10.
23 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 1998, s. 63-64.

Można się zastanawiać, czy badanie modeli zachowań seksualnych w czasopismach 
młodzieżowych i poglądach nastolatków mieści się w ramach pedagogicznych badań 
nad młodzieżą? Czy nie lepiej byłoby sytuować takie badania w obrębie socjologii, 
seksuologii lub prasoznawstwa? Wszak pedagogiczne badania nad młodzieżą najczę
ściej łączy się z zadaniami takich instytucji wychowawczych, jak szkoła, rodzina, Ko
ściół, co w zamierzeniach badawczych ma służyć pedagogice zorientowanej teoretycz
nie i praktycznie. Jednakże, jak piszę Anna Przecławska:

„Jest to jednak w swoim założeniu perspektywa realizacji dla badań nad młodzieżą w peda
gogice zbyt wąska. Obraz postaw życiowych, systemu wartości, zainteresowań młodzieży, bada
ny niekoniecznie w uwikłaniu z funkcjonowaniem instytucji wychowawczych, jest dla pedagogiki 
ważny sam w sobie”22.

Jak podkreśla autorka, ów obraz młodzieży jest tym ważniejszy, im bardziej wy
chowanie rozumiane jest jako spotkanie i dialog, a nie jednostronny przekaz wartości 
czy chęć oddziaływania na osobę wychowanka. Stąd owo poznawanie partnera dialo
gu, jego myśli i uczuć, jego stosunku do otaczającego świata może służyć refleksji 
pedagogicznej.

Warto przy tym pamiętać, że wychowanie seksualne, obejmujące przygotowanie do 
życia seksualnego, małżeńskiego, rodzinnego, jest integralną częścią wychowania 
ogólnego.

Należy również wziąć pod uwagę fakt, że prasa młodzieżowa jest liczącym się 
składnikiem środowiska wychowawczego23. Samo pojęcie środowiska wychowawcze
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go, łączone z funkcjonowaniem rodziny, szkoły, Kościoła, grup rówieśniczych, wspól
not, podlega reinterpretacji w pedagogice społecznej. W dzisiejszym świecie, określa
nym jako globalna wioska,

„(...) środowiskiem wychowawczym człowieka jest nie tylko to, co dzieje się w jego bezpośred
nim otoczeniu, ale wszystko to, co dociera do niego dzięki przekazowi pośredniemu oraz pod po
stacią skutków działań politycznych i gospodarczych”24.

24 A. Przecławska, W. Theiss, Pedagogika społeczna: nowe zadania i szanse [w:] A. Przecławska (red.) 
Pedagogika społeczna - kręgi poszukiwań, Warszawa 1996, s. 17.

25 A. Przecławska, Wychowanie jako spotkanie - kilka pytań zamiast wstępu [w:] tejże (red.), Relacje 
między ludźmi jako przedmiot badań pedagogicznych, Warszawa 1993, s. 15.

26 M. Dudzikowa, Badania nad młodzieżą - refleksje z perspektywy teoretyczno-metodologicznej [w:] 
M. Dudzikowa, T. Borowska (red.), Dzieci i młodzież wobec zagrożeń dzisiejszego świata, Poznań 1999, 
s. 223.

Środowisko wychowawcze, w którym człowiek wzrasta i żyje, to przede wszystkim 
środowisko kulturowe25. Obecnie przestrzeń wychowania zapełniona jest przekazem 
pośrednim płynącym w dużej mierze z treści, jakie oferuje kultura masowa, w tym 
również czasopisma przeznaczone dla młodzieży.

Fakt tematycznej różnorodności badań nad młodzieżą wiązał się swego czasu z po
stulatami stworzenia odrębnej dyscypliny naukowej - juwentologii, która syntetyzo
wałaby prawidłowości życia ludzi w okresie młodzieńczym. Co do konieczności po
wstania takiej dyscypliny, zdania znawców problematyki są podzielone, dotychczaso
we próby prowadzenia interdyscyplinarnych badań w różnych ośrodkach nie powiodły 
się wobec kryzysu badań nad młodzieżą26. Oczywiście, problematyka młodzieży jako 
przedmiotu naukowego zainteresowania podejmowana jest z różnych perspektyw i ujęć 
teoretycznych, stąd uprawnione, a nawet konieczne - interdyscyplinarne traktowanie 
tych zagadnień. To pozwala autorce publikacji podjąć temat odnoszący się do modeli 
zachowań seksualnych nastolatków i sytuować go na płaszczyźnie pedagogiki, a jed
nocześnie korzystać z wiedzy biologicznej i nauk społecznych. W zasadzie brak po
dejmowanych w ostatnim czasie badań jakościowo-ilościowych, które dotyczyłyby tej 
sfery prywatności młodzieży, jakąjest życie uczuciowe i seksualne.

Problematyka modeli zachowań seksualnych w czasopismach młodzieżowych i po
glądach nastolatków zawarta została w ośmiu rozdziałach. W pierwszym, pt. Seksual
ność jako płaszczyzna relacji międzyosobowych i odniesień aksjologicznych, opisano 
znaczenie potrzeby seksualnej w życiu człowieka oraz seksualność jako sferę urzeczy
wistniania wartości. Dokonano także eksplikacji pojęcia modelu stosowanego w so
cjologii do kluczowego dla pracy terminu: modele zachowań seksualnych. Rozdział 
drugi, pt. Przemiany obyczajowości seksualnej w XX wieku, zawiera krótkie omówienie 
przeobrażeń cywilizacyjnych i rozwoju nauk biologicznych w tym czasie - zagadnień 
pośrednio tkwiących u źródeł rewolucji w sferze obyczajowości. W rozdziale tym uka
zano również rolę mass mediów w upowszechnianiu haseł rewolucji seksualnej i nowej 
etyki seksualnej. Kolejny rozdział, noszący tytuł: Młodzieżowa prasa polska lat dzie
więćdziesiątych nośnikiem nowej obyczajowości seksualnej, prezentuje czasopisma 
młodzieżowe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej po roku 1989. Omówione 
zostało w nim także zagadnienie relatywizmu wartości w magazynach młodzieżowych. 
W tym miejscu przedstawiono również swego rodzaju debatę społeczną toczącą się na 
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łamach prasy, związaną z postrzeganiem polskich edycji zachodnich pism dla młodzie
ży. W rozdziale czwartym przedstawiono metodologiczne podstawy badań, a więc 
problematykę badawczą, warsztat metodologiczny badań oraz ich podstawę empirycz
ną (głównie charakterystykę badanej zbiorowości). Opierając się na teoriach komuni
kowania masowego, podjęto także problem skuteczności oddziaływania mediów. Roz
poczynający część empiryczną pracy rozdział piąty, pt. Propagowane przez magazyny 
młodzieżowe modele zachowań seksualnych, ukazuje upowszechniane na łamach prasy 
modele miłości młodzieńczej, uwarunkowania i konsekwencje inicjacji seksualnej 
nastolatków oraz edukację w zakresie antykoncepcji. Następny rozdział, pt. Nastolatki 
o ich związkach uczuciowych, dotyczy obyczaju „chodzenia z sobą”, zawiera charakte
rystykę młodzieńczych relacji uczuciowych oraz stosowanych kryteriów doboru sym
patii. W rozdziale siódmym zaprezentowano opinie nastolatków o życiu seksualnym 
młodzieży, a więc ich pogląd na uznany za odpowiedni wiek do inicjacji seksualnej 
oraz ocenę zachowań seksualnych rówieśników. W rozdziale tym przedstawiono rów
nież informacje na temat powszechności współżycia seksualnego w grupie badanych 
nastolatków. W rozdziale ósmym analizowano poziom uświadomienia seksualnego 
badanych, świadomość konsekwencji współżycia seksualnego oraz stosunek do po
czętego dziecka. Zakończenie zawiera uogólnienie i podsumowanie wniosków wszyst
kich analiz oraz wynikające z badań implikacje dla teorii i praktyki pedagogicznej.



Rozdział 1

SEKSUALNOŚĆ JAKO PŁASZCZYZNA RELACJI 
MIĘDZYOSOBOWYCH I ODNIESIEŃ 

AKSJOLOGICZNYCH

1. Znaczenie potrzeby seksualnej w życiu człowieka

To, że człowiek istnieje na sposób płciowy, znajduje wyraz w jego tożsamości, struktu
rze osobowości, identyfikacji ze swoją płcią, podejmowanymi rolami społecznymi, czy 
wreszcie naznacza jego zachowania. Niezależnie od rozwoju współczesnych studiów 
nad kobietą czy mężczyzną i implikacji, jakie z sobą niosą1 - płciowość ma charakter 
powszechny. To właśnie dychotomia płci kieruje człowieka do poszukiwania drugiego 
jako swego dopełnienia. Seksualność to płaszczyzna będąca miejscem otwierania się 
na miłość, na przyjmowanie, a zarazem dawanie siebie. Owo otwieranie się na miłość 
nie odnosi się jedynie do relacji z osobą płci przeciwnej, ale ma wymiar bardziej po
wszechny -jest to otwarcie na każdą miłość1 2. Płciowość, albo seksualność, jest tym, co 
otwiera na innego, służy do budowania relacji międzyludzkich i w tym znaczeniu wy
prowadza człowieka z jego osamotnienia, kierując go ku komunikacji z innymi. 
W szerokim kontekście seksualność ujmowana jest jako jeden

1 Rozwój psychologii różnic płciowych związany jest m.in. z różnymi spojrzeniami na modele kobiety 
i modele mężczyzny. Nowe stanowiska w badaniach nad mężczyzną polegają na postulowaniu „remaskuli- 
nizacji świata” lub „bycia androginicznym”. Z kolei przesłania radykalnego nurtu feminologii głoszą, że to 
wychowanie przypisuje człowieka do danej pici (dopiero wychowanie czyni człowieka mężczyzną lub 
kobietą). Zob. K. Pospiszyl, Psychologia kobiet i mężczyzn [w:] J. Rzepka (red.), Zagadnienia prorodzinnej 
edukacji seksuologicznej i profilaktyki HIV/AIDS, t. 2, Katowice 1998, s. 353-357; oraz T. Hołówka (red.), 
Nikt nie rodzi się kobietą, Warszawa 1982.

2 J. Augustyn, Integracja seksualna, Kraków 1995, s. 75.
3 K. Imieliński (red.), Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, Warszawa 1985, s. 343.
4 Tamże, s. 344.

„(...) z zasadniczych czynników motywujących ludzi do nawiązywania kontaktów i więzi inter
personalnych”3

„(...) jest jednym z zasadniczych motorów dynamizujących łączenie się ludzi z sobą i kształtują
cych wielowymiarowość współżycia międzyludzkiego”4

- piszę Kazimierz Imieliński.
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To, co dzieje się na poziomie komórkowym (somatycznym) ludzkiego ciała w akcie 
seksualnym, można także, jak określa Antoni Kępiński, uznać za realizację ludzkiej 
tęsknoty za wyjściem poza granice swojej indywidualności i za złączeniem się z ota
czającym światem5.

5 A. Kępiński, Z psychopatologii życia seksualnego, Warszawa 1988, s. 15.
6 M. Trawińska, Socjologia seksu. Spoleczno-normatywne uwarunkowanie zachowań [w:] K. Imieliński 

(red.), Seksuologia społeczna, Warszawa 1984, s. 324.
7 Zob. Z. Lew-Starowicz, Eros, natura, kultura, Warszawa 1973, s. 63-70 oraz K. Imieliński, Fizjolo

giczne aspekty seksuologii [w:] tenże (red.), Seksuologia biologiczna, Warszawa 1980, s. 162-185.

Seksualność człowieka łączona jest z biologicznie uwarunkowaną, wrodzoną i natu
ralną potrzebą seksualną, która należy do podstawowych, fizjologicznych funkcji orga
nizmu. Jakkolwiek człowiek rodzi się wyposażony w seksualny potencjał fizjologicz
ny, który podlega kształtowaniu w ciągu życia, to w rezultacie seksualizm ludzki kon
stytuuje się pod wpływem integracji czynników biologicznych, psychicznych 
i społeczno-kulturowych. Na poziomie biologicznym potrzeba seksualna podlega 
ewolucji w rozwoju ontogenetycznym w zależności od wieku człowieka, poziomu 
libido czy właściwości temperamentu, które związane są także z opisywaną w seksu
ologii „koncepcją różnic indywidualnych”. W warstwie psychicznej mentalizacja po
trzeby płciowej przejawia się poprzez fakt istnienia w świadomości tej potrzeby. So
cjalizacja potrzeby seksualnej wyraża się natomiast w podporządkowaniu wzorów 
zachowania seksualnego normom moralnym i hierarchii wartości przyjętej przez społe
czeństwo.

Biorąc pod uwagę oddziaływanie powyższych czynników, seksualność człowieka 
można rozpatrywać w kategoriach różnych wartości. Maria Trawińska, wskazując na 
społeczną genezę i utylitarne funkcje seksualności, wyróżnia wartość witalną - widzia
ną w kategoriach zdrowotnych; wartość kulturową - kształtowaną przez tradycję histo
ryczną, a także wartość moralną - funkcjonującą w systemach etycznych i prawnych 
skodyfikowanych, jak i w wersji obiegowo-informacyjnej - oraz wartość osobistą, 
prywatną - zależną od samoświadomości człowieka i znaczeń, jakie przypisuje działa
niom seksualnym6. Dlatego też pozycja, jaką zajmuje sfera seksualna w życiu człowie
ka, jest funkcją stopnia rozwoju jego osobowości, światopoglądu, cech indywidual
nych, etapu życia czy gromadzonych doświadczeń życiowych.

Jakkolwiek popęd płciowy jest potrzebą podstawową, to w dużej mierze może on 
być poddany formowaniu i sterowaniu kulturowemu. Dowodzą tego m.in. badania 
międzykulturowe, prowadzone przez Margaret Mead, Bronisława Malinowskiego czy 
Ruth Benedict, które wskazują na jego plastyczność i możliwość kształtowania pod 
wpływem kultury.

Świadome kierowanie zachowaniami seksualnymi możliwe jest dzięki istnieniu 
trzech pięter (fizjologicznych) seksualności w strukturach ośrodkowego układu ner
wowego (OUN) u człowieka7. Najniższe piętro (pierwsze) - występujące na poziomie 
rdzenia kręgowego i przedłużonego - odpowiada m.in. za reakcje (wrodzone, odruchy 
bezwarunkowe) występujące w obrębie narządów płciowych (np. erekcję prącia, eja- 
kulację, czynności wydzielnicze gruczołów związane z tzw. zespołem gotowości 
płciowej u kobiet). Drugie piętro, obejmujące ośrodki podkorowe, do którego przyna
leży podwzgórze, układ siatkowaty i układ limbiczny, odpowiedzialne jest za reakcje 
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popędowo-emocjonalne, gdyż tam znajduje się ośrodek popędu seksualnego, orgazmu, 
pożądania czy nieświadomej pamięci seksualnej. Najwyższe piętro (trzecie), obejmują
ce korę mózgową, jest poziomem specyficznie ludzkim, a że odróżnia nasze działania 
od instynktownych reakcji zwierząt, przypisuje mu się humanizację seksualności. To 
właśnie kora mózgowa wywiera u ludzi zasadniczy wpływ na reaktywność seksualną, 
przy czym niekoniecznie jest to funkcja hamująca. Sposoby przejawiania się popędu 
seksualnego u człowieka wynikają z pobudzającego działania podkorowych ośrodków 
seksualnych (II piętro) i hamującego bądź modyfikującego działania kory mózgowej 
(III piętro). Działanie ośrodków pobudzających zasadniczo jest wrodzone, natomiast 
działanie kory podlega procesom uczenia się. Najczęściej hamuje ona manifestacje 
popędowe, ale może też działać pobudzająco, np. poprzez wytwarzanie fantazji seksu
alnych i oczekiwanie pozytywnych doznań związanych z aktywnością seksualną. Dla
tego też na poziomie fizjologicznym kora mózgowa pełni funkcję modyfikującą, jeśli 
chodzi o kierowanie realizacją (manifestacjami, przejawami) popędu seksualnego8. 
Według tego schematu sterowanie seksualnością odbywa się na trzech piętrach CUN.

8 Zob. J. Godlewski, Seks. Popęd seksualny [w:] W. Szewczuk (red.), Encyklopedia psychologii, War
szawa 1998, s. 800.

9 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 46.
10 Tamże, s. 45.
" W. Fijałkowski, Atrakcyjność programu naturalnego planowania rodziny, „Naturalne Planowanie 

Rodziny”, 1994, nr 1, s. 1,9.

Jeśli mówimy, że człowiek jest zdolny do postępowania refleksyjnego, do samosta
nowienia, to nie dotyczy to jedynie postulatów aksjologicznych, sprzecznych z tym 
wszystkim, co dzieje się na poziomie biologicznym (czego domaga się natura). Karol 
Wojtyła, wskazując, że człowiek jest zdolny do działania ponadinstynktowego, także 
w sferze seksualnej, piszę:

„Gdyby było inaczej, wówczas nie miałaby żadnego sensu moralność w tej dziedzinie - po 
prostu by nie istniała - wiadomo zaś, że moralność seksualna jest faktem o zasięgu ogólnoludz
kim, jest czymś powszechnym. Trudno zatem mówić o instynkcie seksualnym u człowieka w ta
kim znaczeniu jak u zwierząt, trudno uznawać ten instynkt za właściwe i ostateczne źródło dzia
łań w dziedzinie seksualnej”9.

Autor, snując rozważania wokół pojęcia popędu, zwraca uwagę na negatywne sko
jarzenia związane z tym słowem, gdyż wskazuje ono na zagrożenie wolności człowie
ka10 *, jego związanie wewnętrzne. Człowiek natomiast zdolny jest do refleksji nad 
swoim zachowaniem, a nie determinacji ze strony popędu płciowego.

Z badań antropologicznych wiadomo, że przejawy pobudliwości seksualnej u par 
ludzkich rozkładają się równomiernie w przebiegu całego cyklu kobiecego (miesiącz
kowego), inaczej niż u par małpich, u których krzywa aktywności kopulacyjnej zwyż
kuje w płodnej fazie cyklu. Wyniki te wskazują na istnienie sterowania korowego 
u ludzi i sterowania hormonalnego u małp (rzędu naczelnych)11.

Kora mózgowa jest ośrodkiem regulującym i kierującym czynnościami całego or
ganizmu, w tym działaniami seksualnymi człowieka. Sterowanie korowe odnosi się do 
nastawienia uczuciowego, refleksyjności, stanów psychicznych, nastroju itd. To stero
wanie korowe czyni człowieka odpowiedzialnym za działania seksualne, dlatego też na 
całym świecie ludzie ponoszą odpowiedzialność za wykroczenia w dziedzinie zacho
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wań seksualnych. W polskim prawie karnym podlegają karom wszelkie czyny dokona
ne wbrew woli drugiej osoby, np. gwałty, molestowanie seksualne, działania seksualne 
względem małoletnich lub w ich obecności, działania seksualne podejmowane wobec 
członków najbliższej rodziny12. Odpowiedzialność za działania seksualne dotyczy 
każdego zdrowego człowieka, dlatego że specyficzną funkcją kory mózgowej jest wy
uczone kierowanie zachowaniami seksualnymi, tak aby w warunkach prawidłowych 
utrzymać te zachowania w ramach akceptowanych w danej kulturze13.

12 Zob. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności [w:] Kodeks karny, postępowania 
karnego, karny wykonawczy, Kraków 1997, rozdział 25, s. 71-73.

13 J. Godlewski, Seks..., s. 800.
14 M. Kozakiewicz, Moralne..., s. 417.
15 M. Gołaszewska, Imiona miłości, Kraków 1992, s. 11.
16 Zob. także K. Obuchowski, Psychologiczne problemy seksuologii [w:] K. Imieliński (red.), Seksuolo

gia społeczna, s. 221-222. Autor piszę o dwóch skrajnych ujęciach tematyki seksualnej obecnych w litera
turze przedmiotu i określa je mianem „energetycznego” (biologicznego, popędowego) i „idyllicznego”.

17 M. Gołaszewska, tamże.
18 Tamże, s. 11-12.

Jak wskazuje Mikołaj Kozakiewicz, duża plastyczność seksualizmu ludzkiego 
umożliwia kształtowanie wyższej selektywności celów seksualnych w procesie wy
chowania, zgodnej z przyjętą hierarchią wartości14. Dzięki temu, jak dalej konkluduje 
autor, możliwe jest wprowadzenie czynników duchowych, społecznych i kulturowych 
w sferę życia popędowego człowieka. Nie można jednakże czynić tego, pomijając 
biologiczne uwarunkowania ludzkiego seksualizmu i osiągnięcia nauk seksuologicz
nych, ukazujące jego strukturę i prawidłowość funkcjonowania. Idealistyczne ujmowa
nie tematyki seksualnej, w którym - jak piszę Maria Gołaszewska - biologiczna strona 
seksu, erosu, miłości jest umniejszana czy przemilczana, a rozbudowywana jest strona 
uczuciowo-wyobrażeniowa życia erotycznego15, nie stanowi pełnego i prawdziwego 
obrazu. Niewątpliwie błędnym kierunkiem byłby też taki typ filozofowania, który 
w sposób naturalistyczny ujmowałby wspomniane zagadnienia, przypisując potrzebie 
seksualnej priorytetowe znaczenie w życiu człowieka i sprowadzając wszelkie zacho
wania ludzkie do motywacji seksualnych16.

Nadając istotne znaczenie aksjologii w procesie wychowania seksualnego, należa
łoby się odwołać do fenomenologicznego punktu widzenia zjawisk, procesów i zacho
wań związanych z seksem w antroposferze. Ujęcie fenomenologiczne, obecne w antro
pologii filozoficznej, traktuje seks wielopłaszczyznowo - jako fakt natury biologicznej, 
jako przeżycie i jako wartość. Jednocześnie antropologia filozoficzna wychodzi 
z założenia, iż człowiek jest wartością nieredukowalną, co ma swoje konsekwencje na 
płaszczyźnie etycznej i sprowadza się do postulatu, aby człowiek rozwijał w sobie 
czynniki związane z jego ludzką naturą, aby utrwalał w sobie wartość człowieczeń
stwa17. Jak piszę M. Gołaszewska:

„(...) do właściwości specyficznie ludzkich należy to, że człowiek potrafi przekształcać świat za
stany, świat natury w świat wartości, w świat kultury; człowiek wartości tworzy i wartościom się 
podporządkowuje, kierując się w swoim postępowaniu nie jedynie biologicznymi popędami, lecz 
także - i niekiedy w pierwszym rzędzie - potrzebami wyższego rzędu, jak potrzeba poznawania, 
piękna, zachowań moralnych”18.
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Szukając odpowiedzi na pytanie o wartości związane ze sferą życia seksualnego, 
należałoby wyjść od omówienia potrzeby seksualnej człowieka. Potrzeba ta, przez 
wielu traktowana jako potrzeba natury fizjologicznej, nastręcza badaczom sporo trud
ności. Kontrowersyjne wydaje się uznanie potrzeby seksualnej za równorzędną z in
nymi potrzebami biologicznymi, takimi jak: potrzeba jedzenia czy picia, oddychania, 
snu, odpoczynku, utrzymania stałej ciepłoty ciała itp.

Zdaniem Abrahama Maslowa, potrzeby ludzkie ułożone są w strukturze hierar
chicznej, u której podstawy znajdują się potrzeby fizjologiczne, do których autor zali
cza także potrzebę seksualną. Autor wskazuje, że jakakolwiek z potrzeb fizjologicz
nych może stać się kanałem do zaspokajania innych potrzeb, np. człowiek podejmujący 
współżycie seksualne w rzeczywistości chce poczuć się potężnym zdobywcą, znaleźć 
swoją wartość itp. Gdy potrzeby fizjologiczne zostaną zaspokojone, to wówczas poja
wiają się nowe, wyższe, które dominują w organizmie, aby po pewnym czasie, ko
niecznym do uzyskania gratyfikacji (w postaci zaspokojenia), znów ustąpić miejsca 
innym, coraz wyższym potrzebom’9. Jeśli potrzeby fizjologiczne są względnie dobrze 
zaspokajane, to wtedy - w myśl powyższej zasady - daje o sobie znać nowy zespół 
potrzeb, do których - według teorii hierarchii potrzeb - należą kolejno (po fizjologicz
nych): potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby przynależności i miłości, potrzeby szacunku, 
potrzeby samourzeczywistnienia . W rzeczywistości, zdaniem autora, większość ludzi 
równocześnie posiada częściowo zaspokojone i częściowo niezaspokojone wszystkie 
swoje podstawowe potrzeby.

19 A.H. Maslow, Teoria hierarchii potrzeb [w:] J. Reykowski (red.), Problemy osobowości i motywacji 
w psychologii amerykańskiej, Warszawa 1964, s. 140.

20 Zob. tamże, s. 141-149.
21 Tamże, s. 146-147.

K. Obuchowski, Psychologiczne..., s. 228.
23 Tamże, s. 236.

Maslow zwraca uwagę na to, że większość zachowań człowieka jest wielorako 
motywowana i, jakkolwiek życie seksualne można badać jako czystą potrzebę fizjolo
giczną, to najczęściej zachowanie seksualne jest zdeterminowane przez różne potrzeby, 
wśród których dominuje potrzeba miłości19 20 21.

W ogólnym ujęciu, potrzebami określane są te właściwości człowieka, które bez za
istnienia określonych warunków nie pozwalają mu prawidłowo funkcjonować. Kazi
mierz Obuchowski piszę, że nawet te najbardziej podstawowe, biologiczne mechanizmy, 
które zapewniają normalne funkcjonowanie człowieka, ujawniają się w swoim działaniu 
wyłącznie jako niespecyficzny stan napięcia, dający się zredukować poprzez określoną 
grupę zachowań lub przedmiotów. Wiedzę o tych zachowaniach człowiek musi nabyć 
albo w osobistym doświadczeniu, albo społecznie, poprzez przekaz informacji22. Autor 
ten podkreśla, że każdy człowiek dysponuje tym samym zestawem podstawowych po
trzeb, jednakże sposoby ich zaspokajania mogą być bardzo różne, bowiem

„(...) napięcie seksualne, aby mogło zostać zredukowane, musi być nie tylko prawidłowo rozpo
znane, ale też muszą zostać wyuczone sposoby jego redukcji”23.

Jeśli mowa o realizacji potrzeb fizjologicznych, to wiadomo, że w wypadku ich 
niezaspokojenia pojawia się sankcja, polegająca na śmierci osobnika lub jego nienor
malnym funkcjonowaniu. Jednakże nie można mówić o takiej sankcji w odniesieniu do 
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zachowań seksualnych. Wielu badaczy uważa, że człowiek może tak zorganizować 
swój tryb życia, aby w sposób świadomy ograniczać kontakt z bodźcami, podnietami 
erotycznymi (zewnętrznymi), co w sposób istotny mogłoby się przyczynić do tego, iż 
napięcia seksualne będą rozwijały się w stopniu minimalnym2'’. Oczywiście, specyfika 
popędu płciowego człowieka polega na tym, że sam w sobie jest on niezależny od 
działania bodźców podniecających. Wówczas może być odczuwany jako nieskonkrety- 
zowany niepokój i stan napięcia. Tak więc, popęd seksualny jest zjawiskiem występu
jącym samoistnie, jak i pobudzanym dodatkowo z zewnątrz. Jeśli więc napięcia seksu
alne rozwiną się endogennie, to mogą - jak wskazuje Obuchowski - pod wpływem 
hierarchii wartości człowieka, zostać w takim stopniu zdominowane przez napięcia 
innego pochodzenia, że nie będą w istotny sposób wpływać na funkcjonowanie czło
wieka24 25.

24 Tamże, s. 237.
25 Tamże.
26 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1990, t. 1, s. 139.
27 Dzisiejsze przywoływanie pojęcia hedonizmu jest znacznie bliższe temu, co głosił Arystyp. Uważał 

on mianowicie przyjemność własną, cielesną, chwilową, pozytywną za jedyne dobro. W życiu chodziłoby 
więc o to, aby jak najczęściej doznawać intensywnych przeżyć, głównie przyjemności cielesnych, bez 
żadnych ograniczeń i powściągliwości. Zob. W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 1990, s. 507.

28 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia..., s. 138-145.
29 K. Obuchowski, Psychologiczne..., s. 238.

Epikur (341-270 rok p.n.e.) - którego Obuchowski uznał za twórcę jednej z najlep
szych klasyfikacji potrzeb - głosił hedonizm, w myśl którego jedynym dobrem jest 
przyjemność. Jako przedstawiciel eudajmonizmu hedonistycznego, uważał, że szczę
ście polega na doznawaniu przyjemności, a nieszczęście na doznawaniu cierpienia26. 
Hedonizm łączony jest z imieniem Epikura, warto jednak zaznaczyć, że był on wy
znawany wcześniej (III wiek p.n.e.) przez Arystypa z Cyreny, i to właśnie jego poglądy 
przybrały skrajną postać27. Sam zaś Epikur uznawany był za człowieka o wysokim 
poziomie moralnym, szlachetnym charakterze i prostym trybie życia. Głoszony przez 
siebie hedonizm łączył z kultem życia, które samo w sobie jest przyjemne, jeśli tylko 
człowieka nie spotyka nic złego28. Oprócz żywiołowej przyjemności życia istnieją 
takie, które spowodowane są przyczynami zewnętrznymi - aby je osiągnąć, trzeba 
mieć potrzeby, które będą zaspokajane. Jednocześnie naturalną radość życia odczuwa 
ten, kto nić jest opanowany przez potrzeby i konieczność ich zaspokajania. Z tego wy
nika, że jedne przyjemności występują przy zaspokajaniu potrzeb, a inne przy ich bra
ku. Jakkolwiek Epikur nie różnicował przyjemności pod względem jakościowym, to 
jednak przyznawał większe znaczenie przyjemnościom duchowym nad cielesnymi. 
Dlatego też zalecał określony styl życia: szukanie radości duchowych, zabieganie 
o przyjaźń (lecz wynikającą z motywacji egoistycznych - jako środek do osiągnięcia 
przyjemności), kult wysubtelnionego życia.

Filozof sklasyfikował potrzeby, nazywając je pożądaniami, jako: naturalne i ko
nieczne (fizjologiczne, związane z potrzebą odżywiania, oddychania itp.); ani natural
ne, ani konieczne (indywidualne, nawykowe, które wywołują takie pożądania, jak am
bicja i sława, tu też jako groźną namiętność widział miłość); naturalne, ale niekoniecz
ne (pożądanie płciowe)29.
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Nie budzi żadnych wątpliwości fakt naturalności potrzeby seksualnej. Co do jej 
„niekonieczności”, to należałoby uzupełnić, że z biologicznego punktu widzenia, zwią
zanego z funkcją zachowania gatunku, zaspokajanie jej jest konieczne, natomiast 
z indywidualnego punktu widzenia, zaspokajanie potrzeby seksualnej jest niekonieczne:

„Określenie «konieczny» jest tu stosowane tylko w znaczeniu konieczności dla jednostki.
Może ona żyć bez zaspokajania tej potrzeby”30.

30 K. Obuchowski, Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Poznań 1995, s. 144.
31 Tamże, s. 95.
32 Tamże, s. 148.
33 Tamże, s. 132.
34 Tamże, s. 133.

Sam Obuchowski dzieli potrzeby na powszechne i indywidualne. Wśród tych 
pierwszych, dotyczących wszystkich ludzi, wyróżnia cztery kategorie potrzeb: fizjolo
giczne, orientacyjne, seksualne i potrzebę dystansu psychicznego. W grupie potrzeb 
seksualnych widzi autor potrzeby naturalne, ale niekonieczne, związane z popędami 
rozrodu i różnorodnymi formami ich przejawiania się31.

Kazimierz Obuchowski definiuje potrzebę seksualnąjako:
„(...) składnik dążeniowy popędu zachowania gatunku - funkcjonalnie zautonomizowany oraz 
kulturowo i jednostkowo uformowany. Jest to taka właściwość człowieka, która powoduje, że po 
osiągnięciu odpowiedniej dojrzałości hormonalnej zdolny jest on do uzyskania w określonych 
warunkach specyficznej przyjemności i orgazmu”32.

Jednocześnie dodaje, że sankcją wynikającą z niezaspokojenia potrzeby płciowej 
jest brak redukcji napięcia seksualnego oraz brak ważnych spełnień, specyficznych 
przeżyć uczuciowych, psychicznych i fizycznych. Autor podkreśla jednak, że nieza- 
spokajanie potrzeby seksualnej może być wynikiem aktu woli. Rezygnacja z życia 
seksualnego, w imię określonych wartości społecznych czy religijnych, może również 
być swego rodzaju spełnieniem siebie i dostarczyć głębokich satysfakcji osobistych 
(w tym poczucia słuszności podjętych decyzji), w pełni tę rezygnację uzasadniają
cych33. Jednakże rezygnacja taka musi wynikać z autentycznego przekonania, a nie być 
formą ucieczki czy - jak piszę autor - ideą zastępczą. Dlatego tak ważne są motywacje, 
z powodu których jednostka decyduje się nie podejmować aktywności seksualnej. 
W wypadku wewnętrznych napięć i nawet nieuświadomionego zakłamania, rezygnacja 
z życia seksualnego może prowadzić do nadmiernego zainteresowania sprawami sek
sualnymi, fiksacji na tym punkcie czy agresji wobec przejawów płciowości.

„Przymus płciowości jest wyrazem patologii dążeń seksualnych zarówno u tych, którzy 
w seksie realizują się wprost i nie umieją wyjść poza jego obszar, jak i u tych, którzy seksu z ja
kichś powodów świadomie nie realizują i właśnie z tego powodu nie potrafią wyjść poza jego ob
szar”34.

Wykazując, że potrzeba seksualna nie jest dla jednostki konieczna do spełniania, 
Kazimierz Obuchowski zaznacza, że wszelkie powikłania psychiczne i socjalne wyni
kają nie tyle z frustracji tej potrzeby, ile z wad osobowości człowieka, polegających na 
jej dysharmonii i prymitywizmie. Takie nieprawidłowości łączą się z dezintegracją 
seksualną.
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Na tej podstawie można stwierdzić, że deprywacja potrzeby seksualnej nie będzie 
wywoływać negatywnych konsekwencji psychologicznych u jednostki zintegrowanej 
seksualnie. Gordon W. Allport powie, że:

„(...) integracja oznacza proces, w którym wychodząc od przeciwstawnych sobie impulsów i prag
nień, dochodzi się do względnej (przybliżonej) spójności umysłowej”35.

35 Cyt. za: J. Augustyn, Integracja..., s. 71-72.
36 Tamże, s. 71.
37 K. Obuchowski, Psychologiczne..., s. 265 oraz J. Godlewski, Seks. Popęd..., s. 796.
38 Zob. też K. Obuchowski, Przez galaktykę..., s. 149. Autor piszę o tym, że inna jest „sytuacja seksu 

w wieku wchodzenia i w wieku schodzenia”. W okresie dojrzewania, pod wpływem czynności hormonal
nych organizmu, seksualność jest w pewnym sensie „ładowana od dołu” (piętro I - poziom gonad), odwrot
nie niż w wieku późniejszym, kiedy to seksualność jest „ładowana od góry” (piętro III - poziom kory 
mózgowej).

Należy zauważyć, że w wypadku integracji seksualnej chodziłoby o proces jedno
czenia psychicznego różnorakich uczuć, impulsów i pragnień emocjonalnych oraz 
seksualnych. Jeśli mówimy o seksualności zintegrowanej, tzn. o takiej, która nie sta
nowiłaby u danej osoby jakiejś wyizolowanej płaszczyzny, ale wiązała się z całą 
strukturą osobowości człowieka. Sam proces integracji seksualnej odnosi się do połą
czenia sfery seksualnej ze sferą emocjonalną oraz duchową i - jak podkreśla Allport - 
zwykle jest wynikiem ubocznym różnorodnych sprzyjających jej form życia36.

Jeśli warunki środowiskowe (społeczne) sprzyjają integracji seksualnej, to w pew
nym sensie stopniowo kształtuje się ona sama. Podłoże owych uwarunkowań stanowią: 
atmosfera domu rodzinnego jednostki, relacje pomiędzy jej rodzicami, zaspokajanie od 
początku życia dziecka potrzeby miłości, bezpieczeństwa i przynależności.

W związku z tym, iż ludzka seksualność jest strukturą dynamiczną należy mieć 
świadomość, że integracja seksualna to proces, w którym człowiek znajduje się zawsze 
w jakimś punkcie rozwoju i ma przed sobą perspektywę dalszego postępu. Równocześ
nie Allport stwierdzą że nigdy się nie osiągnie integracji doskonałej, co koresponduje 
z wysuwanymi często postulatami aksjologicznymi, streszczającymi się w stwierdzeniu, 
iż człowiek nie jest istotą pełną a jego egzystencja polega na ciągłym stawaniu się.

Zachodzące w okresie dojrzewania zmiany natury fizjologicznej powodują poja
wienie się u młodych ludzi napięcia seksualnego. Okres ten pełen jest nieraz sprzecz
nych pragnień, poruszeń popędowych, dużej reaktywności seksualnej, niespójnych 
(przeciwstawnych) emocji i afektów. W związku z tym, że aktywność hormonalna 
u nastolatków jest szczególnie żywa i łatwo wzbudzana, pobudzenia seksualne często 
występują jako wynik czynności I piętra seksualności (związanego z pracą gruczołów 
płciowych), natomiast w dużym stopniu są niezależne od funkcjonowania piętra 111 
(obejmującego obszary korowe). Przy braku możliwości realizacji potrzeby seksualnej 
w tym okresie, popęd płciowy może się manifestować u chłopców podczas snu poprzez 
polucje, a u dziewcząt przez nocne orgazmy37. W późniejszym okresie życią mniej 
intensywnej czynności hormonalnej towarzyszy bogatsze doświadczenie i silniejsza 
kontrola ze strony struktur korowych, które wzmagają też intensywność działania pię
tra I38. Czy z tego wynikałby wniosek, że dopiero osoby dorosłe, dojrzałe mogą 
w sposób pełny i autentyczny rezygnować z zaspokajania potrzeby seksualnej?
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Zdaniem Kazimierza Obuchowskiego, brak realizowania potrzeby seksualnej nie 
musi wywoływać negatywnych konsekwencji psychologicznych dla jednostki i może 
zostać skompensowany poprzez zaspokajanie innych potrzeb. Jednak trudne do okreś
lenia i bardzo złożone są warunki, które powinny być spełnione, aby ten brak nie 
wpływał niekorzystnie na rozwój osoby .

Nie można jednak uznać, że skoro dojrzewającą młodzież wszystko pobudza i pod
nieca, to należałoby ten okres przeczekać, bo i tak nie da się nic zrobić. Wtedy to po
jawia się czas, aby w sposób świadomy zmierzać do integracji seksualnej, poprzez 
uczenie się kierowania własną seksualnością (sterowania z dominantą korową) i nie- 
rozdzielanie sfery seksualnej od sfery uczuciowej oraz postaw wolitywnych. Dorasta
nie to czas, w którym nastolatek powinien zacząć się uczyć sterowania własną seksual
nością, wspomagany przez szkołę w procesie wychowania seksualnego. Konfrontując 
wzory zachowań seksualnych z istniejącymi modelami w tym zakresie, niektórzy są 
podobnego zdania jak M. Kozakiewicz:

„Ciągle wskazywany jest również rozziew, zarówno przez badaczy, jak i księży, teologów, 
pomiędzy tym, czego się od ludzi wymaga, a jak postępują. (...) Być może (...) nie trzeba patrzeć 
na praktykę, trzeba stawiać wymagania wynikające z systemu, przekonywać ludzi, że pewne 
normy są obowiązujące, nawet jeśli nikt ich nie wykonuje. Być może, ale czy będzie to działanie 
skuteczne? W każdym bądź razie sądzę, że jest to jeden z wielkich dramatów każdego wychowa
nia, w tym i wychowania seksualnego, że takiej zgodności nie ma”39 40.

39 Tamże, s. 148.
40 M. Kozakiewicz, Historia badań w Polsce - dorobek, słabości, ocena metodologiczna [w:] J. Rzepka 

(ted.), Zagadnienia..., s. 176.
41 T. Ślipko, Życie i pleć człowieka, Kraków 1978, s. 170.

Jednym z głównych motywów skłaniających ludzi do współżycia jest chęć uzyska
nia odprężenia seksualnego i poszukiwanie towarzyszącej mu przyjemności. Tadeusz 
Ślipko, analizując stronę zmysłowo-psychiczną w płciowej strukturze człowieka, wy
różnia w całokształcie doznań seksualno-przyjemnościowych trzy zasadnicze warstwy: 
przyjemność socjogenną, przyjemność sensuogennąi przyjemność libidogenną41. Mia
nem przyjemności socjogennej określa autor wszystkie przejawy przeżyć przyjemno
ściowych, związane ze społecznym kontaktem kobiet i mężczyzn. Takiej satysfakcji 
mogą doznawać osoby odmiennej płci w ramach różnych form życia społecznego (ro
dzinnego, zawodowego, towarzyskiego czy kulturalnego). Przyjemność sensuogenna 
natomiast odnosi się do doznań uzyskiwanych przy bezpośrednim kontakcie fizycz
nym, związanych z dotykiem, uściskami, pocałunkami itp.

Przez przyjemność libidogenną rozumie autor z kolei doznanie przyjemnościowe, 
wynikające z aktywności wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych, przy 
doświadczaniu orgazmu.

„Należy ona niewątpliwie do najbardziej intensywnych przeżyć, jakie są człowiekowi dostęp
ne w zmysłowej sferze doznaniowej. Chociaż (...) przyjemność libidogenną nie stanowi 
wszechdeterminującej siły ludzkich zachowań seksualnych, to jednak jest rzeczą równie pewną, 
że w swym psychologicznym rozwoju urasta do rozmiarów, które przewyższają zdecydowanie 
doznania czerpane przez człowieka z innych źródeł przeżyć przyjemnościowych. (...) wytwarza 
ona w doznających tej przyjemności jednostkach stany tak silnego napięcia emocjonalnego, tak 
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całkowitego zanurzenia się w przeżywanym uczuciu, że prowadzi to aż do granic swoistej fascy
nacji rozkoszy i zmysłowej ekstazy przyjemnościowej”42.

42 Tamże, s. 173.
43 Tamże, s. 176.
44 Zdaniem Tadeusza Ślipko, pewne zastrzeżenia może budzić „tendencja do pomniejszania egzysten

cjalnej wartości doznań przyjemnościowych (ich niszczycielskie skłonności, przelotność, niestałość). (...) 

Przyjemność libidogenna angażuje, zdaniem autora, osobowość człowieka 
w znacznie większym stopniu niż inne przyjemności zmysłowe. Wywiera ona zarazem 
duży wpływ na całą osobowość i stanowi jeden z istotnych czynników kształtujących 
postawę życiową człowieka. Dlatego też, dla wielu ów czynnik związany z doznawa
niem przyjemności seksualnej jest potężnym bodźcem do poszukiwania tej przyjemno
ści. Znaczenie przypisywane doznaniom przyjemnościowym podzieliło przedstawicieli 
różnych kierunków filozoficzno-etycznych.

Dla zwolenników poglądu hedonistyczno-utylitarystycznego zasadniczą racją okreś
lającą istotę płciowości są przeżycia przyjemnościowe, dlatego że w sferze doznaniowej 
wyróżniają się one swoją jakościową odrębnością. Jednocześnie doznania przyjemno
ściowe

„(...) stanowią tworzywo kultury seksualnej człowieka, dzięki której dokonuje się humanizacja 
i sublimacja natury zakorzenionej w biologicznej sferze płciowości”43.

W ten sposób antynomia kultury i natury zostaje przezwyciężona na korzyść kultu
ry. Przyznanie pierwszeństwa kulturze wiąże się z prymatem przyjemności nad celo
wością prokreatywną.

Stojący na tym stanowisku autorzy wychodzą od fenomenologicznego opisu seksu
alności i uznają, że przyjemność seksualna jest główną siłą ludzkiej aktywności zarów
no w zakresie życia seksualnego, jak i w ogólnym postępowaniu. Ponieważ doznania 
przyjemnościowe charakteryzują się wyjątkową intensywnością i stanowią niejedno
krotnie ważne źródła satysfakcji życiowej, przypisuje się im znaczenie jednego 
z głównych czynników szczęściotwórczych w życiu człowieka. Seks w tym ujęciu ma 
znaczenie felicytologiczne. Łączy się z nim też funkcję osobowościowotwórczą, uzna
jąc, że osiąganie przyjemności seksualnej odgrywa ważną rolę przy prawidłowym 
ukształtowaniu osobowości człowieka, służy uszczęśliwieniu partnera i ubogaceniu 
siebie przez wspólnotę z drugim człowiekiem.

Filozofowie stojący na zgoła odmiennym od rozwiązań hedonistyczno-utyli- 
tarystycznych stanowisku uważają, że najgłębszy sens płciowości wyraża się 
w celowości prokreatywnej, a przyjemność, jakkolwiek odgrywa doniosłą rolę 
w strukturze seksualności, jest czynnikiem wtórnym i przyporządkowanym jej podsta
wowemu ukierunkowaniu, czyli otwarciu na przekazywanie życia. Ważnym wymiarem 
ludzkiej seksualności jest doświadczenie rodzicielstwa, stąd dojrzałe działanie seksual
ne wiąże się z dawaniem życia, natomiast szukanie samych doznań przyjemnościo
wych odnosi się niejako do „niższego, zmysłowego poziomu człowieczeństwa”, zwią
zanego z funkcjonowaniem ośrodków podkorowych. Przyjemność seksualna niepodpo- 
rządkowana innym wartościom stwarza niebezpieczeństwo przedmiotowego traktowania 
drugiego człowieka44. Takie stanowisko bliskie jest aksjologii personalistycznej, której 
trzon stanowi zasada i norma personalistyczna. Jak piszę Karol Wojtyła:
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„Norma ta jako zasada o treści negatywnej stwierdza, że osoba jest takim dobrem, z którym 
nie godzi się używanie, które nie może być traktowane jako przedmiot użycia i w tej formie jako 
środek do celu. W parze z tym idzie treść pozytywna normy personalistycznej: osoba jest takim 
dobrem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi tylko miłość”45.

W doznaniach przyjemnościowych tkwią również znaczne wartości pozytywne”. Ponadto pozostaje pyta
nie: czy przyporządkowanie przyjemności względem prokreacji jest jedyną możliwą zasadą uregulowania 
seksualnych doznań przyjemnościowych? Zob. T. Ślipko, Życie..., s. 178.

45 K. Wojtyła, Miłość i..., s. 42.
A. Grzegorczyk, Próba treściowego opisu świata wartości i jej etyczne konsekwencje, Wrocław 

1983,s.21.
47 Tamże, s. 24.

Dlatego też wartość przyjemności jest niższa niż wartość osoby - osoba nie może 
stanowić środka do celu, jakim jest osiągnięcie przyjemności.

2. Seksualność jako miejsce urzeczywistniania wartości

Przyjemność seksualna, miłość, prokreacja to wartości, które na płaszczyźnie życia 
seksualnego, a także całego życia człowieka, odgrywają ważną rolę i które znajdują 
swoje odzwierciedlenie w różnorodnych klasyfikacjach wartości.

Andrzej Grzegorczyk - jak sam zaznacza - opierając się na psychologiczno- 
-fenomenologicznym wglądzie w strukturę wartości ludzkich, rozróżnia wartości wi
talne i duchowe. Z kolei wartości witalne dzieli na: wartości stanu ciała, wartości rela
cji z innymi oraz z otoczeniem, tzw. wartości witalne sytuacji zewnętrznej46.

Wartość, jaką stanowi ekstaza erotyczna, zaliczana jest przez Grzegorczyka do 
wartości relacji z innymi, a także częściowo do wartości stanu własnego ciała. Wartość 
ta, zwykle przeżywana podczas aktu seksualnego, może realizować się w bardzo róż
nych zachowaniach. Jej elementy - zdaniem autora - odnaleźć można nie tylko 
w pieszczocie czy pocałunkach, ale nawet w drobnej kokieterii47. Co więcej, kultura 
i subtelność przeżyć sprawia, że życie towarzyskie związane jest w dużym stopniu 
z różnymi elementami ekstazy erotycznej, połączonymi z innymi wartościami.

Jednocześnie, rozpatrując płaszczyznę zachowań erotycznych, autor zauważa, że 
wielu młodych ludzi wyłącza tę sferę życia spod intelektualnej kontroli. Sama dialek- 
tyka życia zawiera w sobie spontaniczność i kontrolę. Intelektualnemu pragnieniu, aby 
nad wszystkim w swoim życiu panować, sprawować kontrolę, wszystko nazywać 
i oceniać, przeciwstawia się przekonanie, że tylko to, co niekontrolowane, czysto 
spontaniczne i pozostające poza wszelkimi ocenami, może być piękne i dawać praw
dziwą radość życia. Grzegorczyk uważa, że między zachowaniami społecznymi a ero
tycznymi istnieje poważna różnica w kontroli. Może być tak, że jedne zachowania (np. 
społeczne) będą podlegać strukturze poznawczej, a inne (np. zachowania erotyczne) 
mogą się kształtować poza intelektualną kontrolą na podłożu instynktownych mechani
zmów. Przyczynę owego stanu rzeczy wiąże autor m.in. ze zróżnicowaniem języka, za 
pomocą którego dorośli przekazują młodzieży informacje, jak można by analizować 
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pewne zachowania i dzięki autorefleksji je kontrolować. O ile w przypadku zachowań 
społecznych taki język funkcjonuje, o tyle sytuacja zachowań erotycznych jest od
mienna, gdyż transmisja odpowiedniego języka, w którym te przeżycia mogłyby być 
analizowane i poddane kontroli, nie istnieje. Składa się na to sam fakt intymności tych 
przeżyć, represyjność potocznego języka, ogólnikowość pojęć w tej dziedzinie czy 
wreszcie brak subtelności. Owa kontrola, która nie polega na całkowitym wyzbyciu się 
spontaniczności, dlatego że jest poddaniem się ocenom rodzącym się głęboko w czło
wieku, traktowana jest przez autora jako wartość witalna relacji z otoczeniem.

Andrzej Grzegorczyk uważa, że wartości duchowe (wśród których rozróżnia: po
znawcze, estetyczne, moralne i ontyczne) stanowią wyższą postać ludzkich pragnień 
niż wartości witalne. Życie ludzkie staje się lepsze (wartościowsze) wówczas, kiedy 
obok dążenia do wartości witalnych występuje dążenie do wartości duchowych48.

48 Tamże, s. 49.
49 W. Ślósarz skorzystał z Listy wartości realizowanych w życiu seksualnym (22 wartości) autorstwa 

A. Kuczyńskiej. Zob. W. Ślósarz, Struktura wartości seksualnych, „Problemy Rodziny”, 1995, nr 5, s. 23.

Ponieważ świat wartości i ich przemiany konstytuują życie człowieka, powszechne 
zainteresowania badaczy kierują się ku poznawaniu wartości uznawanych (o których 
wyborze jesteśmy przekonani), wyznawanych (deklarowanych) i realizowanych (tych, 
którymi kierujemy się w życiu). Niejednokrotnie może istnieć głęboka rozbieżność 
pomiędzy tymi trzema rodzajami wartości w życiu jednostki.

Wiesław Ślósarz, badając współczesną strukturę wartości seksualnych najczęściej 
lub najrzadziej realizowanych, poszukiwał także zależności, jakie występują między 
funkcjami poszczególnych wartości seksualnych, takich jak: prokreacja, wzmocnienie 
więzi uczuciowej, redukcja napięcia seksualnego, identyfikacja płciowa, wzbogacanie 
własnego życia i osobowości49. Jak wskazują wyniki cytowanych badań, do najczęściej 
realizowanych wartości seksualnych należą: wzmocnienie więzi uczuciowej, poczucie 
stabilności związku z partnerem, poczucie akceptacji, zaspokojenie seksualne, poczu
cie bliskości, wspólnoty i wzajemnego poparcia, dobre i pogodne samopoczucie, po
czucie własnej kobiecości-męskości, poczucie bezpieczeństwa. Najrzadziej natomiast 
realizowanymi wartościami okazały się: poczucie mocy, prokreacja, możliwość zała
godzenia konfliktu z partnerem, a także inspiracja do twórczości. Z niskiej pozycji 
wartości, takich jak poczucie mocy i możliwość załagodzenia konfliktu z partnerem, 
wynika pozytywny wniosek, że seks nie jest traktowany jako płaszczyzna manipulo
wania drugim człowiekiem, co potwierdzają - dodaje autor - wysokie oceny wartości 
związanych z funkcją odnoszącą się do wzmocnienia więzi uczuciowej. Wśród bada
nych kobiet i mężczyzn funkcja więziotwórcza koreluje dodatnio z prokreacją, ale 
prawdopodobnie wpływ ten nie jest jednoznacznie pozytywny. Bywa, że w wypadku, 
gdy w małżeństwie słabnie więź emocjonalna, para decyduje się na potomka, licząc na 
to, iż dziecko wzmocni związek, a w rzeczywistości często dzieje się odwrotnie, po
nieważ nowa sytuacja nakłada się na nierozwiązane problemy emocjonalne i w rezulta
cie przyczynia się do zwiększenia regresu więzi. Jak stwierdza W. Ślósarz, seks pełni 
w życiu człowieka różnoraką rolę, nie ogranicza się jedynie do świata wartości biolo
gicznych - związanych z reprodukcją, czy hedonistycznych - związanych z redukcją 
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napięcia, ale służy wzmocnieniu więzi uczuciowej, ekspansji jednostki oraz wzbogaca
niu jej życia i osobowości50.

50 Tamże, s. 25.
A. Pawłucki, Wychowanie jako kulturowa rzeczywistość. Na przykładzie wychowania do wartości 

ciała, Gdańsk 1992, s. 151.
Cyt. za: A. Pawłucki, tamże.
P. Błajet, Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji, Toruń 

2006, s. 28-36.

W kontekście rozważań nad miejscem wartości witalnych w strukturze seksualności 
człowieka, należy przywołać wychowanie do wartości ciała, łączone z pedagogiką 
ciała, w której ciało traktowane jest jako wartość o znaczeniu witalnym. Zdaniem An
drzeja Pawłuckiego, współczesne badania z zakresu socjologii ciała wskazują na to, że 
człowiek nie posiada kompetencji aksjologicznej do traktowania ciała jako wartości51.

Wprawdzie człowiek rodzi się z ciałem, ale - jak stwierdza autor - nie z dyspozycją 
osobowościową do ujmowania ciała jako wartości. Zwykle dopiero w sytuacji zagro
żenia danego dobra zmienia swój stosunek do niego, co podkreślał Dupreel, mówiąc, 
że tylko wartości zagrożone są traktowane jako wartości, a niejako siły lub rzeczy52.

Wychowanie do wartości ciała nie stanowi celu samego w sobie, dlatego że warto
ści w świecie człowieka są wzajemnie powiązane i niejako „służą sobie nawzajem”. 
Stąd różne znaczenia wartości ciała zajmują w antroposferze określone miejsce wśród 
wartości „niższego rzędu” (znaczenia witalne, utylitarne, hedonistyczne) oraz w grupie 
wartości „wyższej” rangi (znaczenia perfekcjonistyczne czy agonistyczne). Z pewno
ścią urzeczywistnianiu wartości wyższych, w tym wartości najwyższej, jaką jest czło
wieczeństwo, w dużej mierze służy ciało, wyniesione - jak piszę Pawłucki - do godno
ści o znaczeniu witalnym.

Jednakże rodzi się pytanie: Jak ma się dokonywać owo urzeczywistnianie człowie
czeństwa przy braku kompetencji aksjologicznych do traktowania ciała jako wartości? 
W praktyce pedagogicznej (i nie tylko) powszechny jest kartezjański dualizm z po
działem człowieka na umysł (psyche, ten lepszy) i ciało (soma, to gorsze), dlatego - 
w konsekwencji - ciało nie jest poddane procesowi wychowania. Postrzegane jako 
ciało fizyczne, w sensie biomedycznym, utożsamiane zwykle z seksualnością, trakto
wane jako odbiorca i dostarczyciel przyjemności percypowanej przez zmysły, ustępuje 
miejsca umysłowi czy duszy. Stąd kształcenie intelektu, edukacja szkolna nadmiernie 
eksploatująca lewą półkulę mózgu, marginalizowanie ciała czy wykluczanie go z prze
kazów pedagogicznych - oczywiście poza kontekstami, w których analizie poddawana 
jest jego obecność w kulturze masowej poprzez takie fenomeny, jak: kult młodego, 
pięknego ciała i zjawisko somatyzacji tożsamości. Tymczasem ujmowanie ciała jako 
„fizycznej osobowości” człowieka otwiera nowe perspektywy poznawcze. Jak słusznie 
zauważa Piotr Błajet - ciało powinno być przedmiotem wychowania, a zatem jedną 
z podstawowych kategorii pedagogicznych53. Podejmowana przez autora próba wpro
wadzenia pojęcia „ciało” w obręb kategorii pedagogicznych jest zadaniem zarówno 
zasadnym, jak i trudnym.

Odnosząc się do hierarchii wartości, obecnej w literaturze fenomenologicznej, 
można wyodrębnić za Maxem Schelerem: wartości przyjemnościowe, znajdujące się 
na najniższym szczeblu, nieco wyżej wartości użytecznościowe, dalej wartości witalne. 
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Wszystkie one ustępują miejsca wartościom kulturowym (poznawczym, estetycznym, 
osobowościowym), stojącym wyżej w hierarchii - wartościom moralnym i usytuowa
nym na samym szczycie - wartościom religijnym. Przyjmując, że „kierunek” od warto
ści niższych do urzeczywistniania wartości wyższych jest postulowany w procesie 
wychowania i przedstawia właściwy człowiekowi dojrzałemu aksjologiczny wzorzec, 
należy pamiętać o tym, że dla człowieka obowiązujące jest uniwersum wartości.

Dla relacji międzyludzkich, w tym relacji na płaszczyźnie seksualnej, nieodzowne 
znaczenie ma wiedza o wartościach moralnych, wśród których istotne w podejmowanej 
kwestii mogą być: odpowiedzialność, wierność, prawość, uczciwość, dobroć, samo- 
opanowanie oraz wiedza o wartościach osobowych, takich jak: wolność czy siła we
wnętrzna; przy czym - jak piszę Bogusław Żurakowski - wartości osobowe powinny 
być w procesie wychowania ukazywane jako służebne wobec wartości moralnych54.

54 B. Żurakowski, Wartości i antywartości w wychowaniu [w:] F. Adamski, A.M. de Tchorzewski 
(red.), Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, Kraków 1999, s. 70.

55 B. Żurakowski, Wychowanie do wyboru wartości [w:] F. Adamski (red.), Wychowanie na rozdrożu. 
Personalistyczna  filozofia wychowania, Kraków 1999, s. 147.

56 W. Cichoń, Wartości - człowiek - wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, 
Kraków 1996, s. 56.

57 Tamże, s. 133.

W procesie wychowania zostaje inkorporowana w świadomości wychowanka treść 
pojęć opisujących wymienione wartości i dzięki temu mogą one wpływać na postępo
wanie jednostki w całym życiu. Dojrzałość osobową skłonni bylibyśmy łączyć z tym, 
że człowiek reflektuje nad swoim zachowaniem, jest świadomy swoich pobudek, za
miarów czy motywacji skłaniających go do określonego postępowania. U podłoża owej 
świadomości powinna tkwić znajomość wartości, wiedza o wartościach dokonywanych 
przez siebie czynów oraz o wartościach, które mogą być alternatywnie realizowane. 
Dlatego też:

„Cel urzeczywistniania świata wartości, swoistego przenoszenia wartości w działanie, rodzi 
wymóg zrozumienia, czym są wartości”55.

Aby wartości moralne były realizowane świadomie, konieczna jest ich znajomość; 
tylko wolne, oparte na poznaniu wartości działanie - powie Władysław Cichoń - może 
być działaniem w pełni odpowiedzialnym i może prowadzić do realizacji wartości 
moralnych56.

Poznanie aksjologiczne - w tym wartości moralnych i ich powiązań z wartościami 
innych rodzajów - powinno leżeć u podłoża konstruowania programów wychowaw
czych. Zdaniem W. Cichonia, samo wychowanie moralne:

„(...) w swoisty sposób dokonuje się poprzez wielorakie działania i oddziaływania wychowawcy 
urzeczywistniającego różnego typu wartości. Poznanie wartości moralnych, sposobu ich realiza
cji, ich charakteru i powiązań z innymi wartościami przyczynia się do umiejętnego i właściwego 
organizowania, stymulowania oraz kierowania procesem wychowawczym. Pozwala także wyko
rzystać wychowawczo możliwie największą liczbę sytuacji, które rodzą się między nim a wy
chowankiem”57.

Należy jednak wrócić do stwierdzenia, że dla człowieka obowiązujące jest uniwer
sum wartości, stąd aksjologizacja wychowania powinna odnosić się także do wartości 
witalnych, użytecznościowych i przyjemnościowych. Sam fakt określania ich mianem 
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„niższych” wartości może prowadzić - przy opacznym rozumieniu - do swoistej dy
chotomii i traktowania tych wartości jako gorszych, niemąjących racji bytu. Tymcza
sem każdy człowiek, jako istota posiadająca zdolność czucia zmysłowego, będzie prag
nął przyjemności, ponieważ jest ona dla niego wartością. Zdawałoby się, że u podłoża 
deprecjacji przyjemności tkwi swoisty dualizm, polegający na ujmowaniu rzeczywisto
ści na sposób binarny i postrzeganiu „ciała” jako czegoś gorszego od „ducha”. W sytu
acji, gdy przez długi czas nauki społeczne próbowały dowiedzieć się wiele o „człowie
ku utkanym z przędzy myśli i uczuć: o człowieku bezcielesnym” - jak go określa 
Z. Bauman - potraktowanie człowieka jako bytu biopsychospołecznego czy biopsy- 
choduchowego może się łączyć z docenieniem jego cielesności. Niektórzy w dyskursie 
ciała idą dalej. Zbyszko Melosik piszę:

„Jestem przekonany, że gdy w naszych badaniach zwrócimy człowiekowi jego cielesność, 
okaże się, że wówczas to ona właśnie kształtuje jego tożsamość. Doświadczenie człowieka jest 
w dużym stopniu ucieleśnione. Społeczna historia człowieka jest także historią jego ciała, z kolei 
historia ciała ma swoje wymiary społeczne”58.

58 Z. Melosik, Mass media, tożsamość i ciało [w:] W. Strykowski (red.), Media a edukacja, Poznań 
1997, s. 109.

E. Mandal, Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Katowice 
2000, s. 34.

B. Żurakowski, Wychowanie do..., s. 150.
K. Przecławski, Wartości, „Oświata i Wychowanie”, 1989, nr 24, s. 11. Na podstawie raportu: Polska 

Młodzież 1986, J. Bogusz (red.), Warszawa 1987.

Oczywiste jest, że obraz własnego ciała, jaki posiada jednostka, wpływa na samo
ocenę i reguluje zachowania społeczne podmiotu. W wielu koncepcjach, zarówno filo
zoficznych, jak i psychologicznych, podkreśla się znaczenie doświadczeń jednostki 
związanych z jej ciałem dla kształtowania się tożsamości59. Dowartościowanie ciele
sności nie może jednak prowadzić do dowolnej interpretacji wartości hedonistycznych 
czy witalnych, a w konsekwencji przekształcenia się ich w antywartości, czego rezul
tatem może być permisywizm moralny, niemoralność, depersonalizacja czy dehumani
zacja. Warto zauważyć, że obecnie kultura masowa kreuje obraz człowieka, dla którego 
przyjemność jest nadrzędnym celem wszelkich dążeń i pragnień, na skutek czego - jak 
piszę B. Żurakowski - można zauważyć zjawisko wtórnej aktywizacji dziecięcego 
egocentryzmu oraz ludyczności u jednostek dorastających lub nawet u dorosłych60.

Obserwując współczesną młodzież, można by wysnuć wnioski nieodbiegające da
leko od wyników badań prowadzonych dwadzieścia lat temu. O pokoleniu ówczesnych 
dwudziestolatków napisano:

„Ich postawy cechuje bardzo często egotyzm i subiektywizm. (...) Mając świadomość małego 
wpływu na bieg spraw (...), niektórzy uciekają od rzeczywistości w alkohol, w seks, coraz czę
ściej w narkotyki lub po prostu w bierność. (...) Gorąco pragną przeżyć «prawdziwą miłośćw 
- ale wielu z nich sprowadzają do kontaktów seksualnych, albo w każdym razie pragnie wszyst
ko przeżyć od razu. Stąd nieraz bardzo spłycają stosunki z drugim człowiekiem. (...) Również 
seksuolodzy zwracają uwagę na postawy typu «mieć». Wzrost permisywizmu seksualnego, roz
poczynanie życia płciowego z partnerem obojętnym uczuciowo, skupienie się na przyjemności 
i doraźnych doznaniach (...)”61.
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Jednakże badania młodzieży licealnej przeprowadzone w drugiej połowie lat dzie
więćdziesiątych obalają wiele negatywnych stereotypów.

„Wartościami uniwersalnymi (...) nie jest dla tego pokolenia ani «pieniądz», ani sukces, ani 
zaradność, ani pracoholizm, ani hedonistyczne, łatwe życie, blask kolorowych ułatwień i lekkość 
«pop-kultury»”62

62 H. Świda-Ziemba, Obraz świata i bycia w świecie (z badań młodzieży licealnej), Warszawa 2000, 
s. 535.

63 Tamże.
64 Tamże, s. 536.
65 Tamże, s. 167.
66 H. Świda-Ziemba, Młodzi w nowym świecie, Kraków 2005, s. 296-297.
67 Zob. W. Stróżewski, Aksjologiczna struktura człowieka, „Kwartalnik Filozoficzny”, 1998, z. 4.
68 A. Kępiński, Psychopatie, Warszawa 1977, s. 19-20.

- napisała Hanna Świda-Ziemba.
Wśród wartości szczególnie cennych dla pokolenia licealistów znalazły się takie, 

jak: afiliacja, allocentryzm, uznanie dla podmiotowości indywiduum, tolerancja dla 
inności, szacunek dla prywatności, odporność na trudne sytuacje, negacja konformi
zmu środowiskowego63. Nie znalazły natomiast uznania takie wartości, jak: posiadanie 
norm moralnych i wierność wobec nich, posiadanie idei, dążenie ku transcendencji, 
która przekracza własną codzienność, motywacja zmiany czy „ulepszania” świata, bunt 
wobec zła, ambicja doskonalenia swego charakteru64. Większość młodych uznaje, że 
rodzina jest bardzo ważna w życiu, stąd nastawieni są na zakładanie tradycyjnej rodzi
ny i wysoko cenią dzieci. Jednocześnie ponad 90% respondentów popiera „wypo
wiedź” głoszącą pełną tolerancję wobec różnorodnych poglądów i zachowań związa
nych ze sprawą seksu65. W podsumowaniu autorka badań uznaje, że „wartości tego 
pokolenia - to wartości głębokiego humanizmu”, jednakże nie ma wśród nich czegoś, 
co przekraczałoby ich prywatny charakter. Podobnie duże ukierunkowanie młodzieży 
licealnej i akademickiej na wartości prywatne - własny rozwój, zdobywanie wiedzy, 
czerpanie satysfakcji z pracy, a zarazem „wykorzenienie”, brak zainteresowania pro
blemami społecznymi, ból egzystencjalny i brak spójności osobowej ujawniają mate
riały zbierane w latach 1998-200466.

Należy pamiętać, że seksualność jako płaszczyzna urzeczywistniania różnorakich 
wartości współtworzy aksjologiczną strukturę człowieka, który nie jest tworem aksjo
logicznie jednolitym, lecz realizują się w nim różnorodne wartości, zarówno pozytyw
ne, jak i negatywne67. Jak słusznie zauważa A. Kępiński:

„Oceniając samego siebie, człowiek widzi przede wszystkim idealną hierarchię wartości, ta 
jest bowiem świadoma i tym samym dostępna introspekcji, natomiast często nie dostrzega swojej 
realnej hierarchii wartości, gdyż ta uplasowana jest po większej części poniżej progu świadomo
ści, a tym samym introspekcji niedostępna”68.

W trwających od wielu lat dyskusjach nad możliwościami zmiany stosunku do sek
sualności postuluje się względną niezależność tej sfery od całokształtu życia - uzna
wanie jej względnej autonomii (seks traktowany jako wartość autonomiczna). Współ
czesna cywilizacja liberalna, ze swoją zasadniczą ideą moralnej autonomii jednostki, 
wskazuje na kilka zasad odnoszących się do zachowań seksualnych dorosłych ludzi, 
a mianowicie podejmowanie różnorakich form aktywności seksualnej tylko przy do-
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browolnej zgodzie partnerów (np. model normy partnerskiej). Zachowania seksualne nie 
mogą zagrażać zdrowiu, wpływać destrukcyjnie na związek bądź hamować rozwoju oso
bowości (pojęcia względne). Na pierwsze miejsce wysuwana jest też zasada niekrzywdze- 
nia partnera seksualnego oraz zabieganie o to, aby nie cierpiały przy tym osoby trzecie.

Akt seksualny, wiążący się ściśle z potrzebą bliskości i bycia z drugim człowie
kiem, powinien wyrastać na gruncie uczuciowej i duchowej wspólnoty dwóch osób, 
jako naturalny wyraz ich wzajemnego oddania. Mówiąc o wymiarach ludzkiej seksual
ności, odnosi się ją do zjednoczenia uczuciowego, fizycznego i rodzicielstwa. Stosunek 
seksualny jest także aktem samopoznania i poznania drugiej osoby, a życie seksualne 
często łączone jest z osobistą satysfakcją, manifestacją wolności i spontaniczności. 
Odwołanie się do fenomenologicznego widzenia seksualności, obecnego w antropolo
gii filozoficznej, implikuje wieloaspektowe spojrzenie na tę sferę i w konsekwencji 
traktowanie seksu jako faktu natury biologicznej, jako przeżycia i jako wartości. Po
stulaty społecznej akceptacji niezależności seksualności od całokształtu życia człowie
ka i niepoddawania jej etycznemu wartościowaniu są próżne, gdyż seksualność stanowi 
integralny składnik osobowości i patogenne byłoby sztuczne jej wyłączanie. Zachowa
nia seksualne nie mogą być rozpatrywane jedynie jako fakty natury biologicznej, po
nieważ to także sfera wartości i nie można potraktować jej jako „moralnie neutralnej”.

3. Modele zachowań seksualnych

Każde zachowanie człowieka, stanowiące reakcję organizmu na podniety zewnętrzne 
bądź wewnętrzne, może być nieświadome, czy na odwrót - celowe, intencjonalne 
i racjonalne. Zgodnie z teorią regulacyjną, zachowanie jest: „czynnością, za pomocą 
której organizm reguluje swoje stosunki z otoczeniem”6 . Owa istota regulacji polega 
na takim kierowaniu funkcjami danego mechanizmu, aby uzyskać pożądany rezultat 
końcowy, określany mianem standardu regulacji. Tym standardem regulacji w wypad
ku zachowania seksualnego człowieka jest osiągnięcie satysfakcji seksualnej. Jak piszę 
Lechosław Gapik:

A. Lewicki, Psychologia kliniczna, Warszawa 1969, s. 21.
Zob. L. Gapik, Psychospołeczne aspekty zachowania seksualnego [w:] K. Imieliński (red.), Seksu

ologia społeczna..., s. 295-296.
A.C. Kinsey, W.B. Pomeroy, C.E. Martin, Sexual behavior in the human małe, Philadelphia-London 

1948, s. 157-161 oraz A.C. Kinsey, W.B. Pomeroy, C.E. Martin, P.H. Gebhard, Sexual behavior in the 
human female, Philadelphia-London 1953, s. 639.

„Zachowanie seksualne jest to akt regulacji stosunków z otoczeniem, kiedy celem jest uzy
skanie satysfakcji seksualnej”* 70.

Pojawia się oczywiście pytanie: Jak rozumieć ową satysfakcję seksualną, „czym ją 
mierzyć”?

Otóż Alfred Kinsey utożsamiał satysfakcję seksualną z przeżyciem orgazmu, nie 
różnicując dostatecznie jego występowania u kobiet czy mężczyzn71, co między innymi 
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spotkało się z krytyką. William Masters i Virginia Johnson wskazali na odmienność 
przeżyć orgastycznych u kobiet i mężczyzn72, zaś prowadząca badania wśród polskich 
kobiet Hanna Malewska rozumiała satysfakcję seksualną jako stopień ogólnego zado
wolenia ze współżycia seksualnego73.

72 W.H. Masters, V.E. Johnson, Współżycie seksualne człowieka, Warszawa 1975, s. 88-97, 145-151. 
Autorzy opisali różnice w reakcjach kobiet i mężczyzn przy podnieceniu seksualnym.

73 Zob. H. Malewska, Kulturowe i psychospołeczne determinanty życia seksualnego. Warszawa 1969, 
s. 82-84.

74 L. Gapik, Psychospołeczne..., s. 296.
75 J. Godlewski, Zachowania seksualnego norma teleonomiczna [w:] K. Imieliński (red.), Seksuologia. 

Zarys..., s. 427. Obecnie w seksuologii klinicznej stosuje się pojęcia normy optymalnej, akceptowanej 
i tolerowanej. W wypadku zachowań seksualnych zaliczanych do normy akceptowanej i tolerowanej nie 
jest konieczne spełnianie wszystkich trzech podstawowych funkcji działań seksualnych.

76 L. Gapik, Psychospołeczne..., s. 304-305.

Pojęcie standardu regulacji zachowania seksualnego odnosi się do jednorazowych 
przeżyć seksualnych, dlatego w pracy przyjęto za Gapikiem, że:

„(...) przez satysfakcję seksualną będziemy rozumieli każdy rodzaj przyjemnego doznania seksu
alnego. W skład tak rozumianej satysfakcji seksualnej wchodzą więc zarówno przeżycia psy
chiczne, jak też inne doznania związane z podrażnieniem stref erogenicznych”74.

Zachowania seksualne, tak jak każde inne, cechuje cel, dynamika i sprawność. 
Z punktu widzenia teleologii seksu powstaje pytanie: czy o celowości zachowań seksu
alnych można mówić w odniesieniu do wszystkich kierunkowych działań, czy też 
w stosunku do końcowego etapu działań bądź tzw. celów naczelnych, wyrażających się 
w wartościach, które mają być realizowane, np. rodzicielstwo. Działanie seksualne 
może być rozpatrywane także w kryteriach jego normalności, zasadzających się na 
ocenie podjętej ze stanowiska celowości dla zachowania gatunku - mówimy wtedy 
o normie teleonomicznej zachowań seksualnych.

Jak piszę Julian Godlewski:
„(...) warunkiem normalności zachowania seksualnego jest, aby jego elementy strukturalne nie 
wykluczały potencjalnej możliwości spełnienia trzech podstawowych funkcji tego zachowania”75.

Zaliczamy do nich funkcje: biologiczną (prokreacyjną), psychologiczną - związaną 
z zaspokojeniem potrzeby seksualnej, oraz społeczną - zapewniającą tworzenie więzi 
między partnerami. W regulacyjnej teorii zachowań spełnianie funkcji społecznej (akt 
prawidłowej regulacji zewnętrznej - społecznej) oraz funkcji osobistej (akt prawidło
wej regulacji wewnętrznej - osobistej) znamionuje prawidłowe zachowania seksualne.

Zasadniczo zachowania seksualne mogą występować w trzech formach jako: za
chowania heteroseksualne, homoseksualne i autoseksualne. Wśród tych form zacho
wań seksualnych, które realizowane są z drugim człowiekiem, można wyodrębnić: 
interakcje seksualne (zachowania hetero- i homoseksualne) oraz jednostronne za
chowania seksualne76. O interakcji seksualnej mówimy wówczas, gdy partnerzy, 
chcąc osiągnąć wspólny cel, współdziałają z sobą, wzmacniając reakcje seksualne. 
Przykładowe interakcje odpowiadają takim formom zaspokajania potrzeby seksual
nej, jak: odbywanie stosunków płciowych, pieszczoty, a nawet podjęcie aktywności 
dających satysfakcję seksualną, np.: spacer osób zakochanych, taniec, wspólne spę
dzanie wolnego czasu itp. W wypadku jednostronnych zachowań seksualnych jedna 
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osoba będzie przykładowo dążyć do częstego przebywania w obecności ukochanego 
człowieka, ukrywając jednocześnie wynoszone z tych spotkań częściowe zaspokoje
nie potrzeby seksualnej. Warto zaznaczyć, że przedstawione przykłady dotyczą spo
łecznych zachowań seksualnych, które nie wyłamują się spoza przyjętego przez spo
łeczeństwo systemu norm. Jednakże można by oczywiście wskazać takie zachowania 
seksualne, czy to jednostronne (zmuszenie kogoś do odbycia aktu płciowego), czy 
obustronne (stosunek z nieletnim wyrażającym zgodę), które należą do zachowań 
antyspołecznych.

Dla rozróżnienia między prawidłowymi a nieprawidłowymi zachowaniami społecz
nymi podstawową determinantę - ze względu na swe społeczne pochodzenie - stano
wią właśnie normy moralne, prawne, religijne. One to mogą być przedmiotem analizy 
etyka, socjologa, pedagoga, seksuologa, psychologa, teologa i innych. Często socjali
zacja traktowana jest jako istotny proces związany z uczeniem się ról społecznych, 
kształtowaniem się potrzeby seksualnej i takiego sposobu jej realizacji, który zgodny 
jest ze społecznie przyjętymi wymaganiami oraz hierarchią wartości. Oczywiście, po
wstaje pytanie o ogólność społecznych wymagań w tym zakresie, wiadomo bowiem, że 
czynnikiem różnicującym może być wyznawana religia, różne zmienne środowiskowe, 
przyjęte obyczaje, prawodawstwo.

Te formy zachowań seksualnych, które nie stanowią zachowań społecznych, gdyż re
alizowane są bez udziału drugiego człowieka, zaliczamy do zachowań autoseksualnych, 
czego przykładem może być uzyskanie satysfakcji seksualnej poprzez masturbację.

W każdym zachowaniu seksualnym człowieka mają swój udział czynniki sytuacyj
ne i osobowościowe. Przez pojęcie sytuacji rozumie A. Lewicki grupę bodźców aktu
alnie działających na człowieka, przy czym pojęcie „bodziec” nie jest sprowadzane do 
klasycznego, fizjologicznego ujęcia77. Odnosi się ono do bodźców działających aktual
nie: płynących ze środowiska zewnętrznego, bodźców wewnętrznych oraz anteceden- 
tów, czyli tzw. podźwięków - pozostałości po poprzednich sytuacjach, niekoniecznie 
seksualnych.

77 Zob. A. Lewicki, Psychologia..., s. 35-37.
L. Gapik, Psychospołeczne..., s. 301.
Zob. K. Obuchowski, Psychologiczne..., s. 234—267.

Wskazując na osobowościowe wyznaczniki zachowania seksualnego, należy pod
kreślić ujęcie osobowości jako zwartej struktury cech i właściwości psychicznych. 
Zdaniem Gapika, zachowania seksualne każdego człowieka są kształtowane przez siłę 
jego potrzeby seksualnej, cechy emocjonalne oraz umiejętność funkcjonowania spo
łecznego78. Seksualność człowieka, w tym także jego potrzeba płciowa, jest wkompo
nowana w strukturę osobowości i nie należy jej w sposób sztuczny wyodrębniać, gdyż 
wówczas prawdopodobnie następowałoby zakłócenie w procesach regulacyjnych (tak
że w przebiegu procesów psychicznych). Potrzeba seksualna na tle innych potrzeb 
zajmuje takie miejsce w hierarchii ważności, jakie wyznaczone jest przez jej kompo
nent psychofizyczny - siłę, oraz etyczny - indywidualnie przyjęty system norm79. 
Oczywiście, występuje ona w ścisłej zależności ze sferą emocjonalną, gdyż to emocje 
nie tylko stymulują siłę potrzeby seksualnej, ale też w dużej mierze wpływają na takie 
cechy zachowania seksualnego, jak dynamika czy sprawność.
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Z tej racji emocje pozytywne: przykładowo - radość, wzruszenie, zadowolenie czy 
też „uczucie miłości”, będą nie tylko gwarantem satysfakcjonującego obie strony aktu 
płciowego, ale przede wszystkim związane są z zaspokojeniem potrzeby więzi z dru
gim człowiekiem, akceptacji czy samorealizacji. Analogicznie emocje negatywne typu: 
lęk, złość, smutek, gniew, agresja mogą dezorganizować zachowania seksualne, co 
niejednokrotnie prowadzi do nerwicowych zaburzeń seksualnych o charakterze czyn
nościowym.

Umiejętność funkcjonowania społecznego również kształtuje zachowania seksualne 
człowieka. Z tego powodu w każdej kulturze od wieków istniały wskazania, kto 
i w jakich okolicznościach może zaspokajać potrzeby seksualne. W związku z tym, że 
kulturę konstytuują zachowania ludzkie podporządkowane wspólnym społecznym 
wzorom i modelom80 81, ta instytucjonalizacja ze strony systemu społecznego i norma- 
tywnego znajduje swój wyraz w modelach zachowań seksualnych . Owe modele za
wierają: postulowane zalecenia co do pełnienia określonych ról społecznych; zasady 
przyjętego w danej kulturze, w różnorodnych sytuacjach zachowania, które formuło
wane są w postaci zdań normatywnych lub też zdań opisowych z przypisanymi wyraź
nie ocenami82.

80 A. Kłoskowska, Kultura masowa, Warszawa 1983, s. 29.
81 W niniejszej rozprawie rozumienie modelu przyjęto za Antoniną Kłoskowską, która piszę: „Modelem 

będę nazywać słowne, obrazowe lub jakiekolwiek symboliczne przedstawienie ludzkiego zachowania 
(instytucji, osobowości), mogące służyć za przykład i przedmiot odniesienia ocen i skonstruowane dla 
praktycznych celów społecznych”. Zob. A. Kłoskowska, Modele społeczne i kultura masowa, „Przegląd 
Socjologiczny”, t. XIII, z. 2, 1959, s. 50. Modele mogą być przedstawiane w formie konkretnego obrazu 
bądź całego ich cyklu, czy też - co występuje częściej - odnoszą się do wyrażonego w postaci słownej 
zespołu norm i wydarzeń, dotyczących wybranej dziedziny (sfery) społecznego działania.

82 A. Kłoskowska, Kultura..., s. 33.
83 C. Lćvi-Strauss, Social Structure [w:] A. Kroeber (red.), Anthropology Today, Chicago 1953, s. 527. 

Cyt. za: A. Kłoskowska, Modele..., s. 51.
84 A. Kłoskowska definiuje wzór jako: „(...) regularność, czyli względnie trwałą strukturę ludzkich za

chowań, które jest uwarunkowane społeczno-kulturalnymi czynnikami”. Zob. A. Kłoskowska, Wzory 
i modele w socjologicznych badaniach rodziny, „Studia Socjologiczne”, 1962, z. 2, s. 37.

Takie modele odnoszące się do norm i wyobrażeń na temat właściwego zachowa
nia, a konstruowane przez uczestników badanych systemów społecznych Claude Levi- 
-Strauss określa mianem świadomych modeli. Jak piszę Levi-Strauss:

„Zadaniem świadomych modeli jest nie wyjaśnianie zjawisk społecznych, ale ich utrwalenie 
i rozpowszechnianie”83.

Modele świadome nazywa Levi-Strauss modelami „domowego wyrobu”, stwier
dzając, że mogą one przedstawiać adekwatne ujęcie stosunków społecznych, a bywa 
też, że często nie odzwierciedlają rzeczywistości.

W praktyce modele zachowań często mylone są ze wzorami, które dotyczą prawi
dłowości społeczno-kulturowego zachowania84. Czynniki społeczno-kulturowe warun
kujące ludzkie zachowania zmieniają się, stąd wzory mają charakter dynamiczny. Jako 
wyraz typowych i regularnych sposobów rzeczywistego zachowania ludzkiego, wzory 
mogą być w większym lub mniejszym stopniu uświadamiane sobie przez członków 
danego społeczeństwa.

Z racji swej zmienności wzory zachowania nie są stałe i jednolite, na co wpływa 
także struktura społeczeństwa, w którym są one rozpowszechniane. W społeczeń
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stwach złożonych z różnorodnych grup o charakterystycznych subkulturach, prawdo
podobne będzie występowanie różnych wzorów dotyczących tej samej dziedziny ludz
kiego zachowania. Dynamiczny charakter wzorów skłania do rozróżniania wzorów 
ustalonych (często instytucjonalnie), jak i zaczątkowych, dopiero co się wyłaniających, 
które upowszechniane są na wiele sposobów. Najczęściej dokonuje się to poprzez bez
refleksyjne naśladownictwo i empatię, kiedy jednostka reaguje na określone sytuacje 
społeczne tak jak większość innych członków jej grupy bądź tak, jak ją nauczono. Ma 
to swoje miejsce niejednokrotnie w procesie socjalizacji dzieci, który, jak piszę 
A. Kłoskowska:

„(...) polega na przyswajaniu nawyków reagowania zgodnie ze wzorami danej kultury i z sytu
acjami właściwymi dla danej struktury społecznej”85.

85 Tamże, s. 37.
K. Imieliński, Rozbieżności między modelami a wzorami zachowania seksualnego [w:] tenże (red.), 

Seksuologia społeczna..., s. 58-59.

Oczywiście, uświadomionych wzorów ludzkiego zachowania nie należy utożsamiać 
z normami przyjętymi w badanym społeczeństwie, ani też z modelami kulturowymi, 
które posiadają wyraźnie normatywne zabarwienie. W sytuacji, kiedy z płaszczyzny 
bezpośredniego działania przechodzi się do symbolicznego ujęcia tej regularności za
chowania, określenie wzoru zostaje zamienione na pojęcie modelu. Kazimierz Imieliń
ski, pisząc o rozbieżnościach między modelami a wzorami zachowania seksualnego, 
zaznacza:

„Modelem są wyobrażenia i przekonania ludzi dotyczące życia uczuciowego i seksualnego, 
tj. wyobrażenia i przekonania o tym, jakie powinno ono być i jakiego oczekują. Modeli tych nie 
tworzą sobie ludzie sami, lecz zostają im one narzucone z zewnątrz (lub przyjmująje świadomie) 
poprzez literaturę, szkołę, film. Mogą one być zwerbalizowane, tak jak np. w literaturze, lub też 
tylko dane do zrozumienia w postaci przykładu, jak ma to miejsce np. w filmie. Oprócz modeli 
ludzie mają wzory zachowania uczuciowego i seksualnego. Wzory zachowania są to modele 
praktycznie realizowane. A więc istnieją modele, czyli teoretyczny pogląd na to, jak życie seksu
alne powinno wyglądać, oraz wzory, czyli dowody, jak to życie seksualne jest w praktyce reali
zowane”86.

Bywa, że modele odpowiadają ustalonym lub zaczątkowym wzorom zachowania, 
szczególnie w warunkach dużej stabilizacji i małych, jednorodnych społeczności two
rzących modele środowiskowe. W wielkich społecznościach, które cechuje duże zróż
nicowanie i zmienność wynikająca z szybkich przeobrażeń, można się natomiast spo
dziewać znacznej rozbieżności między modelami i wzorami. Wskazana różnica może 
być znaczna w takim stopniu, że modele mogą nie mieć odpowiedników w faktycznym 
zachowaniu ludzi. Wówczas to wyłaniają się modele „czyste”, przedstawiające zamie
rzenia, plany czy aspiracje tworzących je grup albo osób, mających na celu zmianę 
określonych wzorów społecznych. Modele takie, dostarczając wartościujących ocen, 
wykorzystywane są w wychowywaniu (pedagogice) czy też intencjonalnym (kierun
kowym) działaniu, np. środków masowego przekazu (w reklamie, propagandzie). Mo
dele z ich zamierzoną funkcją pragmatyczną mogą być w stosunku do wzorów kon
serwatywne, gdy odnoszą się do wzorów ustalonych, bądź nowatorskie, w wypadku 
wzorów zaczątkowych.
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Odnosząc się do modeli zachowań seksualnych, należy być świadomym ich różno
rodności, w zależności od stosunku człowieka do seksualności. Wyobrażenia ludzi 
o tym, jak powinno wyglądać życie uczuciowe i seksualne, a także jakie zachowania są 
właściwe, powstają pod wpływem głoszonego powszechnie systemu norm społecznych 
i moralnych, w czym dużą rolę odgrywają też normy religijne. Modele zachowań sek
sualnych przekazywane są przez takie instytucje, jak: państwo, Kościół, szkoła. Mo
dele te mogą być upowszechniane w postaci zwerbalizowanej - jako przyjęte normy 
prawne, normy etyki seksualnej, modele wychowania seksualnego, przekazywane 
np. przez literaturę, pisane środki masowego przekazu, czy też przedstawiane w postaci 
przykładu, np. w filmie. Jeśli modele owe są przez człowieka zintemalizowane i świa
domie przyjęte, prawdopodobne jest, że wzory zachowania seksualnego będą tożsame 
z modelami. W przeciwnym wypadku należy mieć świadomość, że wiele sformułowań 
normatywnych nie znajdzie odpowiedników w rzeczywistych wzorach zachowań sek
sualnych człowieka. Owe rozbieżności między modelami a wzorami mogą być z me
dycznego punktu widzenia czynnikiem konfliktotwórczym, a w konsekwencji nerwi- 
cogennym, szczególnie w przypadku osób wrażliwych, u których pojawia się poczucie 
lęku i zagrożenia. Z kolei realizacja uznawanych modeli jest źródłem satysfakcji, po
czucia pewności i zgodności z samym sobą.

Należy przy tym pamiętać, że model w sensie normatywnym jest czymś, do czego 
należy dążyć - a mianowicie opisem pożądanego stanu rzeczy. To do modeli odnoszą się 
różnego typu ideały etyczne i wychowawcze. Dlatego też, pytając o model zachowań 
seksualnych, nie sprowadzimy go do powszechnego rozumienia zachowań seksual
nych87 88.

87 Na potrzeby opracowania dokonałam eksplikacji pojęcia modeli zachowań seksualnych, uznając re
gulacyjną teorię zachowań za wyjściową przy rozpatrywaniu terminu „zachowania seksualne”. W moim 
przekonaniu było to działanie o wiele bardziej zasadne metodologicznie niż przyjęcie, że modele zachowań 
seksualnych dotyczą życia uczuciowego i seksualnego, co mogłam również uczynić, powołując się na 
K. Imielińskiego. Zob. tamże.

88 Termin „model świadomościowy” przyjęto za Z. Tyszką w celu podkreślenia jego subiektywnego 
charakteru. Odnosi się on do poglądów, opinii, wyobrażeń, ocen i sądów wyrażanych przez jednostkę. Por. 
Z. Tyszka, System metodologiczny wieloaspektowej integralnej analizy życia rodzinnego, Poznań 2001, 
s. 48^19.

W niniejszej publikacji przez pojęcie modeli zachowań seksualnych będziemy ro
zumieć słowne lub obrazowe przedstawienie ludzkich zachowań seksualnych, które jest 
upowszechniane jako przykład i przedmiot odniesienia ocen. Zachowanie seksualne 
rozumiane jest tutaj jako akt regulacji stosunków z otoczeniem, w której oczekiwany 
standard regulacji, w postaci satysfakcji seksualnej, dotyczy wszelkich pozytywnych 
(przyjemnych) przeżyć związanych z seksualnością, jak też reakcji psychofizycznych. 
Pojęcie satysfakcji seksualnej nie jest utożsamiane jedynie z rozładowaniem napięcia 
seksualnego i gratyfikacją w postaci doznania orgazmu. Dlatego też, pytając o modele 
zachowań seksualnych, propagowane przez czasopisma młodzieżowe, czy modele 
świadomościowe^ obecne w poglądach nastolatków, podjęto w pracy zagadnienia 
związane ze specyfiką związków uczuciowych badanych, a nie jedynie z formami za
chowań seksualnych.



Rozdział II

PRZEMIANY OBYCZAJOWOŚCI SEKSUALNEJ 
W XX WIEKU

1. Przeobrażenia cywilizacyjne i rozwój nauk biologicznych
- wybrane aspekty

Źródeł współczesnych przemian obyczajowych należy szukać w dziewiętnastowiecznej 
kapitalizacji Europy, a nawet wcześniej, w modernizacji rozpoczynającej się w drugiej 
połowie XVIII wieku. Pojawienie się nowych ideologii i prądów naukowych, odkrycia 
naukowe, innowacje techniczne doprowadziły do zmian w ekonomicznej, społecznej, 
kulturowej i osobowościowej sferze struktury społeczeństw. Z czasem istotne przemia
ny dokonywały się w świadomości, rolach ekonomicznych, społecznych i stylu życia, 
czemu służył rozwój takich dyscyplin naukowych, jak np. socjologii czy psychologii, 
które starały się wyjaśnić porządek świata społecznego.

Praktyczne zastosowanie wiedzy naukowej w przemyśle, produkcji czy komunikacji 
tkwiło u podstaw wielu przeobrażeń w sferze ekonomicznej. Zmiany te pociągnęły za 
sobą masową aktywizację zawodową kobiet, która bezpośrednio wynikała z wprowa
dzenia na szeroką skalę produkcji maszynowej. To tylko jeden aspekt rozległych prze
obrażeń, poprzez który rewolucja przemysłowa wpłynęła na kształtowanie się nowego 
typu relacji międzyludzkich. Kobiety, wychodząc z domu i rozpoczynając pracę pro
dukcyjną, zaczynały się stopniowo uniezależniać ekonomicznie od mężczyzny, co wią
zało się z odchodzeniem od wzorów tradycyjnej obyczajowości patriarchalnej.

Na straży wzajemnych stosunków mężczyzn i kobiet stały trzy filary obyczajowości 
zachodniej: zasada monogamicznego małżeństwa, zasada jednoznacznego podziału na 
„kobiece” i „męskie” role społeczne oraz zasada podwójnej moralności, zdecydowanie 
potępiająca pozamałżeńską aktywność seksualną kobiety, a tolerująca tego typu aktyw
ność u mężczyzny1. Mężczyzna był stroną uprawnioną niejako przez naturę do czyn
nego przejawiania pożądania seksualnego. Zgodnie ze wzorem patriarchalnej miłości 
małżeńskiej żona, będąc własnością męża, oddawała mu swe ciało i była dla niego 
źródłem rozkoszy. Jednocześnie sama, według patriarchalnego stereotypu, nie powinna 
doświadczać przyjemności w pożyciu seksualnym. Dla tzw. porządnej kobiety jedynie 1 

1 K. Starczewska, Wzory miłości w kulturze Zachodu, Warszawa 1975, s. 182.
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ranga małżeństwa uświęcała tę przykrą powinność, jaką był akt seksualny. W skrajnej 
postaci, manifestującej się w purytańskich zasadach wstrzemięźliwości, cały sens kon
taktów seksualnych w małżeństwie sprowadzany był do konieczności prokreacji. Dość 
wspomnieć słynne z czasów wiktoriańskich zalecenie dla panny młodej, udzielane jej 
przed nocą poślubną - „Zamknij oczy i myśl o Anglii”. Jednocześnie tenże puryta- 
nizm, zakładający podejmowanie współżycia małżeńskiego tylko w celach prokreacji, 
ujawniał swe inne oblicze związane z podwójnym standardem. Godził się mianowicie 
na istnienie „kobiet upadłych”, a sama prostytucja stanowiła zabezpieczenie „czystości 
małżeństwa” i traktowana była jako swego rodzaju „wentyl bezpieczeństwa”. W cza
sach, gdy jeden z najważniejszych nakazów brzmiał: „Miłość nie ma nic wspólnego 
z pożądaniem, musi być «czysta»”, mężczyźni woleli odwiedzać domy publiczne, niż 
poprzez pożądanie seksualne mieliby „splamić” swoje żony. Mężczyzna przejawiający 
swobodę seksualną w kontaktach przedmałżeńskich i pozamałżeńskich obyczajowo 
zwolniony był z odpowiedzialności za swoje życie seksualne. Egoizm seksualny męż
czyzny został uznany niemalże za normę („uproszczona wiara w płeć”). Kobieta zależ
na od mężczyzny była natomiast poddana jego egoizmowi seksualnemu. W rezultacie, 
jak piszę K. Neugebauer:

„Konsekwencją społeczną tego stanu rzeczy było sztuczne przypisanie kobiecie cech uczu
ciowych i opiekuńczych (ktoś rnusiał być odpowiedzialny i uczuciowy, bo inaczej społeczeństwo 
by zginęło) oraz roli opiekunki domu i dzieci”2.

2 K. Neugebauer, Propozycje humanistycznego wychowania seksualnego w świetle nowych odkryć 
i koncepcji naukowych [w:] Seks i wychowanie. Materiały z Seminarium w Jabłonnie, Warszawa 1974, 
s. 162.

3 Zob. np. A. Moir, D. Jessel, Pleć mózgu, Warszawa 1997. O niemożności utrzymania dualizmu płci 
według „starych zasad” ciekawie piszę K. Siany, O kwestii kobiecej: dylematy i kontrowersje [w:]
K. Frysztacki (red.), Z zagadnień socjologii stosowanej, Kraków 1996.

4 Bywały jednak przykłady udanych małżeństw, aranżowanych przez rodziców młodych ludzi, którzy 
po wielu latach wspólnego życia poznawali się, przekonywali do siebie i zaczynali kochać.

To sprzyjało tworzeniu się kulturowego wzorca kobiety - istoty dobrej, opiekuń
czej, wiernej, ciepłej, uczuciowej, oraz kulturowego wzorca mężczyzny - osobnika 
o silnych potrzebach seksualnych, egoistycznego, agresywnego, egocentrycznego, 
a także utwierdzaniu stereotypów. Przeprowadzenie tak ostrej linii podziału wydaje się 
dość jednostronnym spojrzeniem na kobiety i mężczyzn, dalekim od traktowania 
w sposób indywidualny i niepowtarzalny każdego człowieka. Dylemat, w jakim stop
niu natura, a w jakim kultura determinują zachowania kobiet oraz mężczyzn, wciąż 
pozostaje otwarty i nierzadko polaryzuje stanowiska badaczy. Jednakże takie wzorce, 
jakkolwiek częściowo potwierdzane przez biologię3, funkcjonują w kulturze do dzisiaj, 
skutecznie utrudniając relacje między kobietami i mężczyznami, a także będąc przyczy
ną wzajemnych uprzedzeń, lęków oraz awersji. Wyłaniający się z nich negatywny, 
a zarazem fałszywy obraz mężczyzny współgra również ze stereotypami podejmowania 
ról małżeńskich w sposób skrajny - stereotyp „usłużnej” żony i „samolubnego” męża.

Ze względu na swój status kobieta w zasadzie była wyłączona z czynnego życia 
intelektualnego i społecznego. Pełniła rolę nie tyle partnerki mężczyzny, ile żony ro
dzącej mu dzieci. Małżeństwa zawierane wówczas i traktowane jako kontrakt, wyklu
czały nierzadko wzajemne oddanie4. Umowy się nie zrywało, co przesądzało o trwało
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ści instytucji małżeństwa. Franciszek Adamski, charakteryzując tradycyjny wzór ro
dziny, piszę:

„(...) zarówno ze względów ekonomicznych, jak i religijno-obyczajowych, cechował się trwało
ścią związku małżeńskiego”5.

5 Zob. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 202.
Zob. o przemianach rodziny: F. Adamski, Rodzina. Wymiar..., s. 142-151; R. Doniec, Rodzina wiel

kiego miasta, Kraków 2001, s. 11-31; J. Rogala-Obłękowska, Współczesna polska rodzina - mity i fakty 
[w:] B. Fatyga, A. Tyszkiewicz (red.), Dzisiejsza..., s. 170-183; M. Czerwiński, Przemiany obyczaju, 
Warszawa 1969, s. 7-12, 92-94; A. Przecławska, Problem rodziny we współczesnej polskiej literaturze dla 
młodzieży [w:] tejże (red.), Z badań nad czytelnictwem i literaturą dla młodzieży, Warszawa 1970, s. 16-18, 
E. Mandal, Podmiotowe i..., s. 118-119.

A. Przecławska, Problem..., s. 18.

Uprzemysłowienie i związana z nim postępująca urbanizacja przyczyniły się do 
uwolnienia się kobiet od zależności od mężczyzny. Stopniowo odchodzono od modelu 
rodziny patriarchalnej, w której kobieta realizowała się jedynie wówczas, gdy rodziła 
dzieci i spełniała funkcje usługowo-opiekuńcze w stosunku do wszystkich członków 
rodziny. Rozbiciu tradycyjnej obyczajowości, oprócz rozwoju przemysłu, sprzyjały: 
zanik tradycyjnych rolniczych wspólnot, powstanie wielkich skupisk miejskich, migra
cje ludności (związane z uprzemysłowieniem) oraz ruchliwość społeczeństw wielko
przemysłowych. W takich warunkach dziewiętnastowieczne ruchy emancypacyjne 
kobiet, wystąpienia pierwszych sufrażystek stanowiły ideologiczną werbalizację doko
nujących się przeobrażeń. Dotyczyły one takich problemów, jak: prawo głosu kobiet 
w wyborach, możliwość wpływu na sprawy publiczne, prawo do kształcenia się, rów
nouprawnienie obu płci na rynku pracy.

Zmiany w sferze ekonomicznej zachodzą o wiele szybciej niż w sferze społecznej, 
zwłaszcza jeśli dotyczą przemian rodziny, jej struktury, funkcji czy świadomości6. 
Proces transformacji rodziny w XIX i XX wieku polegał na stopniowym oddalaniu się 
od modelu tradycyjnego - rodziny o charakterze instytucjonalnym, patriarchalnym 
i produkcyjnym. Rodzina przestawała być wspólnotą ekonomiczną, ograniczeniu ule
gały jej funkcje wychowawcze, integracyjne (kontrolne), z patriarchalnej stawała się 
egalitarną. To przechodzenie od patriarchatu do egalitaryzmu następuje jeszcze dzisiaj, 
gdyż w rzeczywistości życia społecznego trudno o „czyste typy”. Przeszło trzydzieści 
lat temu A. Przecławska, pisząc o przeobrażeniach zachodzących w ówczesnej rodzi
nie, wskazywała, że nie stanowią one modelu ukształtowanego, lecz są źródłem kon
fliktów wtedy, gdy „nowoczesny styl życia przełamuje się z modelem rodziny trady
cyjnej” oraz gdy zaostrzają się konflikty międzypokoleniowe7. Z powodzeniem można 
by to stwierdzenie odnieść, chociaż już w mniejszym stopniu, do współczesnej rodziny, 
która, mimo że coraz częściej panują w niej stosunki demokratyczne, nie jest ani rodzi
ną tradycyjną, ani „egalitarną”. Jak powiedziano, w praktyce trudno bowiem o „czyste 
modele”.

Współczesna rodzina silnie chroni swoją intymność i niezależność, priorytetowego 
znaczenia nabiera w niej więź uczuciowa. Małżeństwa zawierane są z miłości, o której 
decyduje prawda uczuć - gdy ich nie starcza, ludzie często od siebie odchodzą. Między 
małżonkami panuje coraz większe partnerstwo w odniesieniu do różnych aspektów 
życia rodzinnego, a potrzeby, dążenia i cele życiowe jednostki stają się często ważniej
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sze niż dobro całej rodziny. Następuje indywidualizacja mentalności jednostki i jej 
autonomizacja8. W nowej „epoce indywidualizmu”, która nastąpiła po „epoce klanów” 
i „epoce rodziny”9, główny nacisk położony został na indywidualizm, rozwój jednost
ki, jej samoświadomość, realizację aspiracji, pragnień, wyrażanie się w kategoriach 
własnego ,ja”, awans i odniesienie sukcesu. Nawet społeczeństwo polskie lat dzie
więćdziesiątych XX wieku (do obecnego też to można odnieść) określane jest m.in. 
mianem: społeczeństwa indywidualistycznego, społeczeństwa samorealizacji, społe
czeństwa sukcesu, społeczeństwa aspirującego, społeczeństwa refleksyjnego10 11. Jednak
że w społeczeństwie tym transformacje moralne nie rozpoczęły się po roku 1989, ale 
znacznie wcześniej, już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Obecnie, jak 
piszę Janusz Mariański:

8 R. Doniec, Rodzina..., s. 31.
9 E. Muller-Lyer, The Evolution of Modern Marriage, London 1930, (cyt. za:) K. Siany, O kwestii..., 

s. 88-89.
10 J. Mariański, Kondycja moralna społeczeństwa polskiego: hipotezy wstępne, „Społeczeństwo”, 2000, 

nr 1, s. 164-165.
11 Tamże, s. 166.
12 O kohabitacji jako alternatywnym wzorze życia malżeńsko-rodzinnego szeroko piszę K. Siany, Al

ternatywne formy życia malżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002.
13 F. Adamski, Rodzina między sacrum a profanum, Poznań 1987, s. 81-82.
" Zob. J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin 2006, s. 157— 

-162.

„(...) nasilają się procesy indywidualizacji niosące z sobą cyrkulację przelotnych ról i statusów, 
niebezpieczeństwo głębokiego rozpadu wartości, norm i więzi między ludźmi (anomia), ale 
i szanse wolnego, samodzielnego oraz odpowiedzialnego kształtowania własnego projektu ży
cia”".

Przy szeroko zakrojonych zmianach w strukturze społecznej i zawodowej, w polity
ce, kulturze, religijności, standardzie życia i konsumpcji, sposobach spędzania wolnego 
czasu - sfera wartości i zachowań moralnych podlega także przemianom. Obecnie 
mówi się o kryzysie moralnym w kontekście załamania się dotychczas uznawanej oraz 
mniej lub bardziej konsekwentnie realizowanej hierarchii aksjologicznej. Moralność 
tradycyjna związana z religią, jak wskazują badania, jest w odwrocie. To, co dawniej 
było uważane za odstępstwo od normy, dzisiaj w wielu krajach staje się niemal regułą, 
np. powszechność współżycia przedmałżeńskiego czy związków kohabitacyjnych 
(dawniej „życie w grzechu”)12 13. Obok procesów sekularyzacji i indywidualizacji moral
ności następuje rekonstrukcja wartości i rewitalizacja moralności. Sekularyzacja mo
ralności rozumiana jest jako odchodzenie od moralności chrześcijańskiej, sam zaś pro
ces sekularyzacji może prowadzić zarówno w życiu społecznym, jak i indywidualnym 
do oddzielania sfery sacrum od profanurn \ Z kolei indywidualizacja moralności 
w społeczeństwie o ładzie postmonocentrycznym wiązana bywa często z postmoderni
stycznym rozpadem wartości, wyrażającym się w upadku wielkich metanarracji czy 
zasadzie autonomii jednostki. Nie bez znaczenia pozostaje też rekonstrukcja wartości 
odnosząca się do rozpadu dawnych wartości i tworzenia się nowych, dostosowanych 
do społeczeństwa pluralistycznego. Jednocześnie kryzys moralny przejawia się w pro
cesie deinstytucjonalizacji moralności chrześcijańskiej, kiedy to monopol religii do
starczającej interpretacji życia jest przełamywany14. Owa deinstytucjonalizacja ujawnia 
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się w wybiórczym traktowaniu moralności chrześcijańskiej (np. transformacje związa
ne z problemami stosunków przedmałżeńskich, antykoncepcji, prawa do aborcji, za
płodnienia in vitró). Miejsce dawnej kultury chrześcijańskiej zaczyna na coraz szerszą 
skalę zajmować kultura „nowoczesnej” Europy. Sama sekularyzacja religii związana 
jest z relatywizmem moralnym, który odchodzi od religijnie uzasadnianych wartości 
moralnych. Jak piszę Jacek Hołówka:

„Do przyjęcia rozwiązań relatywistycznych w moralności skłania przede wszystkim obserwa
cja, że różni ludzie różnie oceniają te same czyny i nie istnieje teoria, która potrafiłaby różnice te 
zadowalająco wytłumaczyć, czy to poprzez wskazanie ich przyczyn, czy też poprzez sprowadze
nie ich do jakichś nadrzędnych norm pozamoralnych”15.

i* J. Hołówka, Relatywizm etyczny, Warszawa 1981, s. 238.
J. Mariański, Kondycja moralna..., s. 177.
O ideach racjonalizacji przenikającej różne sfery życia rodzinnego i małżeńskiego, które w kulturze 

zachodniochrześcijańskiej przez wieki pozostawały pod wpływem religii i Kościoła, piszę F. Adamski, 
Rodzina między..., s. 87—91.

Zob. badania H. Świdy-Ziemby, Obraz..., s. 506-507. Ponad 90% młodych respondentów deklaruje 
postawę uznania dla podmiotowego wyboru własnego modelu postaw wobec seksu.

Na temat alternatywnych form życia w społeczeństwie piszą: K. Siany, Alternatywne..., s. 116-131 oraz 
T. Biernat, P. Sobierajski, Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań, Toruń 2007, s. 17-23.

To decyduje o istnieniu tzw. etyki indywidualnego sumienia, które jest subiektywną 
i autonomiczną instancją normotwórczą. Wielu Polaków odchodzi od etyki mówiącej 
o uniwersalnych kryteriach dobra i zła, a coraz częściej każdy stanowi te kryteria we 
własnym zakresie. Zjawiska owe łączą się z relatywizmem moralnym, permisywizmem 
czy nihilizmem moralnym.

Świadomość moralna Polaków - jak piszę J. Mariański - podlega procesom plurali- 
zacji i relatywizacji16. Ich etyka, zdaniem autora, mieści się między legalizmem a sytu- 
acjonizmem i ewoluuje w kierunku absolutnej niezależności od systemów etycznych, 
także religijnych. Owo odchodzenie od tradycyjnych systemów etycznych związane 
jest z dążeniem jednostki do emancypacji i autonomizacji, kiedy to wartości powinno
ści (obowiązku) ustępują wartościom samorealizacyjnym, często o charakterze indywi
dualistycznym, a nawet hedonistycznym.

Współczesną rodzinę, także podlegającą opisanym procesom, cechuje indywidualizm 
etyczny, moralność sytuacyjna oraz racjonalizacja życia małżeńsko-rodzinnego17. 
W rozważaniach nad życiem małżeńsko-rodzinnym często wskazuje się wpływ rewolucji 
seksualnej na szerokie przeobrażenia społeczeństwa w odniesieniu do seksu. Podkreślane 
jest wyzwalanie się w sferze seksualnej spod rygorystycznych zasad moralnych głoszo
nych przez Kościół, wskazuje się na dekonstrukcję rodziny i na destandaryzację wzorów 
życia rodzinnego. Seks coraz częściej traktuje się w kategoriach etycznie neutralnych, 
jako wartość autonomiczną i sprawę czysto prywatną18. Rodzina polska przechodzi od 
familiocentryzmu (silnego w naszym społeczeństwie) do zróżnicowanych form życia 
rodzinnego. Coraz powszechniejsze są alternatywne formy życia w społeczeństwie, takie 
jak: życie w samotności (single life), monoparentalność, związki DINKS (dual income 
- no kids, tzn. podwójny dochód - żadnych dzieci, małżeństwa bezdzietne z wyboru), 
związki LAT (Ining apart together - „żyjąc oddzielnie razem”, tzw. dochodzący konku
binat), związki homoseksualne19. Współżycie seksualne oddzielane jest od prokreacji, 
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a ta z kolei od małżeństwa. Co więcej, reprodukcja biologiczna może się odbywać bez 
seksu, kiedy to nie jest konieczny bezpośredni udział mężczyzny w zapłodnieniu, a na
sienie uzyskuje zainteresowana kobieta z banku spermy.

W odniesieniu do młodzieży polskiej stawia się hipotezę, że znaczna jej część nie 
osiąga poziomu orientacji etycznej ze względu na długotrwałą sytuację anomii społecz
nej. Przypuszcza się, że młodzi Polacy nie osiągają orientacji na wartości moralne (uni
wersalne i religijne). Należy jednak pamiętać, że samo przechodzenie od okresu dzie
ciństwa do okresu młodzieńczego, ze względu na zmiany typowe dla faz rozwoju mo
ralnego, wiąże się ze wzrostem postaw liberalnych. Następuje przechodzenie od 
moralności bezwzględnego posłuszeństwa do moralności „postawy wewnętrznej”, od 
etyki restrykcyjnej do etyki ekspresyjnej20. W miarę narastania doświadczeń życiowych, 
zdobywania krytycyzmu wobec własnego postępowania i samodzielnego odkrywania 
sensu oraz znaczenia zasad moralnych relatywizm sytuacyjny okresu młodzieńczego 
może przekształcić się w umiarkowany rygoryzm wieku dojrzałego. Wówczas postę
powanie danej osoby może wynikać z uznania określonych norm moralnych, niezależ
nie od wpływów i presji środowiska społecznego, co charakteryzuje moralność autono
miczną i konsekwentną oraz człowieka wewnątrzsterownego. J. Mariański piszę:

20 J. Mariański, Moralność w procesie przemian, Warszawa 1990, s. 384-385.
21 J. Mariański, Kondycja moralna..., s. 180.
22 Zob. K. Imieliński, Kultura a psychoanaliza [w:] tenże (red.), Seksuologia kulturowa, s. 81-99;

L. Beimaert, Rewolucja freudowska [w:] K. Meissner (red.), Natura, kultura, pleć, Kraków 1969, s. 173— 
-185.

23 Zob. S. Freud, Wstęp do psychoanalizy, Warszawa 1997, szczególnie wykłady: Życie seksualne czło
wieka oraz Rozwój libido i organizacje seksualne, s. 281-310.

24 Zob. D. Widlocher, Płciowość dziecięca [w:] K. Meissner (red.), Natura..., s. 186-208; I. Obuchow- 
ska, A. Jaczewski, Rozwój erotyczny, Warszawa 1982, s. 84—86.

„Wiele wskazuje na to, że załamanie się kondycji moralnej społeczeństwa polskiego nastąpiło 
już wcześniej (swoiste przesunięcie w uznawanych wartościach). W latach dziewięćdziesiątych 
pewne zjawiska uległy jedynie pogłębieniu i upowszechnieniu. Twierdzenie, że przed 1989 ro
kiem moralność Polaków miała chrześcijański wymiar, jest przesadą, bardziej mitem i stereoty
pem niż rzeczywistością”21.

Obok przeobrażeń cywilizacyjnych, na kształtowanie się nowej etyki seksualnej 
przemożny wpływ miał rozwój wiedzy dotyczącej seksualności człowieka. Swego 
rodzaju kamień milowy został położony w tej dziedzinie przez Zygmunta Freuda, żyją
cego na przełomie XIX i XX wieku. Stworzony przez niego kierunek psychologii - 
psychologia głębi w wersji klasycznej, nazywana też psychoanalizą ortodoksyjną lub 
freudyzmem - stanowił podwaliny do poznawania życia psychicznego toczącego się 
w podświadomości, związanego w dużej mierze z seksualnością. Naukowa działalność 
Freuda zrewolucjonizowała wiedzę seksualną22. Jego teorie podświadomości, represji 
popędu seksualnego i tabu seksualnego wywołały wiele sprzeciwów w różnych środo
wiskach, jak zresztą prawie wszystkie poglądy badacza23 24. Głoszona przez Z. Freuda 
teza o wszechdeterminującej mocy popędu seksualnego spotkała się z szeroką krytyką. 
Jednak mimo że koncepcje Freuda krytykowano za naturalizm, panseksualizm i braki 
metodologiczne, jego prace zapoczątkowały ważny nurt współczesnej kultury. Jako 
psychiatra i neurolog badał seksualność dziecięcą2 (opisał kompleksy Edypa i Elek
try), związek między zachowaniem dojrzałego człowieka a obrazem rodziców, jaki 
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wytwarza sobie dziecko na podstawie obserwacji życia rodzinnego, a także związek 
między seksualnością a powstawaniem nerwic, psychoz i zaburzeń charakteru.

W swojej teorii libido Freud określił tym terminem ogólną energię, którą rozumiał 
jako główną siłę napędową organizmu. Sądził, że wszelkie działania człowieka są 
spowodowane koniecznością rozładowania libido, którego najprostszą formą jest po
pęd seksualny. Ale libido może być też zaspokojone poprzez sublimacyjne uwzniośle- 
nie. Takie założenie legło u podstaw koncepcji sublimacji Freuda, która głosiła, że 
energia libido, jeśli nie jest rozładowywana poprzez czynności seksualne, może zostać 
wykorzystana do rozwoju kultury i twórczej aktywności człowieka. Koncepcja ta dość 
szybko spotkała się z naukową krytyką, zresztą sam Freud po pewnym czasie od niej 
odstąpił25. Jeden z jego uczniów, Teodor Reik, podważając koncepcję sublimacji, 
stwierdził, że realizacji potrzeby seksualnej nie można „wymienić” na inną aktywność, 
a sama potrzeba seksualna nie może być zaspokojona inaczej niż poprzez czynności 
seksualne. Stąd uzależnienie rozwoju kultury od zastępczego zaspokajania libido jest 
nieporozumieniem. Na uwagę zasługuje także model funkcjonowania psychiki stwo
rzony przez Freuda. Trójwymiarowa struktura osobowości zakłada, że osobowość 
składa się z: id (ono, podświadome siły popędowe, głównie seksualne), ego (ja, świa
dome ja) i superego (ja idealne, sumienie człowieka pełniące funkcje kontrolne). We
dług autora, nerwice są wynikiem konfliktów między popędowymi dążeniami (głównie 
seksualnymi) id a wymogami ego i superego.

25 Wiele poglądów autora ewoluowało w ciągu około trzydziestu lat, co widoczne jest w jego pracach.
V. E. Gebsattel, Antropologia ogólna i lekarska życia płciowego [w:] H. Giese (red.), Seksuologia, 

Warszawa 1976, s. 21.
W. Reich, Funkcja orgazmu, przeł. N. Szymańska, Warszawa 1996, s. 18.

Mimo że dzisiaj wiele teorii Freuda zostało zweryfikowanych, a on sam w swoich 
koncepcjach przeceniał rolę popędu seksualnego, a nie doceniał znaczenia czynników 
społecznych w rozwoju człowieka, jego prace bezsprzecznie stanowią podwaliny roz
woju seksuologii. Jak na owe czasy były one również swego rodzaju „rewolucją seksu
alną”.

Do pionierów współczesnej seksuologii należy wielu lekarzy, głównie psychiatrów 
i neurologów współczesnych Freudowi, jak np. R. Kraffi-Ebing, M. Hirschfeld, 
J. Charcot, H. Ellis, a także uczniów Freuda, np. W. Reich. V.E. Gebsattel, pisząc o ich 
pracach, stwierdza:

„Zasłonę, rozciągniętą przez wieki nad nieprawidłowościami ludzkiego życia płciowego pod 
wpływem wstydu i dobrych obyczajów, udało się unieść tylko dzięki upartym usiłowaniom”26.

Wilhelm Reich - autor teorii orgazmu - uważa, że orgazm ma zasadnicze znaczenie 
dla zdrowia człowieka. Jak piszę:

„Zdrowie psychiczne zależy od potencji orgazmicznej, tzn. od tego, w jakim stopniu jednost
ka jest zdolna ulec i doświadczyć kulminacyjnego momentu w naturalnym akcie seksualnym. 
Podstawę potencji orgazmicznej tworzy niezaburzona neurotycznie zdolność kochania. Choroby 
psychiczne powstają w wyniku zaburzenia tej naturalnej zdolności. (...) Człowieka wychowanego 
w atmosferze potępienia dla życia i seksu cechuje lęk przed przyjemnością, który fizjologicznie 
przejawia się jako chroniczne napięcie mięśniowe”27.
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Dlatego, jak sądził, ostatecznym celem terapii jest odzyskanie zdolności człowieka 
do osiągnięcia pełnego orgazmu, kiedy to energia orgonalna przenika całe ciało i jest 
źródłem energii życiowej.

Wiedza na temat życia płciowego człowieka rozwijana była nie tylko przez lekarzy 
czy psychologów, ale stanowiła także przedmiot analiz antropologicznych. Zajmujący 
się antropologią kulturową F. Boas, M. Mead, B. Malinowski, R. Benedict badali m.in. 
wzajemne stosunki mężczyzn i kobiet w różnych kulturach, rozwój w okresie dziecię
cym i młodzieńczym oraz obyczajowość seksualną. Z ich odkryciami korespondowały 
często prace kulturalistów-psychoanalityków: K. Homey, H. Sullivana, E. Fromma.

Neopsychoanalitycy, rozwijając nadal psychologię głębi, odeszli od klasycznej psy
choanalizy. W miejsce Freudowskiego libido zostaje wprowadzona przez Ericha 
Fromma miłość. Pisze on:

„Pragnienie zjednoczenia się z drugim człowiekiem jest najpotężniejszym dążeniem ludzi. 
Jest ono najbardziej podstawową namiętnością jest siłą cementującą cały rodzaj ludzki, klan, ro
dzinę, społeczeństwo. Klęska na tym polu oznacza obłęd lub zagładę - zagładę samego siebie lub 
zagładę innych. Bez miłości ludzkość nie mogłaby istnieć ani jednego dnia”21.

28 E. Fromm, O sztuce miłości, Warszawa 1992, s. 26.
29 Na temat koncepcji socjobiologicznych zob. rozdział VII.3.

Podwalinami współczesnej seksuologii były te wszystkie odkrycia i badania, które 
rozwijano w dziedzinie medycyny, psychologii, etnologii, socjologii czy filozofii. 
Uznano, że istotny wpływ na filozofię i literaturę początku XX wieku, a nawet seksu
ologię, miał (zmarły cztery lata po narodzinach Freuda) przedstawiciel niemieckiego 
idealizmu filozoficznego - Artur Schopenhauer. Według Schopenhauera, kobieta prag
nie otrzymywać od mężczyzny miłość, opiekę, pomoc w wychowywaniu dzieci, 
a także środki do życia. Mężczyzna natomiast pragnie od kobiety tylko rozkoszy sek
sualnej. Stąd mężczyzna w miłości skłonny jest do niestałości, a kobieta wprost prze
ciwnie, dlatego dąży do małżeństwa. Dla mężczyzny więc małżeństwo byłoby formą 
kapitulacji, aby osiągnąć swój cel. Poglądy Schopenhauera, jednostronnie przedsta
wiające relacje między mężczyzną a kobietą w pewnej mierze są bliskie socjobiolo
gicznym ujęciom związków kobiet i mężczyzn rozwijanym szeroko, także w seksuolo
gii w XX wieku28 29.

Wiele z przywoływanych tutaj bardzo skrótowo poglądów różnych badaczy można 
odnaleźć dzisiaj zarówno w nauce, jak i wiedzy potocznej, dotyczącej relacji między
ludzkich i zachowań seksualnych człowieka. Bywą że często są one upraszczane czy 
opacznie rozumiane. Należy jednak wskazać, że rozwój wiedzy seksuologicznej w XIX, 
a szczególnie w XX wieku oraz zachodzące równocześnie przeobrażenia cywilizacyjne 
stały się niejako pośrednim impulsem do rewolucji seksualnej. W tym stwierdzeniu re
wolucja seksualna rozumiana byłaby jako zmiana stosunku do ludzkiej seksualności, 
nadanie badaniom tej dziedziny życia statusu dyscypliny naukowej oraz przyznanie du
żego znaczenia seksualności jako integralnej części osobowości człowieka.

Podczas gdy lekarze i psycholodzy w swoich badaniach głównie tworzyli teorie 
i posługiwali się metodą studium przypadku, w XX wieku prowadzone były także 
badania seksuologiczne (często ilościowe) na dużych próbach, które również obnażają 
sferę zachowań seksualnych człowieka. Należy w tym miejscu wymienić raporty 
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A. Kinseya, I.L. Reissa, M. Schofielda, S. Schnabla, V. Siguscha i G. Schmidta, 
P. Simona30, wśród których raporty Kinseya zdecydowanie zdobyły sobie największą 
sławę i wywołały ogromny szok31.

30 Zob. na temat wspomnianych raportów: K. Imieliński (red.), Seksuologia. Zarys... (omówienie przy 
hasłach, np.: Schofielda raport)', również W. Skrzydlewski, Etyka seksualna. Przemiany i perspektywy, 
Kraków 1999, s. 32-37; E. Brzęczek, Przygotowanie do życia w rodzinie. Stan i potrzeby, Gdańsk 2000, 
s. 31 oraz K. Pospiszyl, Tristan i Don Juan, czyli odcienie miłości mężczyzny w kulturze europejskiej, War
szawa 1986, s. 135-136. Badania Schofielda dotyczyły młodzieży z Wielkiej Brytanii (1965, zob. J. Domi- 
nian, The Church and the Sexual Revolution, Denville 1971, s. 31), Schnabla - osób dorosłych w NRD 
(1972), raport Siguscha i Schmidta dotyczył seksualności młodzieży licealnej w RFN (1973), natomiast 
Simona - zachowań seksualnych Francuzów (1972, 1982).

Wyniki badań Kinseya szybko i entuzjastycznie przyjęte, dziś spotykają się z dużą krytyką - zob. np.
M.L. Ernst, D. Loth, American Sexual Behavior and The Kinsey Report, New York 1948 oraz J.A. Reis- 
man, E.W. Eichel, Kinsey-seks i oszustwo, Warszawa 2002.

A.C. Kinsey, W.B. Pomeroy, C.E. Martin, Sexual behavior in the human małe, zbadano 5300 męż
czyzn, oraz A.C. Kinsey, W.B. Pomeroy, C.E. Martin, P.H. Gebhard, Sexual behavior in the human female, 
zbadano 5940 kobiet.

A.C. Kinsey, W.B. Pomeroy, C.E. Martin, Sexual behavior in the human małe, s. 193-217; Sexual 
behawor in the human female, s. 510-511.

K. Imieliński (red.), Seksuologia. Zarys..., s. 313.

Badania Kinseya i jego współpracowników32, obecnie poddane krytyce, prowadzo
ne w Stanach Zjednoczonych przed półwieczem, wykazały rozbieżność między wy
znawanymi zasadami etyki seksualnej (zwykle chrześcijańskiej) a rzeczywistym za
chowaniem osób. Okazało się, że spora grupa ludzi łamie normy moralne i przekracza 
zakazy prawne, co tym samym wskazuje na sprzeczność między postępowaniem 
a deklarowanymi przez nich zasadami moralnymi, czyli na rozbieżność między wzo
rami a modelami zachowań seksualnych. Badania Kinseya dotyczyły m.in. masturba
cji, przedmałżeńskiego pettingu, przed- i pozamałżeńskiego współżycia seksualnego, 
relacji homoseksualnych, rozwoju seksualnego, snów erotycznych oraz dewiacji sek
sualnych. Wyniki badań Kinseya, mimo że krytykowane w kołach akademickich, zdo
były sobie wielką popularność, co świadczyło o dużym zapotrzebowaniu społecznym 
na tego typu prace. Uznano, że raporty celnie trafiły w gusty ludzi dzięki temu, że po
średnio propagowały ideę swobody seksualnej. Wynikało to z utożsamiania - przez 
społeczeństwo - wyników badań statystycznych z normą (tworzeniem tzw. norm staty
stycznych). Jakkolwiek badania Kinseya stanowiły przełom w seksuologii i miały jakąś 
wartość poznawczą, wskazywano, że jest to wiedza jednostronna, ponieważ nie 
uwzględnia psychologiczno-emocjonalnego aspektu zachowań seksualnych. Dlatego 
skrytykowano posłużenie się w badaniach metodami statystycznymi jako niedającymi 
wglądu w motywacje postępowania ludzi, ich uwarunkowania, przeżycia psychiczne 
itd. Podważano reprezentatywność próby, użycie metod ilościowych. Krytyce poddano 
także wysnuwanie wniosków na temat ludzkich zachowań seksualnych na podstawie 
prawidłowości zachodzących w zachowaniach kopulacyjnych zwierząt (np. szympan
sów, a nawet owadów - Kinsey był entomologiem), a także zastosowanie rozładowania 
- outlet jako jednostki miary życia seksualnego33, bez uwzględniania jakościowej stro
ny zachowań seksualnych.

I.L. Reiss dokonał syntezy seksuologicznych badań empirycznych w pracy Pre- 
marital sexual standards in America (1960)34. Stwierdził on, że etyka seksualna ewo
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luuje w różnych środowiskach, a nowa moralność seksualna wprowadzana jest głównie 
przez ludzi młodych. Młodzież zwykle najpierw samodzielnie dokonuje liberalizacji 
norm moralnych, a kiedy przekroczy pewną granicę wieku dojrzałego, staje się kon
serwatywna i zarzuca następnemu pokoleniu przekraczanie ustalonych barier. Reiss, na 
podstawie wyników badań prowadzonych w różnych kulturach, doszedł do wniosków, 
że początek aktywności seksualnej młodzieży ulega przyśpieszeniu - im młodzież jest 
mniej wykształcona, tym owo przyśpieszenie jest większe - obniża się wiek inicjacji 
seksualnej, a zachowania seksualne mają tendencję do ujednolicania się (maleje wpływ 
uwarunkowań środowiskowych). Co ciekawe, takie wnioski wyprowadzane są i dzisiaj 
na podstawie badań seksualności młodzieży na całym świecie i w Polsce.

Jak już wskazywano, rewolucja seksualna była konsekwencją przeobrażeń cywili
zacyjnych, a szczególnie przemian społecznych, jakim podlegał świat zachodni w XIX, 
a szczególnie w XX wieku, oraz rozwoju wiedzy dotyczącej seksualności człowieka. 
Pośrednim impulsem do rewolucji seksualnej stało się odrzucenie wielu tradycyjnych 
ograniczeń w dziedzinie seksu, a przede wszystkim tabu intymności, które zostało 
w dużej mierze przełamane przez Alfreda Kinseya po upublicznieniu wyników jego 
badań prowadzonych na szeroką skalę w społeczeństwie amerykańskim.

2. Wpływ rewolucji seksualnej na obyczajowość seksualną

Zachodzące w świecie zachodnim XX wieku przemiany obyczajowości seksualnej, 
określone przez publicystów mianem rewolucji seksualnej, wiązały się ze zmianą sto
sunku do ludzkiej seksualności. Alfred Kinsey przełamał tabu intymności, a po nim 
uczynili to William Masters i Virginia Johnson, prowadząc w warunkach laboratoryj
nych badania reakcji seksualnych człowieka, których wyniki posłużyły później w lecz
nictwie seksuologicznym. Tabu intymności zostaje przełamane także w wielu dziedzi
nach publicznej komunikacji. Przy końcu lat sześćdziesiątych w większości krajów 
zachodnich cenzura obyczajowa ustępuje pod naporem wydawnictw rozpowszechnia
jących literaturę erotyczną, lecz należy dodać, że eksplozja seksualności w literaturze 
rozpoczęła się już po zakończeniu I wojny światowej. W parze z liberalizacją cenzury 
szła komercjalizacja seksu. Publicyści pisali o „fali seksu”, która zalała w latach sześć
dziesiątych kraje zachodnie.

„Owa «fala» ma jednakże głównie charakter werbalno-obrazowy i świadczy raczej o tym, 
o czym ludzie lubią mówić, co lubią oglądać, niż o tym, jak sami naprawdę postępują w życiu”35

35 K. Starczewska, Wzory..., s. 192.

- piszę Krystyna Starczewska.
Ów werbalno-wizualny seksualizm wykorzystał Hugh Hefner, założyciel „Play

boya”. Hefner utrafił w gust ówczesnego amerykańskiego mieszczaństwa - z jednej 
strony łasego na nowatorstwo obyczajowe, a z drugiej przywiązanego do purytańskiej 
tradycji. W zakładanych od roku 1960 klubach „Playboya” klientom usługiwały hefne- 
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rowskie „króliczki”, które mimo że były pełne powabu, musiały „pozostać nietykalne, 
jak hinduscy pariasi”36. Przestrzegano zasady: „Patrz, ale nie dotykaj”37. H. Hefner 
połączył seksualną wolność z patriarchalnymi ideałami. Wprowadzając atmosferę po
godnego hedonizmu, pokazywał, że kobiety „Playboya” zostały stworzone dla mężczyzn, 
a ich rola sprowadza się do tego, aby podobać się mężczyźnie i służyć mu. Zostało to 
nazwane „kontrrewolucją patriarchatu”, która dała swobodę seksualną i „panowanie” 
mężczyźnie, a kobietę zredukowała do roli maskotki38. To właśnie rozrywce i zadowole
niu mężczyzny miał służyć lansowany przez Hefnera model seksu bez zobowiązań. 
W rezultacie, jak stwierdziła działaczka frontu walki o prawa kobiet, L. Komisar:

36 Zob. tamże, s. 193.
J. R. Petersen, Stulecie seksu. Historia rewolucji seksualnej 1900-1999 według „Playboya", Poznań 

2002, s. 273.
K. Pospiszyl, Tristan i..., s. 141.
Cyt. za: K. Pospiszyl, tamże.
R.C. Alcom, Christians in the wake of the sexuał revołution, Portland 1985, s. 81-83, 87-95.
O nagości w filmach z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku i w przedstawieniach teatralnych z lat 

sześćdziesiątych piszę J.R. Petersen, Stulecie seksu..., s. 251-253, 272.
K. Starczewska, Wzory..., s. 196.
Wizerunek nagiego młodzieńca pojawił się na plakatach po raz pierwszy w roku 1967 we Francji.

„Rewolucja seksualna bynajmniej nie wyzwoliła kobiet, uczyniła je tylko łatwiej dostępnymi 
dla mężczyzn”39.

Nie minęło wiele czasu od tego, jak w roku 1953 ukazał się pierwszy numer „Play
boya” z obnażoną Marilyn Monroe, a już lata sześćdziesiąte przynoszą rozkwit porno
graficznych magazynów i pism przeznaczonych „tylko dla panów”.

Stopniowo fala nagości wychodzi poza sale ekskluzywnych klubów i szpalty spe
cjalnych magazynów, obejmując całą kulturę masową40. Następuje to w filmie, teatrze 
i reklamie41. Skoro seksualność człowieka jest czymś nierozerwalnie związanym z jego 
życiem, ma charakter uniwersalny i egzystencjalny, to ukazuje się ją coraz częściej. 
W sztuce filmowej następuje stopniowe odrzucanie ograniczeń płynących z respekto
wania tabu intymności. Jak piszę K. Starczewska:

„Sceny, ukazujące już nie tylko pełną nagość kobiecą, ale i sam akt spółkowania, stają się 
potocznym składnikiem języka filmowego. W dziełach ambitnych sceny te służą często wyraże
niu treści natury pozaseksualnej, twórcy filmów komercjalnych kręcą je masowo po prostu dla 
przyciągnięcia publiczności, dla twórców «pom-filmu» nakręcenie sceny kopulacji staje się celem 
samym w sobie”42.

Jednak odbiorca oczekuje ciągle nowości, dlatego w filmie modne staje się ukazy
wanie perwersji seksualnych, stąd po fali nagości kinematografię opanowuje fala per- 
wersji. Nagość na deskach teatru ma służyć idei ostatecznego wyzwolenia człowieka 
(szczególnie w rewolucyjnych teatrach studenckich), a nie stymulacji erotycznej.

Z kolei kobieca nagość w reklamie z czasem zastąpiona zostaje nagością pary, 
a nawet nagością męską. Jednak wykorzystanie nagiego męskiego ciała w reklamie 
wywołuje liczne protesty ze strony mężczyzn43. Już nie tylko kobieta jest uprzedmio
towiana, ale i mężczyzna staje się przedmiotem damskiej oceny.

Przejawem rewolucji seksualnej był wreszcie rozwój przemysłu pornograficznego. 
W sex shopach można było kupić wiele magazynów pełnych zdjęć, a także literaturę 
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pornograficzną, filmy, taśmy z odgłosami współżycia seksualnego, przedmioty służące 
autostymulacji, naturalnych rozmiarów manekiny kobiece i in. W roku 1969 zorgani
zowano w Danii pierwsze targi pornograficzne. Dwa lata wcześniej w kraju tym znie
siono cenzurę obyczajową, co w rezultacie pozwalało na oficjalny rozwój sex busines
su. Dlatego też Dania stała się dla obserwatorów swoistym „laboratorium socjologicz
nym”, a sam duński eksperyment miał przynieść odpowiedź na pytanie, czy 
pornografia jest zjawiskiem społecznie szkodliwym44.

44 Tamże, s. 200.
45 Tamże, s. 202-205.
46 Por. P.A. Sorokin, The American Sex Revolution, Boston 1956, s. 12-13.
47 P. Chauchard, Życie seksualne, przeł. K. Wróblewska, Warszawa 1972, s. 107.
48 Tamże.
49 K. Pospiszyl, Tristan i..., s. 140. Zespół don Juana wiąże się, jak wiadomo, z takim stylem życia, 

w którym mężczyzna ma wiele partnerek seksualnych, a nacisk położony jest na liczbę odbywanych sto
sunków seksualnych.

50 Zob. tamże.

Początkowo rewolucja seksualna sprowadzała się, jak sądziło wielu autorów, do 
swobody w mówieniu i publicznym pokazywaniu seksu, a więc koncentrowała się 
głównie na sferze werbalno-obrazowej, a nie na zmianach we wzorach ludzkich za
chowań seksualnych. Jednakże w krajach zachodniego kręgu kulturowego odnotowy
wano zmiany w zachowaniach seksualnych dziewcząt45. Liczne raporty wskazywały, 
że w wielu krajach Europy Zachodniej i Ameryki nastąpił wzrost liczby dziewcząt 
mających przedmałżeńskie stosunki seksualne46. Stopniowo następowały przemiany 
postaw kobiet wobec życia seksualnego, do czego w dużej mierze przyczyniło się wy
nalezienie w roku 1954 przez G. Pincusa i J. Rocha pigułki antykoncepcyjnej. Stoso
wanie pigułki uwalniało emancypującą się kobietę od jej biologii, od obawy niepożą
danej ciąży. Równocześnie sprzyjało odrzucaniu zasady podwójnej moralności oraz 
równouprawnieniu kobiety i mężczyzny, także w zakresie aktywności seksualnej.

„Kobieta uświadomiła sobie, że jest równa mężczyźnie, i domaga się takiej samej wolności, 
jaką on rozporządza. Nie chce już grzecznie czekać na małżeństwo i zaznać tylko w skromnym 
wymiarze radości, które niesie płeć, wydając seryjnie na świat dzieci. Jak mężczyzna będzie 
miała stosunki płciowe, z kim będzie chciała, wyłącznie w celu zadowolenia zmysłowego, a jeśli 
zaistnieje zapłodnienie, pozbywa się tego, co uważa za zwykłą materię organiczną, nie wiedząc, 
że dokonuje zabójstwa własnego dziecka”47.

Wyzwolona w sprawach seksu kobieta, jak twierdzi Paul Chauchard, myli równość 
z identycznością i „wynaturza się”. Mężczyzna z kolei „wynaturza się, identyfikując 
rozprzężoną aktywność genitalną z męskością”48. W rezultacie kobieta skłonna jest 
przybierać „najgorsze wzorce męskości”, czyli postawę bliską zachowaniom Don Ju
ana49. Jednocześnie sama oczekuje od mężczyzny zapewnienia jej maksymalnej rozko
szy. Wymagania kobiety w tym względzie wzbudzają w mężczyźnie niepewność i - jak 
piszę K. Pospiszyl - wyzwalają w nim nastawienia kompensacyjne, co z kolei prowa
dzi go do ciągłego potwierdzania swojej męskości50. Tak więc w konkretnych wypad
kach niezadowolenie kobiety ze swego partnera seksualnego będzie implikowało don- 
żuanizm mężczyzny.

Skutkiem upowszechniania się swobody seksualnej staje się zanik personalnej wię
zi łączącej parę oraz zanik zjawiska miłości erotycznej. Instrumentalnie traktowany 
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seks, będący dla wielu najlepszą rozrywką i dający największą przyjemność, zastępuje 
relacje personalne ściśle rzeczowymi kontaktami. Oto organizacja amerykańskich 
„swingersów” proponuje jako najlepszą formę towarzyskiej rozrywki seks grupowy51. 
W różnych formach zbiorowych praktyk seksualnych biorą udział małżeństwa, pary, 
jednak znacznie częściej w sex party uczestniczą przygodnie napotkane osoby. Często 
tego typu zbiorowe zabawy seksualne łączą się z uprzedmiotowieniem kobiety i noszą 
mniej lub bardziej silne rysy sadystyczne.

’’ Zob. K. Starczewska, Wzory..., s. 207-208.
Tamże, s. 209.
Zob. K. Imieliński, Układ nerwowy a seksualność. Receptory wzrokowe [w:] tenże (red.), Seksuolo

gia biologiczna, s. 154-155.
K. Starczewska, Wzory..., s. 209.

Uprzedmiotowienie kobiety, rozpatrywane jako konsekwencja patriarchatu i swo
body seksualnej, znajduje swój wyraz w werbalno-obrazowych przejawach rewolucji 
seksualnej: reklamie, prasie, literaturze, filmie erotycznym i pornograficznym, nawet 
w sztuce współczesnej. Przykładowo, Allen Jones poprzez swoje wytwory sprowadza 
wizerunek kobiety do roli przedmiotu52. Produkowane przez niego pod koniec lat 
sześćdziesiątych sprzęty codziennego użytku: stoły, krzesła, wieszaki to naturalnej 
wielkości lalki z tworzyw sztucznych, dobrze imitujące kobiety.

Przedmiotowe traktowanie kobiety sprawia, że jej ciało staje się źródłem przyjem
ności, stymulatorem seksualnym, towarem na sprzedaż. Wszechobecna naga czy pół
naga reklama powoduje, że ciało kobiece się „konsumuje”, podobnie jak chipsy czy 
coca-colę, równie często zamieszczane na plakatach. Jakkolwiek mężczyzna też wy
stępuje w reklamie z podtekstem erotycznym, to nie jest on tak traktowany jak kobieta; 
nie można mówić o symetrii w przedstawianiu obu płci. Owa asymetria, zdaniem nie
których, wynika z faktu, kto w społeczeństwie sprawuje władzę, natomiast inni łącząją 
z biologią. Reakcje mężczyzn na wzrokową stymulację seksualną są bardziej inten
sywne i gwałtowniejsze, zaś u kobiet narastają one wolniej53. Wizualne bodźce seksu
alne płynące z kultury masowej oddziałują głównie na mężczyzn, zaś u kobiet działają 
one znacznie słabiej. Jednak, powtarzane przez jakiś czas, działają stymulująco, roz
wijając u kobiet percepcję wizualną seksu.

Sprowadzenie kobiety do roli przedmiotu, odzwierciedlające jedną z zasadniczych 
tendencji w przemianach obyczajowości seksualnej, nie dzieje się bez udziału jej sa
mej. Kobieta sama na to przyzwala. Często kierują nią względy finansowe, potrzeby 
ekshibicjonistyczne czy chęć przeżycia czegoś innego. Kobieta, postrzegająca siebie 
jako wyidealizowany obiekt męskiego spojrzenia, doświadcza narcystycznej przyjem
ności. Niejednokrotnie dziewczęta, których akty znalazły się w magazynach erotycz
nych, relacjonują, że są szczęśliwe, dumne z siebie i „dobrze się bawiły” podczas ro
bienia zdjęć. Podobnie kobiety wykonujące taniec erotyczny, strip-tease, często przy
znają, że lubią to, co robią, ponieważ czująsię podziwiane i pożądane przez mężczyzn.

Zdaniem wielu badaczy, skrajne uprzedmiotowienie partnera seksualnego prowadzi 
do brutalizacji życia seksualnego54. Brutalność i agresja w tej sferze wiążą się z chęcią 
panowania, dominacji oraz chęcią wyzwalania z siebie wszelkich dzikich instynktów, 
zejścia do natury. Owa brutalność nierzadko przybiera formę perwersji seksualnej. 
W latach sześćdziesiątych niezwykłą karierę zrobiły prace ideologa sadyzmu - markiza 
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de Sade, pisane na przełomie XVIII i XIX wieku. Jego książki, powstające głównie 
w więzieniu, gdzie przebywał z racji ciągłego naruszania obyczajów i przestępstw 
seksualnych, cieszyły się dużym powodzeniem. W nasileniu się sadystycznych upodo
bań odbiorców pornografii upatrywano przyczyn narastającej „fali okrucieństwa” 
w kulturze Zachodu.

Z rewolucją seksualną powszechnie kojarzeni byli hipisi z tej racji, że propagowali 
oni w sposób manifestacyjny nowe wzory zachowań seksualnych. Dwie sprawy: seks 
i narkotyki wysunęły się na plan pierwszy - jak piszę Aldona Jawłowska - w sensacyj
nych opisach stylu życia młodzieży55. Rzeczywiście, folklor hipisowskich społeczno
ści, związany z ich strojem, wyglądem, zachowaniami, przyciągał samą młodzież, 
turystów, a jednocześnie uwagę badaczy56. Należy jednakże zaznaczyć, że założenia 
ruchu Hippies mieściły się w szerokim nurcie walki o nową kulturę, podjętej przez 
młodzież w Ameryce i Europie Zachodniej w latach 1960-1970. Bunt młodych wobec 
obłudnej moralności starszego pokolenia przybrał w połowie lat sześćdziesiątych cha
rakter zróżnicowanego wewnętrznie ruchu społecznego, kwestionującego życie współ
czesnych im społeczeństw w wymiarach ekonomicznych, społecznych i kulturowych57. 
Występowano przeciw aparatom władzy, wszechobecności policji, środkom manipula
cji, niesprawiedliwości społecznej, komercjalizacji kultury, wyalienowaniu jednostki, 
zakłamaniu w małżeństwie i wychowaniu seksualnym, patriarchatowi, niszczeniu śro
dowiska przyrodniczego i odejściu od natury. Odrzucono jako wartości: pieniądze, 
przedmioty, sukces, karierę, prestiż, status. Wyrażano niechęć do codziennej, rutyno
wej pracy urzędniczej czy produkcyjnej, głosząc hasło: „odrzucaj wyścig szczurów od 
9. do 17.”. Kwestionowano styl takiego życia, które przebiega według rytmu produkcja 
- konsumpcja i jest z góry przewidziane i zaplanowane.

55 A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975, s. 223.
56 O hasłach wypisywanych na murach i wyglądzie kontestującej młodzieży - zob. P. Błajet, Ciało ja

ko...,^ 58-59.
57 Zob. tamże, s. 5, 149-151, 154-155, 224-225 oraz Ch. Reich, The Greening of America, New York 

1970, s. 5, 165-166.
58 A. Jawłowska, Drogi..., s. 149.
59 Zob. M. Pęczak, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa 1992, s. 36.

Pojawienie się pierwszych grup hipisów w USA w latach 1964-1965 zbiegło się 
w czasie z aktywizacją ruchu kontestacji na uniwersytetach58. Ich powstanie łączy się 
z kryzysem kultury amerykańskiej. Publicyści często wiążą ten fakt z wojną wietnam
ską w której wielu młodych Amerykanów nie chciało brać udziału59, a jak wiadomo, 
hipisi stanowili ruch skrajnie pacyfistyczny. Wymuszające konformizm pokolenie ro
dziców - square’ów („wapniaków”) - zostało obarczone odpowiedzialnością za 
krzywdy społeczne i prowadzoną przez USA wojnę w Wietnamie. Kluczem do reformy 
społeczno-politycznej miało być wyzwolenie seksualne, gdyż - jak sądzono - „wy
zwolony seks rozwiąże wszystkie problemy społeczne”. Tej koncepcji nadali szczegól
ny wyraz właśnie hipisi. W czasach dzieci-kwiatów za człowieka wolnego uważano 
tego, kto nie był związany żadnymi ograniczeniami narzucanymi przez społeczeństwo 
czy system polityczny. W imię odkłamania, autentyzmu i miłości jako najwyższej for
my kontaktu między ludźmi, czy wspólnotowości jako optymalnej formy bytu społecz
nego, zrywano z ustaloną społecznie hierarchią według kryterium płci czy roli w rodzi
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nie60. Stąd propagowanie nieskrępowanych związków z innymi, gdzie odrzuconą tra
dycyjną rodzinę miała zastąpić komuna. W konsekwencji w grupach hipisów szczegól
nie popularne były takie przejawy rewolucji seksualnej, jak uprawianie seksu grupo
wego. Z kolei rewolucja seksualna „podzielała” znane hasło antywojennego ruchu 
hipisowskiego: „kochajcie się, zamiast wojować” (make love, not war)61.

60 Tamże, s. 36-40.
J. R. Petersen, Stulecie seksu..., s. 270.
A. Jawłowska, Drogi..., s. 151—152.
K. Zygulski, Wartości i wzory kultury, Warszawa 1975, s. 334 oraz A. Folkierska, Typy wartości, ich 

miejsce i funkcjonowanie w kulturze [w:] H. Świda-Ziemba (red.), Młodzież a wartości, Warszawa 1979, 
s. 114-115.

A. Jawłowska, Drogi..., s. 151.
65 K. Starczewska, Wzory..., s. 220-226.
66 Tamże, s. 221.

A. Jawłowska podkreśla zbieżność między założeniami ideowymi i stylem życia 
hipisów a refleksją teoretyczną Herberta Marcuse, wyrosłą z innych doświadczeń spo
łecznych62. Popularny wśród kontestujących studentów H. Marcuse twierdził, że od
rzucenie wszelkich form represji pozwoli rozwiązać wiele konfliktów społecznych. 
Odrzucenie mieszczańskich rygorów w dziedzinie seksualnej miało wyzwolić Erosa 
jako główną siłę kształtującą osobowość i kulturę63. Dzięki uwolnieniu popędów stłu
mionych przez represywną kulturę, jednostka nie tylko zaspokaja potrzeby biologiczne, 
ale również motywowana jest do działania twórczego i poznawczego. Autor koncepcji 
uogólnionego erotyzmu zakładał, że przywrócenie zdeprecjonowanej zmysłowości 
należnego miejsca zniesie frustrację tkwiącą u źródeł agresji i konfliktów. Prezentowa
na przez autora Erosa i cywilizacji koncepcja łączyła się z kultem naturalnej zmysło
wości, tak powszechnej w środowiskach hipisów64, przy czym odnotowywane podo
bieństwo myślenia raczej nie wynikało z inspiracji Herbertem Marcuse, ponieważ jego 
koncepcje nie były znane hipisom. „Cudowne dzieci” głosiły hasła powrotu do wrażli
wości pozwalającej odbierać innych ludzi za pomocą zmysłów, a nie tylko w sposób 
werbalny. Te idee znalazły swój wyraz w sposobie życia młodzieży komuny.

„Miłość”, będąca sztandarem ideowym ruchu Hippies, przeciwstawiana była posia
daniu. Jednakże miłość ta nie miała na celu zjednoczenia z ukochaną osobą, ale dozna
nie stanu „absolutnej jedności” ze „Wszystkim”, „Światem”, „Rzeczywistością”65. Ten 
stan „zgodności ze wszechświatem” usiłowali hipisi osiągnąć poprzez ekstazę seksual
ną, narkotyczny trans, medytację czy słuchanie psychodelicznej muzyki. Jak piszę 
K. Starczewska:

„Dla hipisa seks nie ma już jednak nic wspólnego z rozrywką a la «Playboy», głoszone przez 
niego wyzwolenie seksualne nie czyni bowiem z płci towaru konsumpcyjnego. Sam akt seksualny 
jest tu traktowany raczej jako jeden ze sposobów osiągnięcia stanu «radości», bliższego wręcz eks
tatycznej euforii mistyków niż czysto naskórkowej przyjemności konsumenta pornografii. (...) Hipis 
jest więc w swym mniemaniu głosicielem «nowej mistyki)), a nie seksualnej rozwiązłości”66.

Idee wolnej miłości hipisowskiej implikowały inny stosunek do aktywności seksu
alnej i rodziny. W jednych komunach funkcjonowały obok siebie różne typy rodzin, od 
tradycyjnych, formalnie związanych małżeństw monogamicznych, po wolne związki 
emocjonalno-seksualne, w innych raczej nie tworzono związków, a powszechną prak
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tyką był seks grupowy67. Bywało, że niektóre małżeństwa mieszkały z dziećmi 
w osobnych domkach. Jednak w komunie rodzina przestawała być najbliższym otocze
niem społecznym i miejscem zaspokajania wielu potrzeb (uczuciowych, bezpieczeń
stwa, ekonomicznych), ponieważ wszyscy nawzajem mieli ponosić za siebie odpowie
dzialność, a dzieci stawały się przedmiotem troski ogółu. W takiej sytuacji wiele mał
żeństw, które wchodziły do komuny, po jakimś czasie się rozpadało.

67 A. Jawłowska, Drogi..., s. 233. Różne typy rodzin obecne były w trzech komunach opisywanych 
przez autorkę: Drop City, Oregon Family i Twin Oaks. Zob. s. 227-228.

68 M. Pęczak, Mały..., s. 40-41.
69 K. Wilber, Jeden smak. Przemyślenia nad integralną duchowością, Warszawa 2002, s. 240.

Ideologia i obyczaje flower-power rozprzestrzeniały się szybko poprzez manifesty, 
prasę podziemną, publicystykę, teksty piosenek i docierały do Europy, nawet do Pol
ski68. W większych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, usiłowano tworzyć 
komuny, które jednak długo nie przetrwały. Młodzież przejmowała za to zewnętrzne 
atrybuty hipisów: strój, symbole, długie włosy, organizowała coroczne zloty (pierwszy 
odbył się w 1968 roku). Bez wątpienia, temu procesowi transmisji haseł i idei z USA 
towarzyszyło także przenikanie nowej etyki seksualnej oraz upowszechnianie konkret
nych zachowań.

Nietrudno zauważyć, że przeprowadzona pokrótce analiza fenomenu rewolucji 
seksualnej dotyka jej negatywnych aspektów czy konsekwencji. Jednakże nie sposób 
zapominać o zmianie stosunku do ludzkiej seksualności, jaki się dzięki niej dokonał. 
Rewolucja seksualna rozpatrywana jest często jako konsekwencja ograniczeń przeszło
ści wynikających z purytańskiej moralności. Wśród negatywnie ocenianych przemian 
wymieniane są: zanik relacji personalnych między mężczyzną i kobietą wynikający 
z instrumentalnego traktowania się nawzajem, uprzedmiotowienie partnera seksualne
go, zanik miłości erotycznej, praktykowanie bezwyborowego seksu (cool-sex), brutali
zacja życia erotycznego, postrzeganie kobiety jako obiektu pożądania, komercjalizacja 
seksu, permisywizm seksualny, autonomizacja seksu oraz sprowadzanie go do fizycz
nych działań i doznań, erotyzacja życia społecznego. Pozytywny aspekt zachodzących 
przeobrażeń upatrywany jest natomiast w: przezwyciężeniu ignorancji wobec seksualno
ści, a co za tym idzie - rozwoju nauk specjalistycznych (seksuologia: biologiczną spo
łeczną kliniczną kulturową psychologia różnic płciowych, teologia ciała itd.), elimino
waniu wielu błędnych poglądów i stereotypów dotyczących seksualności, wzroście 
uświadomienia seksualnego, otwartości w mówieniu o sprawach seksualnych bez zbęd
nej pruderii i zakłamania. Rewolucja seksualna uderzyła w zasadę podwójnej moralno
ści (chociaż poprzez instrumentalne traktowanie kobiety dalej ją podtrzymywała) 
i w pewien sposób miała wpływ na równouprawnienie płci w odniesieniu do zaspoko
jenia potrzeb erotycznych. Restrykcyjnie wychowywane dziewczęta często już jako 
kobiety były skrępowane wobec własnych potrzeb (nie przystawało im odczuwanie 
ich), nadmiernie wstydliwe w stosunku do seksualności, bierne, oziębłe płciowo. Do
cenienie seksualności wpływało na ewolucję postaw kobiet wobec życia seksualnego.

Jednakże rewolucja seksualną a zatem i nowa obyczajowość seksualna „nie kończy 
się na hipisach”. Poprzez ideologię konsumpcjonizmu, somatyzm (czyli fiksację na 
czuciowych bądź cielesnych stanach69) z jego przejawami, takimi jak: hedonizm sek
sualny czy hedonizm kulinarny, następują ciągłe przemiany współczesnej kultury 
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i obyczajowości seksualnej. Sfera zachowań seksualnych człowieka, należąca do kultu
ry ogólnej, przez wieki znajdowała się w świecie zachodnim pod wpływem etyki 
chrześcijańskiej, a w warunkach polskich - zasad głoszonych przez Kościół katolicki. 
W Polsce, w odpowiedzi na procesy laicyzacji świata zachodniego i rewolucję seksual
ną rozpowszechnił się liberalny stosunek do seksualności człowieka. Nastąpiło to 
w ramach procesów sekularyzacji (i liberalizacji wychowania seksualnego) obejmują
cej społeczeństwo polskie, poczynając od lat siedemdziesiątych, przy znacznym wpły
wie środków masowego przekazu. Dlatego następny rozdział ukazuje rolę mass me
diów w przemianach obyczajowości seksualnej końca XX wieku.

3. Rola mass mediów w kształtowaniu obyczajowości seksualnej

Wśród podstawowych mechanizmów oddziaływania mediów na odbiorcę wymieniane 
są: stymulacja nastrojów społecznych, kształtowanie gustów i oczekiwań, wpływanie 
na opinie i kierunki myślenia ludzi poprzez standaryzację oraz uniformizację potrzeb 
ludzkich70. Wiadomo, że z oddziaływaniem mass mediów wiąże się stopniowe kumu
lowanie ich wpływu oraz wszechobecność masowego komunikowanią zaś sama jed
nolitość treści upowszechnianych przez różne środki masowego przekazu osłabia se
lektywność zachowań odbiorczych71. Zasadniczo przyjmuje się, że środki masowego 
przekazu służą porządkowi społecznemu, ale istnieją obszary, w których są one w jakiś 
sposób dysfunkcjonalne wobec tegoż porządku i gwarantujących go wartości72. 
W pewnym sensie można to odnieść do zjawiska określanego mianem „seksplozji”, 
łączonego z bardzo szeroką inwazją tematyki dotyczącej seksu na arenę życia społecz
nego, która dokonuje się poprzez środki masowego przekazu, wytwarzając coś na mia
rę seksualnej obsesji.

™ Zob. A. Lepa, Pedagogika..., s. 53-55.
J. Grzybczak, Czy oddziaływanie mediów jest skuteczne? Stare i nowsze teorie, „Zeszyty Prasoznaw

cze”, 1995, nr 3-4, s. 36.
J. Mikułowski-Pomorski, Badanie masowego komunikowania, Warszawa 1980, s. 126-127.

3 R. May, Miłość i wola, Warszawa 1978, s. 89.

Niejednokrotnie media obciążane są współodpowiedzialnością za przekazywanie 
uproszczonego obrazu seksualności, banalizację i trywializację seksu. Zrepresjonowa- 
nie uczuć w imię wolności seksualnej, charakterystyczne dla amerykańskiej kultury lat 
sześćdziesiątych, przyczyniło się do tego, że jak piszę Roiło May:

„(...) usypiając uczucia, aby lepiej wypaść w trakcie gry miłosnej, traktując seks jako narzędzie 
do zademonstrowania swej dzielności i tożsamości, używając zmysłowości do ukrycia wrażliwo
ści, wyjałowiliśmy seks, który stał się nudny i pusty”73.

Jak zauważa autor, proponowaną niegdyś ideę miłości pozbawionej seksu, zastą
piono dzisiaj równie zwodniczą wizją seksu bez miłości, rozpowszechniającą się 
w naszej kulturze. Seks potraktowany w sposób autonomiczny jest jednym z wielu 
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dóbr, jakie ma do zaoferowania „cywilizacja konsumpcji”. Jej wzory poprzez media 
wpływają na sposób myślenia sporej części społeczeństwa.

Jak wiadomo, w funkcjonowaniu kultury masowej, istniejącej dzięki środkom ma
sowego przekazu, istotne znaczenie ma jej aspekt komercyjny i propagandowo- 
-wychowawczy. Stąd podniesienie do niebywałych rozmiarów funkcji reklamy, od
działującej na odbiorców za pomocą takiej argumentacji, która sprowadza sens życia 
i spełnienia do poszukiwania przyjemności oraz wygody. Nawet wówczas, gdy odbior
cy wyczuleni są na perswazyjny charakter reklam i podchodzą do nich z nieufnością 
oraz dystansem, to oddziałuje na nich świat wartości społeczeństwa konsumpcyjnego. 
Jak piszę Andrea Folkierska:

„Apologia cywilizacji konsumpcji jest jednocześnie apologią życia ułatwionego, apologią 
człowieka biernie przystosowanego do rzeczywistości i korzystającego z jej dóbr materialnych 
bez jakiejkolwiek głębszej refleksji zarówno nad tym, co człowieka otacza, jak i nad nim sa
mym”74.

74 A. Folkierska, Typy wartości..., s. 114.
75 O kulturze konsumpcji, przymusie przyjemności i szczęścia, prymacie kultury popularnej czy trium

fie codzienności jako czynnikach wpływających na kształtowanie się tożsamości młodzieży i jej styl życia 
piszę Z. Melosik, Młodzież w kulturze współczesnej. Parodoksy pop-tożsamości [w:] E. Malewska, 
B. Sliwerski (red.), Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, 
Kraków 2002, s. 56-62.

76 Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość i edukacja - migotanie znaczeń, Kraków 1998, s. 32.
77 Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995, s. 90.

Zarówno reklama telewizyjna, jak i prasowa, radiowa, ogłoszeniowa czy plakatowa, 
obok różnych spełnianych przez siebie funkcji, pełni funkcję referencjalną, związaną 
z przekazywaniem obrazów świata i - pośrednio - sądów o świecie, co często doko
nuje się w duchu ideologii konsumeryzmu. „Zasadę przyjemności” absolutyzują rów
nież media, próbując uwolnić człowieka od trosk, trudów życia, nierzadko myślenia, 
umożliwiając bierny wypoczynek i odprężenie, dzięki dostarczaniu niewyszukanej 
rozrywki i obietnicy iluzorycznego, łatwego, pełnego przyjemności życia75 76. Zgubne 
jest to, że w ideologię konsumeryzmu wpisana jest kategoria „nie-spełnienia” czy ra- 
czej niedopełnienia tożsamości konsumenta . Gdy człowiekowi się wydaje, że stał się 
taki, jaki być powinien (np. dzięki dokonaniu fascynujących zakupów), w chwilę póź
niej zadowolenie mija i znowu trzeba zacząć kolejne poszukiwanie czegoś, co da ułudę 
szczęścia oraz spełnienia. Ciągły „konsumpcyjny niepokój” staje się stylem życia 
i normalnością.

„Organem konsumpcji” jest dziś w pierwszym rzędzie - jak piszę Z. Bauman - 
ciało ludzkie, o którego należytym stanie świadczy to, że potrafi ono wchłonąć i zasy
milować jak najwięcej z tego, co społeczeństwo konsumpcyjne może mu zaoferować77. 
Ciało ponowoczesne staje się, jak odnotowuje autor, narzędziem przyjemności, odbior
cą wrażeń - ono „spożywa i trawi przeżycia”.

„«Sprawne» jest ciało uczulone, chłonne, nastrojone na absorpcję przyjemności; wszelkiego 
rodzaju przyjemności - seksualnych, gastronomicznych, wzrokowych czy słuchowych, a nade 
wszystko przyjemności czerpanej ze skutecznego wyćwiczenia ciała w sztuce odczuwania przy
jemności. W «sprawności» idzie nie tyle o to, do jakich wyczynów ciało jest zdolne, ile o to, jak 
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głębokie są doznania przeżywane w toku ich dokonywania. Idzie głównie o wrażenia - które 
winny być «pasjonujące», «zachwycające», «czarujące», ekstatyczne”78.

78 Tamże, s. 91.
go Z. Lew-Starowicz, Leczenie czynnościowych zaburzeń seksualnych, Warszawa 1985, s. 245.

Z. Lew-Starowicz, Seks w kulturach świata, Wrocław 1988, s. 82-83.
B. Smoczyńska, Współczesne kino erotyczne w poszukiwaniu granic zmysłowości. Między estetyką 

bezinteresowności a transgresją [w:] T. Szkołut (red.), Aksjologiczne wyzwania przyszłości, Lublin 1996, 
s. 153-154.

Media próbują „uczyć” doświadczania przyjemności. W odniesieniu do kształtowa
nia przez nie obyczajowości seksualnej, można jako przykład podać często zamiesz
czane w prasie instruktaże związane z uzyskiwaniem satysfakcji seksualnej, sprowa
dzanej zwykle do intensywnego doświadczania orgazmu. Paradoksalnie chodzi o to, 
aby „poszukiwacze orgazmu” poddali się wrażeniom i wyrazili spontanicznie w sytu
acji, która ma być pieczołowicie zaprogramowana. Seks ukierunkowany jest na or
gazm, on sam, a nie bliskość z drugim człowiekiem stanowi sens i cel aktywności sek
sualnej. Stąd liczy się sprawność i wydolność seksualna, technika zamiast więzi. Tym 
samym można powiedzieć, że cywilizacja zachodnia „choruje” na „zespół kultury Za
chodu”, zaliczany przez seksuologię kliniczną do zespołów kulturowych zachowań 
seksualnych. Zaburzenie to charakteryzuje się nadmiernym nastawieniem na technikę 
seksualną, przymusem osiągania orgazmu, kultem wydolności i sprawności seksualnej, 
przy jednocześnie towarzyszącym temu niedoborze kultury współżycia79.

Media, utrwalając obraz seksu ukierunkowanego na orgazm, a nie na pielęgnowanie 
bliskości między mężczyzną i kobietą, w rezultacie mogą się przyczyniać do kształto
wania nowych wzorów zachowań seksualnych, szczególnie wśród młodych, dążących 
do sukcesu ludzi. Ambitni, dobrze wykształceni, pracujący od rana do wieczora przez 
cały tydzień, żyjący na co dzień w dużym stresie i nietworzący związków młodzi (tak
że Polacy), w ciągu weekendu chcą się zregenerować, zażyć dużo seksu. Jest to trak
towane jako seks rekreacyjny, „seks dla zdrowia czy dla higieny psychicznej”, zabawa, 
sport, coś niezobowiązującego, często za pieniądze.

Mentalność seksocentryczna i erotyzacja są znamienne dla kultury masowej. Jak pi
szę Z. Lew-Starowicz:

„Seks stał się codziennym, niejako zwyczajnym tematem kultury masowej. Uległ obnażeniu 
i wiwisekcji. Coraz mniej w nim tajemnic. Rozważania na temat orgazmu można znaleźć w ga
zetach, począwszy od Kanady, kończąc na Australii. Nagość ciała oraz fizjologii seksualnej jest 
także na okładkach czasopism. Ujawnienie swoich przeżyć intymnych na pograniczu ekshibicjo
nizmu stanowi codzienność w wywiadach. Do pomocy kulturze masowej ruszyli naukowcy, 
w tym i seksuolodzy. (...) Rośnie zatem spirala egzotyzmu, dosłowności i pogranicza z pornogra
fią w kulturze masowej”80.

Wyzwolenie seksualne, prezentowane w kinie lat dziewięćdziesiątych, nie odnosi 
się jedynie do prezentowania kobiecej i męskiej nagości81. Często fabuła filmu spro
wadza się do ukazywania seksu, obsesji i kompleksów seksualnych, poszukiwania 
granic zmysłowości. Nierzadko seks łączy się z klimatem zbrodni, zazwyczaj jest on 
niebezpieczną zabawą, mającą swój finał w zabójstwie któregoś z bohaterów. Zmysło
wość powiązana jest z występkiem zwykle dzięki konstrukcji postaci głównej bohater
ki, która uwodzi, aby osiągnąć swoje cele. Ukazując ambiwalencję ludzkiej natury, 



56

współczesne kino pokazuje, że „erotyczna norma” jest wątpliwa. Jednocześnie, prze
łamując obyczajowe tabu na wiele sposobów, coraz częściej podejmuje temat zaciera
nia się różnic tożsamości płciowej, transseksualizmu, homoseksualizmu.

Seks w filmie ukazywany jest często instrumentalnie; jako obiekt pożądania przed
stawia się człowieka, nie tylko kobietę, ale również mężczyznę. W filmie pornogra
ficznym osoby widziane są z zewnątrz, behawiorystycznie. W produkcjach tych nie 
chodzi jedynie o nadawanie przywileju męskiemu spojrzeniu i traktowanie kobiety 
jako obiektu pożądania, ale również o eksplorowanie „wiedzy” o kobiecej przyjemno
ści82 83. To stwierdzenie nawiązuje do opisywanej przez Michela Foucaulta „przyjemno
ści poznawania przyjemności”, stanowiącej swego rodzaju scientia sexualisi\ Jak 
sądzi autor, przyjemność cielesna stanowi historycznie zmienny konstrukt społeczny, 
który każda władza chce kontrolować i dystrybuować. Wiadomo, że pornografia od
dziela poszukiwanie przyjemności seksualnej od podmiotowego kontaktu z drugim 
człowiekiem. Podnoszony w wielu środowiskach głos przeciw rozpowszechnianiu 
pornografii, szczególnie jej dostępności dla dzieci i młodzieży, wynika stąd, iż - jak 
piszę Andrzej Potocki:

82 Zob. W. Godzić, Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Kraków 1996, s. 71.
83 M. Foucault, Historia seksualności. Warszawa 2000.
84 A. Potocki, Pornografia - wyzwanie dla wychowawców, „Paedagogia Christiana”, 1997, nr 1, s. 206.
85 Zob. A. Jawłowska, Miejsce wartości w świecie reklamy [w:] J. Mariański (red.), Kondycja moralna 

społeczeństwa polskiego, Kraków 2002, s. 354—361.
86 E. Morin, Duch czasu, Warszawa 1965, s. 118, cyt. za: W. Władyka, Krew na pierwszej stronie, 

Warszawa 1982, s. 143-144.

„Ze względu na (...) niewielki zasób życiowych doświadczeń, miody człowiek może przy
puszczać, że docierający doń pornograficzny obraz ludzkiej aktywności seksualnej jest obrazem 
wzorcowym, a przynajmniej statystycznie powszechnym. Może wnosić, że to właściwy i normal
ny sposób działania”84.

Pornografia na ekranie czy w innych środkach masowego przekazu budzi niepokój, 
podobnie jak i przemoc czy różne formy przestępczości wraz z jej instruktażem, co jest 
oczywiste, skoro kultura masowa jest obecnie zdominowana przez obraz.

W „cywilizacji obrazów” szczególnego znaczenia, także z pedagogicznego i psy
chologicznego punktu widzenia, nabiera reklama, gdyż kreuje ona potrzeby konsu
mentów oraz sposoby ich zaspakajania, style życia, wzory osobowe itd. Uczestnicząc 
w komunikowaniu się producenta z konsumentem, pełniąc funkcję informacyjną, na
kłaniającą i utrwalającą, przekonuje do określonego zakupu. Skoro nierzadko „produ
kuje zbiorowe marzenia”, to równie często odwołuje się do przyjemności, piękna, mło
dości, zdrowia, seksu, bogactwa, które stają się obietnicami szczęścia85. Szczególnie 
reklamę telewizyjną wyróżnia - wśród innych komunikatów perswazyjnych - nasyce
nie wypowiedzi reklamowych erotyzmem.

Na zjawisko erotyzacji reklamy, które wystąpiło już pod koniec XIX wieku, zwraca 
uwagę Edgar Morin, pisząc:

„Obserwujemy, jak gigantyczna Psyche w swoich tysięcznych wcieleniach na terenie świata 
wyobraźni powoli, ale wciąż się rozbiera: stopniowo ukazywały się nam coraz bardziej oszała
miające nogi, włosy były swobodnie rozpuszczone, potem znów ułożone kunsztownie, pośladki 
poruszały się wyzywająco”86.
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Kobieta przedstawiana razem z reklamowanym towarem ma gwarantować zalety, 
jakie sama posiada (oczywiście, po odpowiednim przełożeniu). W reklamie działa 
swoisty mechanizm utożsamiania cech i wdzięku pokazywanej modelki z towarem, 
który chce się sprzedać, stąd „rozebrany kociak staje się estetycznym symbolem jako
ści towaru”87 *. Oczywiście, obecnie erotyzm w reklamie łączony jest również z postacią 
mężczyzny, nastolatków, osób starszych. Sam obraz traktowany jest jako coś bardziej 
rzeczywistego, prawdziwego, o wiele trudniej się wobec niego zdystansować, niż 
w stosunku do słowa. Często podkreślana obecnie dominacja obrazu i marginalizacja 
słowa , wyrażająca się w przewadze ikonosfery nad logosferą w kulturze masowej, 
zwracała uwagę badaczy już od co najmniej lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. 
„Obrazowość” dlatego jest tak ważną cechą kultury masowej, ponieważ ludzie bardzo 
silnie odbierają bodźce działające na analizator wzrokowy89. Stąd poznanie psycholo
gicznego mechanizmu oddziaływania tych bodźców przyczyniło się do redukcji tekstu 
słownego w reklamie na rzecz fotografii, rysunku czy krótkiego filmu, w którym pada 
mało słów, a występuje w nim atrakcyjna fizycznie osoba.

117 Tamże, s. 144.
’’ A. Lepa, Pedagogika..., s. 174-178.

K. Imieliński, Układ nerwowy a seksualność. Receptory wzrokowe [w:] tenże (red.), Seksuologia 
biologiczna, s. 153-155.

Stereotypy związane z płcią łączy się z uproszczonymi i sztywnymi pojęciami o kobietach i mężczy
znach, redukowanymi do kilku kategorii, z przypisywaniem wszystkim jednostkom tzw. charakterystyki 
grupowej, która podzielana jest przez ogół społeczeństwa i przekazywana w procesie socjalizacji.

E. Mandal, Stereotypy związane z płcią w reklamie telewizyjnej i prasowej, „Kwartalnik Pedagogicz
ny”, 1996, nr 3-4, s. 93-103.

Niewątpliwie reklama telewizyjna odgrywa określoną rolę w kształtowaniu oby
czajowości seksualnej. Jest to związane z przełamywaniem tabu w sferze seksualnej, 
czy odwoływaniem się do stereotypów kobiecości i męskości90. Dlatego reklama tak 
chętnie posługuje się stereotypami, że cechuje je wysoka dostępność poznawcza (są 
łatwo wzbudzane i uruchamiane jako „uproszczone prawdy”) i trwałość. Ponieważ 
reklama powinna działać na potencjalnego konsumenta „szybko, krótko i w sposób 
zdecydowany”, sięganie do stereotypów jest niezwykle częste ze względu na ograni
czony czas spotu. Jakkolwiek stereotypy związane z płcią zawsze istniały w reklamie, 
to posługiwanie się nimi jest często krytykowane, ze względu na rezultat, jakim jest ich 
umacnianie. Mowa szczególnie o takim rodzaju stereotypów, które mogą nieść nega
tywne konsekwencje dla mężczyzn i kobiet.

Z badań stereotypów związanych z płcią w polskich reklamach telewizyjnych i pra
sowych, przeprowadzonych przez Eugenię Mandal w okresie 1995-1996, wynika, że 
w ponad połowie polskiej produkcji reklamowej były obecne tradycyjne stereotypy 
związane z płcią91. Kobieta występowała głównie w roli: gospodyni domowej - wa
riant tradycyjny, gospodyni domowej - wariant nowoczesny, kobiety - symbolu piękna 
i seksu oraz kobiety sukcesu. Stereotypy mężczyzn sprowadzane były natomiast do 
obrazów: profesjonalisty, macho i ojca. Jak wskazują badania psychologiczne, reklamy 
przedstawiające kobiety jedynie w rolach tradycyjnych gospodyń domowych mogą 
powodować spadek zainteresowania kobiet aktywnym udziałem w życiu społecznym, 
osłabiać ich motywacje, samoocenę i powodować mniejszy upór w pokonywaniu trud
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ności92. Gdy kobiety przedstawiane są jedynie jako „obiekty seksualne”, to mężczyźni 
oglądający takie reklamy mają skłonność do instrumentalnego traktowania kobiet, 
a także do akceptacji przemocy seksualnej. U kobiet z kolei, jak wskazują badania, 
występuje tendencja odwrotna, związana z nasileniem negatywnych postaw dotyczą
cych seksu i przemocy.

92 Cyt. za: E. Mandal, tamże, s. 96.
93 Z. Melosik, Mass media..., s. 105.
94 Tamże, s. 106.
95 P. Blajet, Ciaio jako..., s. 106.
96 R. Czerwińska, Świat telewizyjnej reklamy dla młodzieży, „Zeszyty Prasoznawcze”, 2001, nr 3—4, 

s. 76-92.

Warto w tym kontekście nadmienić, że kobieta przedstawiana jako obiekt seksualny 
posiada „idealne ciało”, oczywiście według wzorca, jaki skonstruowały dla niej media. 
Mass media mówią dzisiaj kobiecie, dziewczynie, nawet dziewczynce, jak ma wyglą
dać i dlaczego ma tak wyglądać. Media są - jak piszę Z. Melosik - Jednym z głów
nych źródeł normatywnej i dyscyplinarnej wiedzy dotyczącej «adekwatnego ciała»”93.

„Z mediów kobiety dowiadują się o milionach potencjalnych usterek swojego ciała, na które 
w innych warunkach w ogóle nie zwróciłyby uwagi. Od najwcześniejszych lat przekazy medialne 
wpajają w kobiety nawyk nieustannego monitorowania swojego ciała oraz podejmowania wysił
ków na rzecz jego skorygowania i poprawienia”94.

Wizja idealnego ciała jest wzmacniana w mediach poprzez przypisywanie osobom 
szczupłym takich pozytywnych cech, jak: samokontrola, atrakcyjność seksualna, zdro
wie, sukces; natomiast otyłym: samopobłażania i lenistwa. W rezultacie media sku
tecznie kreują upragniony obraz kobiety, proponując jej jednocześnie dużo środków 
zaradczych, które pozwoliłyby osiągnąć ów ideał piękna. U wielu kobiet wywołuje to 
poczucie przepaści między własnym wyglądem a wizerunkiem, jaki przeznaczyły dla 
nich media. Nierealne standardy kobiecego ciała - pięknego, wiecznie młodego i bar
dzo szczupłego - wywołują stały niepokój o wygląd, ciągłe kontrole wagi ciała, co 
niekiedy prowadzi do anoreksji i bulimii. Rzeczywiście przesadna dbałość o wygląd 
- dandyzm, u kobiet sięga aż po anoreksję, a u mężczyzn, zabiegających o określoną 
„estetykę mięśniową”, po stosowanie sterydów anabolicznych95. Media, usiłując mo
tywować odbiorców do walki z własnym image ’em, czynią to za pomocą sloganów 
typu: „miej ciało, na jakie zasługujesz”, Jesteś tego warta”, „rzeźbij swoje ciało 
w prawdziwe dzieło sztuki”. Stosowany zabieg schlebiania odbiorcy, pozornego do
wartościowywania go, docenienia i składane obietnice mają w rezultacie przynieść 
sukces finansowy określonej firmie.

We współczesnej kulturze zachodnich cywilizacji występuje zjawisko wizualizacji 
tożsamości, która zostaje zredukowana do konstruowanego przez media wizerunku 
ciała. Rola mass mediów w tworzeniu oczekiwanego wyglądu kobiety i mężczyzny 
wpływa również na kształtowanie obyczajowości seksualnej. Idealne ciało przesądza 
o powodzeniu w kontaktach z płcią przeciwną. Takie przekazy niosą w sobie również 
reklamy telewizyjne przeznaczone dla nastolatków96.

„Reklamowa dziewczyna” całą energię kieruje na własny wygląd i na relacje 
z chłopcami. Dba o swoje idealne ciało i chwali się nim przed wszystkimi. „Reklamo
wy chłopak” także ma ładną, zadbaną sylwetkę, również jest szczupły, czasami wręcz 
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chudy. Atrakcyjność zewnętrzna ma zapewnić powodzenie, stąd oczekiwanie na seks 
wyraża się w dbaniu o własne ciało. Seks, oczywiście, nie jest pokazywany wprost 
w reklamie, dzieje się poza kadrem, ale określone wątki wyraźnie wskazują że oto 
ktoś kogoś niechcący podglądnął lub właśnie nastąpi współżycie. Zresztą na połączenie 
z ukochaną (seks) nie trzeba długo czekać, wystarczy - jak sugeruje reklama - „ożywić 
umysł i ciało”. Nierzadko także, ukazywane w reklamie pary młodych ludzi mieszkają 
razem, prowadzą wspólne życie.

W analizowanej przez R. Czerwińską próbie łamanie norm obyczajowych zachodzi 
najczęściej w sferze seksualnej97. Najsilniejszym przekroczeniem tabu jest przeznacza
nie młodej kobiecie roli inicjatorki kontaktów seksualnych, jej odważne, nawet agre
sywne zachowania erotyczne wobec chłopaką który zostaje potraktowany instrumen
talnie. W reklamach z wyraźnie zaznaczonym kontekstem erotycznym bardziej ekspo
nuje go dziewczyną ona jest inicjatorką i osobą dominującą. W przekazie skierowanym 
do młodzieży kobieta nie tylko staje się obiektem pożądanią ale i sama pożąda - nie 
czekając na aktywność ze strony płci przeciwnej, sama wybiera sobie partnerów. Jest to 
również stereotyp, ale już dostosowany do zmieniających się obyczajów.

97 Tamże, s. 88. Wyniki powstały na podstawie badań telewizyjnych wypowiedzi reklamowych nada- 
nVch na przełomie marca i kwietnia 2001 roku.

Zob. rozdział poświęcony temu zagadnieniu w M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Edukacja seksualna 
w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne, Lublin 2002, s. 154—163.

B. Łaciak, Świat społeczny dziecka, Warszawa 1998. Cyt. za: M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, tam
że, s. 156—158.

Śmiała obyczajowo reklama dla nastolatków w Polsce zawiera komunikaty perswa
zyjne oparte na scenach z życia młodzieży. Jednakże obraz ten jest zniekształcony, bo 
sięgając do momentów ekscytujących, wszystko sprowadza do zabawy i seksu, pomi
jając rzeczywistość domu, szkoły, rozwoju czy indywidualnego wymiaru przeżywania, 
podobnie zresztąjak i w czasopismach młodzieżowych.

Mass media, będąc składnikiem kultury i agendą socjalizacji w zakresie ról płcio
wych98, kształtują stereotypy roli płciowej i obyczaje seksualne. Nastawione w dużej 
mierze na aspekt merkantylny, podobnie traktują dorosłych, młodzież, a nawet - jak 
wskazują badania - dzieci. W około 1/3 filmów animowanych dla dzieci można odno
tować obecność wątków erotycznych99. Jest tam ukazywany wzór kobiecej i męskiej 
urody. Większość kobiet posiada zgrabną sylwetkę, z wyeksponowanym biustem, nie
naturalnie szczupłą talią i także nienaturalnie długimi nogami. Sylwetka pozytywnego 
bohatera jest zwykle atletycznego typu, otyły mężczyzna stanowi powód kpin i posą
dzeń o impotencję. Bywa, że w filmach rysunkowych dla dzieci bohaterka się rozbiera 
i tańczy erotyczny taniec przed mędrcem-pustelnikiem, usiłując zdobyć pilnowany 
przez niego skarb, kobiety tracą ubrania w wyniku wybuchu, bohaterowie wzbudzają 
miłość po to, aby wykorzystać drugą osobę, a mężczyzna w buduarze „zamienia się 
w rozpustnika”. Generalnie, jak stwierdza autorka badań, twórcy części filmów rysun
kowych dla dzieci traktują je tak samo jak dorosłych.

Rola prasy dla młodzieży w kształtowaniu obyczajowości seksualnej jest również 
niepoślednia z tej racji, że prasę traktuje się jako najbardziej pedagogiczny środek ma
sowego komunikowania. Jej skuteczności w oddziaływaniu na postawy i opinie czło
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wieka upatruje się przede wszystkim w fakcie „stałości”100. Nie będąc bowiem tak 
„ulotną”, jak media audialne czy audiowizualne, pozwala na wydłużoną stałość kon
taktów czytelnika z publikowanymi treściami oraz dowolne powtarzanie tych kontak
tów. Prasa również najskuteczniej przekazuje swoim odbiorcom argumentację racjo
nalną. Z kolei taka jej właściwość, jak periodyczność, sprzyja oddziaływaniu na od
biorcę poprzez wpływ kumulatywny, którego istota sprowadza się do wielokrotnego 
powtarzania pewnych treści, powodującego w rezultacie zamazanie ostrości działają
cych bodźców. Stąd następuje oswajanie się jednostki z przekazywanymi treściami po 
to, aby zaczęła ona postępować zgodnie z wysyłanymi do niej przekazami. Na płasz
czyźnie neurofizjologicznej istota działania wpływu kumulatywnego sprowadza się do 
tworzenia trwałych śladów pamięciowych (engramów) - ich stopniowe nakładanie się 
jest rozłożone w czasie101. Oprócz wpływu kumulatywnego istotny jest wpływ pod
świadomy (wyraźnie widoczny na przykładzie reklamy) i bezpośredni, wynikający 
z doznań powstałych przy odbieraniu komunikatu.

100 A. Lepa, Pedagogika..., s. 62-63.
101 Zob. S. Konturek, Fizjologia człowieka..., s. 295-296.

Kumulatywność jest również cechą charakterystyczną związaną z działaniem róż
nego rodzaju środków masowego komunikowania, zarówno starych, jak i nowych 
mediów. Tradycyjne środki komunikowania, takie jak: prasa, radio i telewizja, zostają 
w ostatnich latach wspierane bądź wypierane, gdy mowa o przekazie informacji, przez 
nowe media, do których zalicza się najczęściej: technologie komputerowe, satelitarne 
przekazy telewizyjne, techniki wideo i telefony komórkowe. Te ostatnie, określane 
również mianem „nowych technik informacyjno-komunikacyjnych”, oparte są w dużej 
mierze na wykorzystaniu komputera. Nowym mediom przypisuje się takie cechy, jak: 
a) interaktywność, która pozwala odbiorcy w większym stopniu kontrolować przebieg 
procesu komunikowania oraz zmieniać treść informacji; b) indywidualizację, dzięki 
której odbiór masowych przekazów staje się bardziej zindywidualizowany, jak również 
dostosowany do osobistych potrzeb odbiorcy, oraz c) audiowizualność, która za podsta
wę przekazu przyjmuje obraz. Znamienne, że powstanie nowych mediów nie wyelimi
nowało starych, a raczej przyczyniło się do ich wzajemnego wspierania się i wzmac
niania wpływu kumulatywnego na odbiorcę.

Jednakże inna jest dzisiaj - w świecie Intemetu - rola prasy niż dawniej. Obecnie 
Internetowi przypisuje się chyba największe znaczenie w upowszechnianiu informacji 
na świecie. Poszukiwanie informacji, przesyłanie jej czy odbieranie za pomocą Inter
netu może się odbywać o każdej porze i w dowolnym miejscu. Stąd funkcjonowanie 
prasy we współczesnej kulturze podlega zmianom. Prawdopodobnie odgrywa ona 
mniejszą rolę niż dawniej, gdyż sięganie do czasopisma odbywa się niejako na margi
nesie innych kontaktów (tzn. z wykorzystaniem innych mediów). Zapewne dziś różni
ca między „czyta” i „przegląda” dotyczy czegoś innego niż dawniej. Zmieniająca się 
funkcja prasy w dzisiejszym świecie - świecie telewizji i Intemetu powoduje, że ten 
ostatni staje się coraz powszechniejszym medium porozumiewania się młodzieży, po
znawania się, kształtowania poglądów. Internet staje się też, bez wątpienia, źródłem 
informacji o seksualności człowieka i środkiem upowszechniania obyczajowości,
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102 'w tym obyczajowości seksualnej . Ow proces następuje poprzez wykorzystywanie 
komunikatorów typu gadu-gadu, czatów (w tym czaty erotyczne, sadomasochistyczne), 
stron www.google.pl, stron erotycznych czy pornograficznych, stron poświęconych 
różnorakim parafiliom, stron gejowskich czy lesbijskich, jak również forów dyskusyj
nych, serwisów randkowych, czytania/pisania blogów. Nie sposób ocenić dokładnie, 
w jakim zakresie nastolatki korzystają z powyżej wymienionych źródeł, nie są to fora 
czy czaty, gdzie spotykają się tylko z osobami w podobnym wieku. Prasa młodzieżowa 
jest natomiast „ich” medium z jej aktualnością i „wszechstrononnością” w zakresie 
interesujących młodzież treści; ukazująca się periodycznie, publicznie rozpowszech
niana, pozwala - jak wspomniano - na wydłużoną stałość kontaktów odbiorcy z upo
wszechnianymi treściami i dowolne powtarzanie tych kontaktów. Oto egzemplarz wy
branego czasopisma jest fizycznie w posiadaniu młodego człowieka i można go czytać 
w gronie rówieśników. Dlatego fakt dużej popularności prasy młodzieżowej wymaga 
badań.

W natłoku masowej perswazji, w świecie rządzonym przez „czwartą władzę” nie 
sposób ignorować przekazów docierających do młodzieży, zwłaszcza analizując kie
runki wpływu mediów na role płciowe, a poprzez to i na zachowania seksualne. Stąd 
kolejny rozdział został poświęcony młodzieżowej prasie polskiej lat dziewięćdziesią
tych jako nośnikowi nowej obyczajowości seksualnej.

102 O wykorzystaniu nowych mediów w młodzieńczych poszukiwaniach wiedzy o seksualności piszę 
szeroko J. Kurzepa, Zagrożona..., s. 204-209.

http://www.google.pl




Rozdział III

MŁODZIEŻOWA PRASA POLSKA LAT 
DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH NOŚNIKIEM NOWEJ 

OBYCZAJOWOŚCI SEKSUALNEJ

1. Czasopisma młodzieżowe na de zmian oferty 
prasowo-wydawniczej po roku 1989

W okresie transformacji systemowej po roku 1989 środki komunikowania masowego, 
takie jak prasa, radio i telewizja, stały się jednym z głównych stymulatorów przemian 
ogólnospołecznych, same jednocześnie podlegając im w szerokim zakresie. Oczywi
ście, lata poprzedzające przełom, jaki dokonał się po wyborach czerwcowych, a więc 
lata 1982-1989, to czas powolnego wyswobadzania się polskiego społeczeństwa od 
monopolu partyjno-państwowych mediów, nad którymi kontrolę sprawowała PZPR. 
Owa emancypacja dokonywała się poprzez ucieczkę od uczestnictwa w zmonopolizo
wanych formach komunikowania społecznego, np. zaprzestanie czytania polskiej pra
sy, słuchania polskiego radia, oglądania telewizji (najczęściej praktykowane w stanie 
wojennym), bądź selektywne korzystanie z tych form na rzecz wybierania mediów 
alternatywnych (słuchania polskojęzycznych rozgłośni radiowych, np. Radia Wolna 
Europa, czytania prasy podziemnej czy literatury emigracyjnej)1.

Zob. R. Filas, Odbiór mediów masowych w Polsce u progu lat dziewięćdziesiątych, „Zeszyty Praso
znawcze”, 1991, nr 3-4, s. 121.

Przemiany ustrojowe zapoczątkowane przez obrady Okrągłego Stołu w sposób bez
pośredni przyczyniły się do transformacji systemu medialnego w Polsce. Wiązało się to 
z liberalizacją przepisów prawnych, reglamentujących działalność prasy, a dotyczyło 
zniesienia cenzury, likwidacji koncernu RSW „Prasa-Książka-Ruch” - właściciela 
większości wysokonakładowych gazet i czasopism w PRL, zmiany dysponentów 
i właścicieli tytułów wydawanych przez RSW. Przemiany w infrastrukturze mediów 
masowych w Polsce obejmowały także powstanie komercyjnych rozgłośni i stacji te
lewizyjnych. Te wydarzenia przyczyniły się do procesu przejścia z okresu monopolu 
do ery pluralizmu w mediach i w rezultacie wpłynęły na nową jakość uczestnictwa 
Polaków w komunikowaniu społecznym u początku lat dziewięćdziesiątych. *
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Zagwarantowana prawnie swoboda działalności wydawniczej umożliwiła zmiany 
w ofercie prasowej, stąd też w lawinowym tempie rosła liczba nowych tytułów i no
wych wydawców (nierzadko były to prywatne spółki z zagranicznym kapitałem, bez 
większego doświadczenia i znajomości rynku2). Według szacunków Ośrodka Badań 
Prasoznawczych UJ, w latach 1989-1991 powstało około 1300 nowych tytułów (na 
2 tys., o których zgromadzono informacje, nie uwzględniając czasopism naukowych 
i fachowych)3. Te zmiany ilościowe wynikały z potrzeby dopasowania oferty wydaw
niczej do nowej rzeczywistości politycznej i społecznej, w której do głosu doszły inne 
siły polityczne (prasa kształtujących się partii i stronnictw politycznych oraz mniejszo
ści narodowych i etnicznych), a także z aktywności instytucji władz samorządowych, 
dzięki czemu nastąpił rozwój prasy sublokalnej4. Jednocześnie wolność polityczna 
i gospodarcza umożliwiła Polakom dostęp do szerokiej i zróżnicowanej oferty praso- 
wo-wydawniczej, w której mocno dały o sobie znać prawa rynku. Stąd gwałtownie 
rozwijały się nowe typy prasy, a wydawcy chcieli stworzyć tak szerokie spektrum pro
pozycji, aby dotrzeć do każdego potencjalnego odbiorcy. Należy pamiętać o tym, że 
w krajach demokratycznych, o gospodarce rynkowej, środki masowe znajdują się 
w prywatnym posiadaniu (z wyjątkiem mediów publicznych) i funkcjonują jako przed
siębiorstwa produkcyjne, o których istnieniu decydują prawa podaży i popytu. Dlatego 
w tworzącej się nowej rzeczywistości zaczęła się rozwijać prasa rozrywkowa i hobbi- 
styczno-edukacyjna, ze szczególnym uwzględnieniem tej adresowanej do dzieci, mło
dzieży i kobiet, a także prasy o wątkach erotycznych. Środki masowe, konkurując mię
dzy sobą o jak największą liczbę odbiorców, z jednej strony działają według zasady 
„dać publiczności to, czego pragnie”, a z drugiej - wykorzystują wszelkie ludzkie po
pędy, słabości i nawyki, aby zdobyć klientelę. Jak piszę T. Goban-Klas:

2 K. Cira, Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych, „Zeszyty Praso
znawcze”, 2000, nr 1-2, s. 7. Jednocześnie środki masowe w dużej części pozostają w rękach dawnych 
dysponentów politycznych. Pisze o tym F. Adamski (red.), Wartości - Społeczeństwo - Wychowanie, Kra
ków 1995, s. 13.

3 Zob. S. Dziki, Zmiany oferty prasowo-wydawniczej (1990-1991), „Zeszyty Prasoznawcze”, 1991, 
nr 3-4, s. 21-22, 26.

4 Tamże, s. 22.
5 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa-Kraków 1999, s. 152.

„W walce konkurencyjnej nie liczą się zasady moralne, obyczajowe, wartości kulturalne”, 
a „środki masowe przestają być narzędziami humanistycznego komunikowania - stają się środ
kami bogacenia się”5.

Stąd w powstających u progu lat dziewięćdziesiątych wysokonakładowych pi
smach, adresowanych do masowego odbiorcy, ekploatowano często wątki dotyczące 
sensacji, zbrodni, przestępstw czy seksu (np. „Skandale”, „Detektyw”, „Nie”, „Pozna
niak”, „Nie z tej ziemi”, „Kobieta i Mężczyzna”). Wiadomo, że masowo rozpowszech
niane są często treści, na które istnieje zapotrzebowanie i które można z powodzeniem 
sprzedać. Franciszek Adamski piszę:

„Pozyskanie zainteresowania tego masowego odbiorcy jest łatwiejsze wówczas, gdy nadawca 
treści odwoła się do pewnych elementarnych uczuć ludzkich i powszechnych ludzkich zaintere
sowań. (...) Powszechne na ogół wśród najszerszych rzesz są zainteresowania trzema wątkami: 
dramatyczno-sensacyjnym, związanym z zagadnieniem płci i wątkiem humoru. Posługiwanie się 



65

tymi wątkami wyznacza podstawowe cechy określające treści kultury masowej, a mianowicie: 
dramatyczność i sensacyjność, sentymentalność bądź brutalność, a wreszcie humor wiążący się 
często z komizmem”* S. 6.

6 F. Adamski, Edukacja, rodzina, kultura. Studia z pedagogiki społecznej, Kraków 1999, s. 158.
S. Dziki, Zmiany..., s. 24.

’ Na podstawie badań z wiosny 1990 roku. Zob. R. Filas, Odbiór..., s. 127-128.
Zob. R. Filas, Czytelnictwo gazet i czasopism o zasięgu ogólnopolskim w 1 połowie 1993 r. — Nowe 

tendencje, „Zeszyty Prasoznawcze”, 1993, nr 1-2, s. 140. „Przyjaciółka” (zreformowana) do tej pory znaj
duje się w czołówce najpopularniejszych czasopism.

S. Dziki, Zmiany..., s. 26.
K. Kofta, Świat trochę lukrowany, „Polityka”, 1991, nr 46, s. 8.
R. Filas, Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989-1999). Propozycja periodyzacji,

„Zeszyty Prasoznawcze”, 1999, nr 1-2, s. 40.
3 R. Filas, Odbiór..., s. 129.

Dla tworzącej się warstwy ludzi majętnych przygotowano „luksusowe” pisma, takie 
jak: „Twój Styl”, „Collection”, „High Life” czy „Fortuna”7.

Warto zauważyć, że we „wstępnej fazie okresu przejściowego” nastąpiło załamanie 
czytelnictwa, wiążące się zapewne z brakiem zaufania do nowo powstających tytułów 
oraz kryzysem poczytności tzw. prasy „starej” (tytułów ukazujących się od dawna, 
głównie magazynów popularnych, kobiecych, młodzieżowych czy prasy dla mieszkań
ców wsi)8. Zbiegło się to w czasie z ożywioną na polskim rynku działalnością zagra
nicznych wydawców, szczególnie grup niemieckich, skandynawskich i szwajcarskich. 
To właśnie nowa prasa dla kobiet, młodzieży i dzieci stanowiła często adaptacje wy
dawnictw zagranicznych. Mimo że przybyło wielu konkurentów, jeśli chodzi o maga
zyny kobiece, swą dawną pozycję, przy zmniejszonym nakładzie, utrzymały w począt
ku lat dziewięćdziesiątych (1990-1992) takie pisma, jak: „Przyjaciółka”, „Kobieta 
i Życie”, „Zwierciadło”9. Niewykluczone, że „stare” pisma były bliższe polskim czy
telniczkom ze względu na lepsze obeznanie z ich warunkami życia, potrzebami, tro
skami, zaś „nowe” przedstawiały świat nieprawdziwy10. Jednakże ten nieprawdziwy, 
„trochę lukrowany” 1 - jak go określiła Krystyna Kofta - świat, z czasem pociągnął 
polskie czytelniczki swym urokiem nowości, sukcesu, bogactwa, przyjemności i eg
zotyki. Przyszedł w postaci kolorowych magazynów, drukowanych na dobrym papie
rze; był „wielobarwny” nie tylko politycznie, ale i obyczajowo. By sprostać standar
dowi wydawania większości nowych, zachodnich pism, także polskie „stare” tytuły 
zmieniały szatę graficzną w latach 1991-1992. Okres ten, nazwany przez Ryszarda 
Filasa fazą „pozornej stabilizacji i zmian podskórnych”, związany był z wtórną pry
watyzacją, dotyczącą przekazywania praw własności tytułów wcześniej sprzedanych 
(a rozproszonych pomiędzy wiele podmiotów) w nowe ręce (najczęściej byli to zagra
niczni udziałowcy)12.

Na początku lat dziewięćdziesiątych zmieniło się także oblicze prasy młodzieżowej. 
Wysokonakładowe pisma z czasów PRL, takie jak: „Razem”, „Na przełaj”, „Zarze
wie”, „Nowa Wieś”, „Itd” czy „Świat Młodych” (mimo zmiany formatu gazetowego) 
straciły na popularności u części swych czytelników13. Początkowo jedynie „Sztandar 
Młodych”, „TIM” oraz „Filipinka” utrzymały swoją pozycję. Wstępujące roczniki 
młodzieży chętnie natomiast zaczęły sięgać po polskie edycje zachodnich magazynów: 
„Popcorn”, „Bravo”, „Dziewczyna”. Wspomniane pisma, reprezentujące prasę rozryw
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kową o tematyce muzyczno-filmowo-poradniczej, przyniosły nowe (jak na polskie 
warunki) wzory obyczajowe.

W ukazującym się od listopada 1990 roku w Polsce magazynie muzycznym „Pop
corn” (pierwszy numer) został zamieszczony list następującej treści:

„(...) udało nam się wreszcie wyprażyć POPCORN w Polsce! Dołączamy w ten sposób do 
licznej już grupy krajów, w których ten barwny magazyn dla młodzieży cieszy się wielką po
pularnością”14.

14 „Popcorn”, 1990, nr 1.
15 Zob. R. Filas, Czytelnictwo..., s. 140 oraz tenże, Zmiany poczytności gazet i czasopism o zasięgu 

ogólnopolskim (1989-1992), „Zeszyty Prasoznawcze”, 1992, nr 1-2, s. 70.
16 Wskaźnik zasięgu czytelnictwa 1% to około 280 tys. odbiorców stałych i dorywczych łącznie.
17 „Dziewczyna” z wynikiem 3,8% uplasowała się na 12 pozycji (umocniła swoją pozycję w drugiej 

dziesiątce), „Popcorn” zaś przy zasięgu 2,8% na 18. Zob. R. Filas, Czytelnictwo..., s. 140.
18 Tamże.

Zamierzeniem wydawców było, aby to barwne pismo, wywodzące się ze Stanów 
Zjednoczonych, osiągnęło tak wielką popularność wśród młodzieży, jak duża jest po
pularność prażonej kukurydzy (pop cormi). Początkowo „Popcorn” wydawany był 
przez wrocławską spółkę Phoenix Intermedia, związaną z kapitałem niemieckim 
i szwajcarskim, stąd jego polską wersję oparto na mutacji szwajcarsko-niemieckiej, 
podobnie jak edycje węgierską i hiszpańską ukazujące się również od roku 1990.

Miesięcznik „Bravo” natomiast, wychodzący w Polsce od października 1991 roku, 
na samym początku stanowił przedruk z czasopisma niemieckiego, wydawanego pod 
tym samym tytułem (podobnie „Dziewczyna”). Redakcja pisma w Monachium otrzy
mywała wiele listów z Polski z prośbą o polską wersję tego czasopisma, które ukazy
wało się już od 35 lat. Spełniając życzenia części nastolatków, oferowano im, w prawie 
milionowym nakładzie, magazyny przeniesione z rynku zachodniego, prezentujące 
obcą rzeczywistość oraz formę przekazu treści. O wzrastającej popularności pisma 
może świadczyć fakt, iż od numeru 10 (10-24 września 1992 roku) Wydawnictwo
H. Bauer Sp. z o.o. zadecydowało o przekształceniu go w dwutygodnik.

Z kolei miesięcznik „Dziewczyna” to polska wersja niemieckiego pisma 
„Madchen”, wydawana od maja 1991 roku we Wrocławiu przez Phoenix Intermedia. 
Te trzy wymienione tytuły już w roku 1992 awansowały do pierwszej dwudziestki 
najbardziej poczytnych czasopism w Polsce15. „Popcorn” i „Dziewczyna” znalazły się 
wówczas na 15 miejscu (ex aequo) w rankingu z 2,5% zasięgiem poczytności, 
a„Bravo” na 20 z wynikiem 1,7%16. Jednakże już w następnym roku okazało się, że 
najbardziej spektakularny sukces odniósł dwutygodnik „Bravo”, ponieważ od czasu 
swojego powstania (1991 rok) awansował z trzeciej dziesiątki do pierwszej (miejsce 
9.) w roku 1993, obejmując swym zasięgiem 5,2% czytelników17. W tym samym cza
sie dwutygodnik „Filipinka”, jedyne pismo pamiętające czasy PRL - wydawane nie
przerwanie od 1957 roku - uplasował się na 26 pozycji, obejmując swym zasięgiem
I, 4% czytelników lub zdeklarowanych odbiorców (wiosna 1993 roku)18.

Kolejnym magazynem adresowanym do dziewcząt jest „Bravo Girl”, wydawane 
od stycznia 1994 roku, podobnie jak „Bravo”, przez spółkę H. Bauer. Początkowo był 
to miesięcznik, ale już od września 1994 roku pismo zostało przekształcone w dwuty
godnik.
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Oprócz transformacji magazynów młodzieżowych, w latach dziewięćdziesiątych 
swoistej ewolucji podlegały także czasopisma dziecięce. Drukowane na dobrym papie
rze, kolorowe, o ciekawych rozwiązaniach graficznych, stanowiły atrakcję dla niejed
nego malucha. Ponadto pełne były wkładek i dodatków do wycinania, klejenia, malo
wania i in.; niejednokrotnie redakcje za rozwiązane rebusy oferowały wycieczki do 
Disneylandu. Zofia Sokół doliczyła się 138 pism dziecięco-młodzieżowych (dla od
biorców w wieku od 3 do 19 lat), w których aż 32 tytuły stanowią „kalki” pism zagra
nicznych19. Najwięcej polskich wersji pism amerykańskich, niemieckich, angielskich, 
francuskich i włoskich przygotowywano dla dzieci najmłodszych w wieku 3-10 lat 
oraz dla młodzieży szkół średnich. I tak wydawnictwo Egmont-Polska American Ltd. 
Walt Disney World weszło na polski rynek z miesięcznikami: „Donald Duck”, „Mi- 
ckey-Mouse”, „Dumbo” i „Królik Bugs”. Warto wspomnieć też o polskiej wersji „Uli
cy Sezamkowej” niemieckiego wydawnictwa H. Bauer Sp. z o.o., angielskiej „Różo
wej Panterze” (wyd. TH-Semic) czy fińskim miesięczniku „Muminki”20. Z polskich 
wydawców dużą aktywnością wykazała się firma Prószyński i S-ka21, przygotowująca 
dla najmłodszych dwa pisma wzorowane na francuskich: „Bęc” i „Już czytam” oraz 
dla starszych dzieci pisma edukacyjne: „Zwierzaki” i „Kwak”.

19 Z. Sokół, Transformacja prasy dziecięco-młodzieżowej [w:] A. Słomkowska (red.), Transformacja 
mediów 1989-1995, Warszawa 1996, s. 131. Obliczenia przeprowadziła autorka na podstawie bibliografii 
i katalogów. Jak piszę, trudno ustalić, ile nowych tytułów rzeczywiście ukazało się w latach 1991-1994, 
ponieważ działalności wydawniczej podejmowały się liczne drobne firmy z całej Polski, które często też 
szybko przestawały funkcjonować. S. Dziki ustalił natomiast, że w tym czasie ukazały się co najmniej 154 
tytuły omawianych czasopism, lecz włączył do tych obliczeń także prasę studencką. Tamże, s. 130. Próba 
statystyczno-bibliograficznego opisu zmian zachodzących na rynku prasowo-wydawniczym była utrudnio
na z tego powodu, że wielu wydawców, szczególnie tzw. wydawców nowych, nie realizowało prawa 
o egzemplarzu obowiązkowym, który powinien być dostarczany przynajmniej do Instytutu Bibliograficzne
go Biblioteki Narodowej, prowadzącego scentralizowaną ewidencję tytułów prasowych. Z tego powodu 
w Ośrodku Badań Prasoznawczych UJ od roku 1989 prowadzona jest systematyczna obserwacja i opis 
polskiego rynku prasowo-wydawniczego. Więcej na ten temat w artykule: S. Dziki, Zmiany..., s. 21.

Z. Sokół, Transformacja..., s. 131.
Sukces odniosły jej pisma poradnicze: „Poradnik Domowy” i „Cztery Kąty”.
Zob. J. Szocki, Prasa dla dzieci i młodzieży, „Zeszyty Prasoznawcze”, 1996, nr 3-4, s. 118-120; 

Z. Sokół, Transformacja..., s. 131-133; M. Ejsmont, B. Kosmalska, Media, wartości, wychowanie, Kraków 
2005, s. 38.

Proces transformacji prasy dziecięco-młodzieżowej doprowadził do tego, że oferta 
kierowana do młodych odbiorców jest bardzo szeroka tematycznie. Dominuje w niej 
nurt poradniczy, z wyraźnie zaznaczoną specjalizacją czasopism. W analizowanym 
okresie ukazywały się magazyny: rozrywkowe, muzyczne („Tylko rock”, „Rock Po
wer”, „Metal Hammer” i in.), turystyczno-krajoznawcze („Poznaj swój kraj”, „Wędro
wiec” i in.), ekologiczne („Forum Ekologiczne”, „Wolę być”, „Wodnik”), komputero
we („Amiga”, „Atari Magazyn”, „Player”, „Świat Gier Komputerowych” i in.), moto
ryzacyjne („Auto-Motor”, „Auto-Magazyn”, „Świat Motocykli” i in.), techniczne 
(„Mały Modelarz”, „Młody Technik”), edukacyjne („Szkolar”, „Zygzak”, „Mówią 
Wieki” i in.), harcerskie („Czuwaj”, „W Kręgu Wodzów”, „Harcerka” i in.) czy pisma 
dla dzieci specjalnej troski („Światełko”, „Co w trawie piszczy”, „Pogodne Serce”, 
„W słońcu”, „Serwus”, „Życiu Naprzeciw” i in.) oraz periodyki dla mniejszości naro
dowych („Zorka”, „Jidele”) i wiele innych czasopism22.
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W grupie czasopism konfesyjnych, wydawanych przez organizacje i związki wy
znaniowe, najwięcej jest oczywiście wydawnictw katolickich („Mały Apostoł”, „Mały 
Przewodnik Katolicki”, „Promyk Jutrzenki”, „Mały Gość Niedzielny”, „Moje Pismo 
Tęcza”, „Ziarna”, „Czuwajmy” i in.), ale odnotowano także kilkanaście tytułów czaso
pism periodyków mniejszości religijnych („Łampada”, „Przyjaciel Dzieci”, „Wędrów
ka”, „Latorośle”)23.

23 J. Szocki, tamże, s. 122; Z. Sokół, tamże; M. Ejsmont, B. Kosmalska, tamże, s. 37; M. Polewska, Ka
sa od bobasa, „Press”, 1999, nr 6, s. 66, 68.

24 Zob. R. Filas, Zmiany..., s. 74.
25 R. Filas, Czytelnictwo prasy w połowie lat dziewięćdziesiątych: od czytelnictwa do oglądactwa?, 

„Zeszyty Prasoznawcze”, 1995, nr 3-4, s. 143.
26 Tamże, s. 142-143.

Zmiany w grupie czasopism kobiecych spowodowały, że sukces odniosła tzw. prasa 
serca, o „lekkiej” treści i przystępnej cenie, często przygotowywana w niezbyt wyszu
kanej (gazetowej, szarej) szacie graficznej, oraz luksusowo wydawane, jeśli chodzi 
o jakość papieru, druku czy zdjęć, kolorowe magazyny24. R. Filas zwraca uwagę na to, 
że rozwój czasopism o zasięgu ogólnokrajowym zmierzał na początku lat dziewięć
dziesiątych w kierunku dalszej specjalizacji i komercjalizacji oferty oraz jej rozwar
stwienia od siermiężnej i taniej (np. „Kobieta i Mężczyzna”, „Wszystko o miłości”) po 
luksusową i ekskluzywną („Pani”, „Twój Styl”). Te dwa ostatnie pisma, reprezentujące 
„pierwszą generację” nowej prasy kobiecej, wraz z „Poradnikiem Domowym”, zdołały 
osiągnąć już do połowy 1993 roku solidną pozycję. Jednakże w rankingu poczytności 
odnotowano w tym okresie błyskawiczną karierę szeroko reklamowanej „Tiny”, która 
pół roku po swoim debiucie została przekształcona z miesięcznika w tygodnik i uzy
skała 11,1% zasięgu czytelnictwa.

Okazało się, że rok 1992/1993 należał właśnie do nowych tygodników i związany 
był ze szturmowym wejściem do czołówki magazynów telewizyjnych (tv-guides, ta
kich jak: „Tele Tydzień”, „Super TV”, „Antena” w nowym kształcie czy „Tele Maga
zyn”), które pojawiły się w odpowiedzi na ilościowy wzrost komercyjnych stacji tele
wizyjnych i radiowych czy możliwości odbioru programów telewizji satelitarnej.

W sposób wyraźny od połowy roku 1993 obserwowano spadek czytelnictwa prasy 
codziennej oraz w rok później wzrost czytelnictwa czasopism, co spowodowało od
wrócenie proporcji między lekturą dzienników a czasopism. W połowie lat dziewięć
dziesiątych jedynie co trzeci Polak deklarował systematyczne korzystanie z jakiego
kolwiek dziennika, podczas gdy przeszło połowa wskazywała, że sięga regularnie po 
czasopisma25. Wynikało to z inwazji nowych na polskim rynku tygodników, wprowa
dzanych od drugiej połowy 1994 roku przez niemieckie domy wydawnicze, takie jak: 
Axel Springer („Pani Domu”, „Auto Świat”, „Na żywo”), Gruner+Jahr („Naj”, „Ha
lo”), H. Bauer („Życie na Gorąco”, „Tele Świat”, „Chwila dla Ciebie”) czy Burda26. Po 
nową ofertę czasopism kobiecych, ogólnorodzinnych i bulwarowych sięgnęli czytelni
cy, którzy początkowo korzystali dorywczo z kilku tytułów, z czasem koncentrując 
swoje zainteresowania wokół mniejszej liczby czasopism czytanych w sposób bardziej 
regularny. Kiedy pojawiła się nowa oferta w postaci wysokonakładowych kolorowych 
tygodników, odbiorcy zareagowali na nią pozytywnie, a gdy pierwszy „głód ciekawo
ści” został zaspokojony, ograniczono się do wybranych pism. Tak więc rok 1994/1995 
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minął pod znakiem rewolucji w prasie kobiecej i bulwarowej z tego względu, że wśród 
najpopularniejszych pism27 * rosła liczba nowo wprowadzanych tytułów do tego stopnia, 
iż w roku 1995 stanowiły one już 2/3 „czterdziestki”, w tym 3/4 pierwszej „dwudziest- 
ki” . Magazyny kobiece (także rodzinno-poradnicze oraz dziewczęce) zajmowały 
około 1/3 ogółu pozycji w pierwszej „czterdziestce”. Okazało się, że najpopularniejsza 
od kilku dziesięcioleci „Przyjaciółka” została zdetronizowana na przełomie lat 
1993/1994 przez nową „Tinę”, tej z kolei zabrała koronę pod koniec roku 1995 dwa 
lata młodsza, „Pani Domu”.

27 To pisma, które zdobywają wskaźnik zasięgu czytelnictwa przynajmniej 1% (tzn. około 280 tys. od
biorców stałych i dorywczych łącznie). W grupie tej mieści się rokrocznie około 40 tytułów (35-46, 
a nawet 51 w 1999 roku).

R. Filas, Meandry czytelnictwa gazet i czasopism w Polsce 1989-1995. Tendencje, uwarunkowania, 
perspektywy [w:] J. Mikułowski-Pomorski, Z. Bajka (red.), Waleriana. Eseje o komunikowaniu między 
ludźmi, Kraków 1996, s. 322.

Do wymienionych wyżej pism reprezentujących ten typ prasy, dołączyły potem niżej punktowane 
„Halo” i „Twoje Imperium”.

30 R. Filas, Meandry..., s. 324.

Burzliwe zmiany w tym okresie dotyczyły także prasy bulwarowej (sensacyjno- 
-rozrywkowej, „tęczowej”). Najnowsze pisma tej generacji: „Życie na Gorąco”, „Na 
żywo” i „Chwila dla Ciebie” już w pierwszych miesiącach od wejścia na rynek zajmo
wały wysokie pozycje na liście rankingowej. Z pewnością na sukces, jaki odnosiła 
wówczas „prasa tęczowa”29, wpłynęła jej forma i treść - były to bogato ilustrowane 
pisma kolorowe lub półkolorowe, tanie, pełne plotek z tzw. wyższych sfer i mirażów 
lepszego życia.

Połowa lat dziewięćdziesiątych to czas sprzyjający także prasie poradniczej. W hie
rarchii najpopularniejszych czasopism odnotowywano wówczas wysokie pozycje mie
sięcznika „Poradnik Domowy” (wiosną 1995 roku znajdował się na pozycji 4 z zasię
giem 10,7%). Zainteresowanie odbiorców skupiało się także na debiutującym magazy
nie „Dobre Rady” czy innych pismach specjalistycznych: dotyczących budowy 
i wyposażenia domu („Murator”, „Majster”, „Cztery Kąty”, „Moje Mieszkanie”), ma
gazynach motoryzacyjnych („Motor”, „Auto Świat”, „Auto Bit” i in.), miesięcznikach 
dla działkowiczów („Działkowiec”, „Poradnik Działkowca”) oraz poradnikach kuli
narnych („Gospodyni”, „Kuchnia”, „Moje Gotowanie”).

Młode pokolenie lat dziewięćdziesiątych, które nigdy nie zetknęło się z dawną pra
są młodzieżową, chętnie przyjęło za swoje kalki niemieckich magazynów dla nastolat
ków, lansujących zachodnie wzorce kulturowe - stwierdził R. Filas30. Spośród nich 
najpopularniejsze w połowie lat dziewięćdziesiątych było „Bravo” - z zasięgiem 6,2%, 
a w dalszej kolejności „Dziewczyna”, „Popcorn”, „Bravo Girl” i „Filipinka” (tab. 1).
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Tabela 1. Zasięg czytelnictwa wybranych magazynów młodzieżowych w latach 1991-1999 
(zestawienie wg badań OBP, dane w % ogółu badanych)31

31 Dane z lat 1991-1995 pochodzą z badań wiosennych, zaś z lat 1996-1999 z jesiennych, przy czym 
badane są osoby powyżej 14. roku życia.

32 R. Filas, tamże.
33 Zestawienie - Polskie Badania Czytelnictwa. Dane za lata: 2000 - „Press”, 2001, nr 1, s. 88; 2001 - 

„Press”, 2002, nr 1, s. 92-93; 2002 - „Press”, 2003, nr 1, s. 89; 2003 - „Press”, 2004, nr 1, s. 94; 2004 - 
„Press”, 2004, nr 12, s. 94; 2005 - „Press”, 2006, nr 3, s. 122.

Źródło: opracowanie własne

Tytuł 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999

„Bravo” - 1,7 5,2 5,8 6,2 3,8 6,2 5,6

„Popcorn” 1,5 2,5 2,8 1,9 2,0 1,6 2,8 1,8

„Dziewczyna” - 2,5 3,8 2,8 3,1 2,2 2,5 1,8

„Bravo Girl” - - - 0,3 1,1 1,2 1,9 1,3

„Filipinka” 1,3 0,6 1,4 1,1 1,1 - - -

Okazało się, że przy końcu roku 1995 połowa badanych w wieku 14-19 lat dekla
rowała, że czyta któryś z wymienionych tytułów; częściej czyniły tak dziewczęta (pra
wie 3/4) niż chłopcy (mniej niż 1/3)32.

W celu porównania zestawiono czytelnictwo wybranych pism młodzieżowych po 
2000 roku (tab. 2).

Tabela 2. Zasięg czytelnictwa wybranych magazynów młodzieżowych w latach 2000-2005 
(zestawienie wg PBC)33

Źródło: opracowanie własne

Tytuł 2000 2001 2002 2003 2004 2005

„Bravo” 6,2 7,3 7,0 5,9 5,2 5,7

„Popcorn” 2,1 2,4 2,1 2,1 1,7 2,0

„Dziewczyna” 2,8 2,6 2,9 2,3 1,9 1,9

„Bravo Girl” 3,6 3,5 3,5 2,9 2,7 2,9

„Filipinka” 1,2 1,6 1,9 1,3 1,4 1,3

„Bravo Sport” 2,2 2,4 2,3 2,1 1,9 2,1

„Cogito” 2,4 2,2 2,0 1,9 1,9 1,5

„Twist” 1,2 1,7 2,0 1,7 1,4 1,3

„Yictor Gimnazjalista” - 0,4 0,9 1,1 1,2 1,1

Prasoznawcy analizujący przemiany czytelnictwa dochodzą do wniosku, że po sze
ściu latach transformacji ukształtowała się nowa jakość w sposobie korzystania z prasy, 
którą lepiej określić mianem „oglądactwa” niż czytelnictwa. Wynika to stąd, że nowe 
pisma, przyjmowane przez odbiorców niejednokrotnie bezkrytycznie i z dużym entu
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zjazmem - pełne kolorowych zdjęć, przyciągających, dużych nagłówków i porad (ku
linarnych, związanych z modą, zdrowym stylem życia i in.) - bardziej nadają się do 
oglądania niż czytania. Lekkie w treści, pełniące funkcję rozrywkową, daleko odbie
gają od prasy, która wcześniej służyła Polakom, pieczołowicie analizującym treści 
zawarte w magazynach i szukającym dodatkowych informacji, znaczeń, „drugiego 
dna”, snujących refleksje dotyczące poruszanych problemów. Opisywane zjawisko 
dopełnia jeszcze fakt odwrotu od lektury prasy codziennej. Okazuje się, iż czytelnictwo 
czasopism przybrało tak ogromne rozmiary przy końcu roku 1995, że prawie 2/5 (38%) 
badanych Polaków deklarowało korzystanie przynajmniej z jednego tytułu (z prasy 
„tęczowej”, kobiecej, repertuarowej czy młodzieżowej)34. Najbardziej otwarte na od
działywanie takich pism, jak wskazują wyniki badań, są: kobiety, młodzież w wieku 
14-24 lat, osoby z wykształceniem średnim lub zawodowym i niepełnym średnim, 
osoby w wieku 25-39 lat, mieszkańcy małych miast; natomiast najmniej podatni na ich 
uroki: ludzie starsi, mężczyźni i osoby z wyższym wykształceniem. Jak wskazuje 
R. Filas, wysoki odsetek kobiet - odbiorców świadczy o tym, że:

34 Tamże, s. 325.
Tamże.

„(...) «kobiecość» w połączeniu z młodością, przeciętnym wykształceniem oraz małomiastecz- 
kowościąto cechy najbardziej sprzyjające krzewieniu czytelnictwa przy pomocy grupy czasopism 
nie najwyższych lotów («popularnych»)”35.

Zalew polskiego rynku przez pisma „zachodnich” wydawców w połowie lat dzie
więćdziesiątych, związany z fazą „nowego zagospodarowywania rynku” (koniec roku 
1994 do połowy 1996), był jedną z istotnych przyczyn szczytowego rozwoju czytel
nictwa czasopism w ciągu ostatniej dekady XX wieku. Jak wcześniej wspomniano, 
inwazja tygodników „niemieckich” dotyczyła głównie pism kobiecych i prasy „tęczo
wej”, sprzedawanych zwykle po bardzo niskich cenach, poniżej kosztów produkcji. 
Zachodni wydawcy, stosując ceny dumpingowe w celu zdobycia polskiego rynku pra
sowego, nie bez powodu kierowali swą ofertę do kobiet i osób z przeciętnym wy
kształceniem. Zamieszczanie w wielu czasopismach ogromnej liczby reklam, z których 
wydawcy czerpią zyski, z jednej strony pozwalało im na sprzedaż magazynów po ni
skich cenach, a z drugiej - na swego rodzaju walkę o kobietę. To głównie kobiety po
dejmują większość decyzji o zakupach, dlatego przekonanie czytelniczek, zawładnięcie 
ich świadomością oznaczało sukces dla obcych pism, a tym samym - obcej reklamy. 
Kilka poczytnych tytułów pism dla dziewcząt wskazuje, że według wydawców są one 
wdzięcznymi adresatkami, które ochoczo chłoną informacje o tym, jak za pomocą 
odpowiednich kosmetyków zadbać o swoją urodę i sylwetkę, czy w co się ubrać, aby 
„być na fali”.

Znaczne podobieństwo pism adresowanych do kobiet i do dziewcząt pozwala na 
to, aby te same magazyny były czytane zarówno przez matki, jak i córki. I chociaż 
transmisja wewnątrzrodzinnych wzorów czytelnictwa odbywała się zwykle w kierun
ku „z matki na córkę”, to od czasów pojawienia się „Tiny” zarysowała się odwrotna 
tendencja - czasopisma nowej generacji wprowadzane były do domu przez młode 
pokolenie.
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Mówiąc o modelu czytelnictwa ’95, warto podkreślić, że pismami sukcesu okazały 
się stosunkowo tanie (na tle rodzimej oferty), kolorowe (lub semikolorowe) magazyny 
o prostej w odbiorze treści, adresowane do „przeciętnego” Polaka lub Polki, a że w tej 
grupie oprócz „bulwarówki” i przewodników repertuarowych najwięcej było pism 
kobiecych - wydawanych wręcz na skalę „przemysłową” - z przekąsem stwierdzano, 
że wydawcy niemieccy ratują czytelnictwo prasy w Polsce.

Od roku 1997 obserwowano stratyfikację tytułów, wynikającą z ich lokalizacji 
w obrębie „górnej”, „środkowej” czy „dolnej” półki. Próby znalezienia i wypełnienia 
przez wydawców wolnych nisz rynkowych doprowadziły do znacznego poszerzenia 
oferty męskich pism, określanych mianem „lifestylowych” („Gentleman”, „CKM”, 
w pewnej mierze „Hustler”, „Max”) i kobiecych („Cosmopolitan”, „She”, „Maria 
Claire”, „Votre Beaute”)36. Były to pisma z „górnej” półki - w luksusowej szacie gra
ficznej, grube i drogie. Zabudowa „środkowej” półki powiodła się tylko połowicznie, 
sukces odniosły „01ivia” i „Vival”, nie powiodło się natomiast „Woman” i „Gracji”. 
Na „dolnej” półce natomiast, gdzie znajdują się czasopisma adresowane do niezbyt 
wymagającego, masowego audytorium, o siermiężnej szacie graficznej, cienkie i tanie, 
przy końcu lat dziewięćdziesiątych wzrost poczytności odnotowały takie pisma, jak: 
„Sukcesy i Porażki”, „Cienie i Blaski”, „Kalejdoskop Losów”.

36 R. Filas, Dziesięć..., s. 50-51.
37 R. Filas, Czytelnictwo prasy u progu roku 2000, „Zeszyty Prasoznawcze”, 2000, nr 1-2, s. 218-219, 

222.
38 W roku 1999 „Polityka” z zasięgiem czytelnictwa 8,1% znajdowała się na 7. pozycji w rankingu, 

„Wprost” ze wskaźnikiem 7,5% na 8. pozycji, „Niedziela” i „Gość Niedzielny” zaś uzyskały wyniki (od
powiednio): 2,4%(pozycja 22.) i 2,1%(pozycja 25.)-zob. R. Filas, tamże, s. 218-219, 221.

Właściwym tropem dla wielu wydawców, szukających w owym czasie wolnych 
nisz na rynku prasy, było skierowanie się ku magazynom specjalistycznym: motoryza
cyjnym, komputerowym, poświęconym zdrowiu i sprawności fizycznej. Nie mniej niż 
1% czytelników zyskały takie pisma popularnonaukowe, jak: „Focus” czy „National 
Geographic”, sukcesy święcił też popularyzujący wiedzę magazyn dla młodzieży „Co
gito”. Okazuje się, że dziewczęta zdominowały krąg czytelników tego ostatniego, 
prawdopodobnie kosztem „Dziewczyny” i „Brava Girl”, które to pisma dotknął pewien 
kryzys czytelnictwa37. Nie lepiej w roku 1999 wyglądała sytuacja „Popcornu” z tej 
racji, że nastoletnia młodzież zainteresowała się lekturą ambitniejszych pism o uniwer
salnej formule.

Czytelnictwo czasopism u progu nowego tysiąclecia charakteryzowała pewna sta
gnacja w prasie kobiecej, „tęczowej” i repertuarowej, które wcześniej dynamicznie się 
rozwijały. Ożywienie natomiast dotyczyło prasy opinii, którą uprzednio dotykał pewien 
kryzys. Odnosiło się to do tygodników opiniotwórczych „Polityki” i „Wprost” oraz 
tygodników katolickich „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”38.

Odwrót od regularnego kontaktu z prasą codzienną a także lekki spadek czytel
nictwa czasopism w końcu lat dziewięćdziesiątych mogły być związane z udostępnie
niem szerokiej oferty polskojęzycznych kanałów telewizji. Wewnątrz wciąż rosnących 
w liczbę nowych pism następowały zmiany jakościowe - stawały się one coraz bar
dziej nasycone pełną gamą kolorów i ilustracji, zaś teksty w nich zamieszczane stop
niowo się kurczyły. Była to swego rodzaju obrona przed wyzwaniami tego, z czym 
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przychodziła telewizja i współczesna kultura „obrazkowa”39. Z tej racji, że treści miały 
coraz bardziej uniwersalistyczny czy kosmopolityczny charakter, obserwowano, iż 
prasa się europeizuje (ściślej - „westemizuje”), a „czytelnicy (podobnie jak np. telewi
dzowie) otwierają się na napływ zachodnich wzorów życia: wzmożonej konsumpcji 
i swobody obyczajowej”40. W świecie, który coraz częściej postrzegany jest jako glo
balna wioska, rysują się tendencje związane z dążeniem do ujednolicania także w sfe
rze obyczajów.

R. Filas, Aktywność kulturalna i medialna Polaków (1978-1995), „Zeszyty Prasoznawcze”, 1996, 
”r 3-4, s. 36.

R. Filas, Dziesięć..., s. 55.
K. Prewęcka, Wiecznie młody Jerzy Szulwic rozszerza koncepcję „Bravo", „Media i Marketing Pol

ska” 1999, nr 20, s. 35.
2 M. Polewska, Kasa..., s. 66.

2. Relatywizacja wartości w magazynach młodzieżowych

Zmiany oferty prasowo-wydawniczej, odnoszącej się do pism dla młodzieży, są ściśle 
związane z opisanymi powyżej przemianami na rynku prasy, dokonującymi się po roku 
1989. Niewłaściwe byłoby przedstawianie transformacji prasy młodzieżowej bez szer
szego ukazania jej na tle ogólnych przemian, jakim podlegała prasa w tym czasie. 
Młodzież została potraktowana przez wydawców jak każda inna grupa odbiorców. 
Zdaniem Jerzego Szulwica - swego czasu dyrektora wydawniczego w oficynie 
H. Bauer (odpowiedzialnego za „Bravo” i „Bravo Girl”) - młodzież jest ważną grupą 
na rynku i chociaż zazwyczaj dysponuje tylko kieszonkowym, to siłę młodych stanowi 
kształtowanie gustów, narzucanie zachowań41, a polskie agencje reklamowe nie trak- 
tująjeszcze młodzieży poważnie, w przeciwieństwie do USA, gdzie walka reklamowa 
toczy się głównie o ludzi młodych42.

Gdyby pytać o jakiś przepis na prasę dla młodzieży, to wyglądałby on następująco: 
muzyka młodzieżowa, wywiady z gwiazdami i ich plakaty, porady intymne, moda, 
uroda, sport. Taki dobór tematów wydaje się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom 
nastolatków. To swego rodzaju „klasyka tematyczna”, jeśli młodego odbiorcę ciekawi 
jeszcze coś innego, wówczas sięga on do pism specjalistycznych.

Większość magazynów młodzieżowych (w tym spora grupa pism dla dziewcząt) 
wydawana jest, jak już wspomniano, przez zachodnie koncerny jako polskie wersje 
popularnych w wielu krajach pism. Pisma te dość szybko zyskały sobie szerokie grono 
młodych odbiorców, a z czasem stały się przedmiotem publicznej debaty, w której 
podnoszony jest aspekt propagowanych przez nie wzorów zachowań i wartości. Wia
domo, że nastoletni odbiorcy tych pism są - z racji wieku i procesu dorastania - szcze
gólnie podatni na oddziaływanie wzorów lansowanych przez media, a jeśli propono
wana przez nie oferta budzi wiele uwag krytycznych, to należałoby się jej przyjrzeć. 
W Ośrodku Badań Prasoznawczych UJ prowadzono badania nad tekstowym obrazem 
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rzeczywistości współczesnych czasopism adresowanych do młodzieży43, opisywano 
systemy wartości tych pism44, kulturę języka, stylu i perswazji45.

43 P. Planeta, Świat przedstawiony w czasopismach młodzieżowych, „Zeszyty Prasoznawcze”, 2000, 
nr 1-2, s. 81-103.

44 J. Kołodziej, Dobro, zło i inne wartości w czasopismach młodzieżowych, „Zeszyty Prasoznawcze”, 
2000, nr 1-2, s. 59-80.

45 W. Kajtoch, Odlotowe bez dwóch zdań!, „Zeszyty Prasoznawcze”, 1999, nr 3-4, s. 79-102.
46 Podstawą badań odnoszących się do tekstowego obrazu rzeczywistości współczesnych czasopism ad

resowanych do młodzieży były korpusy słowne zebrane z losowo dobranych wydań sześciu pism młodzie
żowych z 1999 roku: „Brava” (51 tys. slowoform), „Popcornu” (55 tys.), „Dziewczyny” (61 tys.), „Machi
ny” (55 tys.), „Jestem” (50 tys.) i „Drogi” (57 tys.). „Przez tekstowy obraz rzeczywistości należy rozumieć 
jej rekonstrukcję na podstawie ilościowej i strukturalnej analizy słownictwa danego tekstu lub zbioru tek
stów”. Zob. P. Płaneta, Świat..., s. 81.

47 Tamże, s. 96-98.
48 W. Kajtoch, Odlotowe..., s. 97-98.
49 E.B. Hurlock, Rozwój młodzieży, przeł. B. Homowski, B. Rosemann, Warszawa 1965, s. 406.
50 Zob. J. Kołodziej, Dobro..., s. 61-62.

Okazuje się, że obraz świata przedstawionego w czasopismach młodzieżowych 
różnicuje typ pisma, które na swoich łamach ukazuje określoną rzeczywistość46. 
„Bravo” i „Popcorn”, traktowane jako magazyny dla fanów, w gruncie rzeczy przyjęły 
dość szeroką formułę odnoszącą się do tematyki muzyczno-filmowo-poradniczej. 
W dużej mierze, dzięki szeroko rozbudowanemu działowi informacji, kreują one gusty 
muzyczne swoich czytelników i namawiają do zakupu płyt. To właśnie muzyka i „wa
riacki styl życia” stają się wyznacznikiem pokoleniowości w tych pismach. Muzyka 
wartościowa, tzn. nowoczesna, powinna „bawić”, „kręcić” i „powalać”. Jej wykonaw
com redakcja poświęca szczególnie dużo miejsca, prezentując wywiady skupione czę
sto na niezwykle frapujących tematach z życia idola, takich jak: kariera, seks, pienią
dze. Bohaterem publikacji staje się ten, kto aktualnie jest „na topie”, chociażby ów 
„top” trwał nie dłużej niż jedna pora roku. Mimo to nawet „sezonowa gwiazda” ma 
szansę zostać idolem dla rzesz „oddanych”, „niezawodnych”, a nawet „umierających 
z miłości” nastolatków47. „Uwielbianie bohatera” w osobie znanego piosenkarza, ak
torki czy sportowca jest związane z okresem adolescencji. Zwykle fan w pewien spo
sób zaczyna utożsamiać się z idolem48, jeśli jednak ten nie jest odpowiednim wzorem 
do naśladowania - co w wypadku gwiazd goszczących na łamach magazynów mło
dzieżowych jest dość częste - rezultaty „kultu bohatera” mogą rokować niezbyt po
myślnie49.

Wzory zachowań i wartości upowszechniane przez czasopisma młodzieżowe 
(szczególnie te o formule „pisma-kalki”) są przedmiotem powszechnej krytyki wielu 
środowisk, głównie z tej racji, że odbiorcy owych pism to ludzie młodzi - uczniowie 
szkół podstawowych, średnich, gimnazjaliści - podatni na oddziaływanie wzorów 
lansowanych w środkach masowego komunikowania. Prowadzone przez OBP UJ na 
zlecenie Rady Języka Polskiego PAN badania sześciu czasopism adresowanych do 
młodzieży: „Bravo” (B), „Popcorn” (P), „Dziewczyna” (D), „Jestem” (J), „Machina” 
(M) i „Droga” (DR) pozwoliły na rekonstrukcję i opis systemów wartości wymienio
nych tytułów50. Pisma zostały tak dobrane, aby różniły się pod względem cech swoich 
audytoriów. O ile „Bravo” i „Popcorn” traktowane są jako pisma muzyczne, w których 
dominuje pop, dance, hip hop czy techno, o tyle „Machina” przeznaczona jest dla osób 
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zainteresowanych tym wszystkim, co dzieje się na scenie muzyki rockowej, ale jej 
odbiorcy są zwykle starsi od poprzednich5 . Mimo że „Dziewczyna” i „Jestem” mają 
tych samych adresatów, jeśli chodzi o płeć, to jednak po „Jestem” sięgają częściej mło
de kobiety, jakkolwiek reklamy miesięcznika głoszą że „«Jestem» to nowoczesny 
miesięcznik z tradycjami, adresowany głównie do dziewcząt i młodych kobiet, które 
wchodzą w dorosłe życie i zaczynają podejmować ważne życiowe wybory”, w których 
miesięcznik pomaga, gdyż „zawiera wiele ciekawych artykułów dotyczących zdrowia, 
urody, mody, psychologii i seksu”51 52. Tygodnik Młodzieży Katolickiej „Droga”, wyda
wany od roku 1995 w Krakowie przez Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”, jest czaso
pismem przeznaczonym dla młodzieży szkół średnich, które w zamiarach wydawcy ma 
przekraczać formułę prasy wyznaniowej53.

51 „Bravo” (wychodzące w Polsce od X 1991 roku) ma dwie grupy czytelników: uczniów szkól pod
stawowych (11-14 lat) i młodzież starszą (15-19 lat), podobnie „Popcorn” (wydawany u nas od XI 1990 
roku) przeznaczony jest dla nastolatków w wieku 12-19 lat. Ukazujący się natomiast od roku 1996 mie
sięcznik „Machina. Najlepszy Magazyn Popkulturalny” to raczej pismo hobbystyczne, przeznaczone dla 
osób w wieku 18-35 lat (nakład - 80 tys.). „Machina” charakteryzowana jest jako „komercyjny magazyn 
kulturalny dla studentów i trzydziestolatków, mający cechy pisma pokoleniowego (dla tzw. urodzonych po 
1960^roku)” - W. Kajtoch, Odlotowe..., s. 79.

Cyt. za: J. Kołodziej, Dobro..., s. 61. Miesięcznik „Jestem” wychodzący od roku 1967 przez Zarząd 
Główny PCK, od września 1998 roku ma nową formułę, obecnie wydawany przez ZPR Express sp. z o.o. 
dla młodych kobiet między 18. a 25. rokiem życia.

Pismo ukazuje się w nakładzie około 27 tys. egzemplarzy (dane według Katalogu Mediów Polskich 
1999); od sierpnia 2005 roku jako dwutygodnik „Nasza Droga” - nakład około 17 tys. (informacja uzyska
na od redakcji).

Zob. J. Kołodziej, Dobro..., s. 62 oraz J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992, s. 149-150.
J. Kołodziej, Dobro..., s. 62. Korpusy liczyły co najmniej 50 tys. słów z każdego pisma, teksty dobie- 

ranojosowo w okresie wrzesień 1998—luty 1999 roku.
Za Puzyniną, wyróżniono siedem pól: pole wartości poznawczych, pole wartości estetycznych, pole 

wartości moralnych, pole wartości obyczaju i mody, pole wartości witalnych, pole wartości odczuciowych, 
pole wartości transcendentnych. Zob. tamże, s. 40-43.

Aby odpowiedzieć na pytania: „Czym różnią się badane pisma pod względem upo
wszechnianych wartości?”, „Co podlega wartościowaniu?” czy „W jaki sposób się 
wartościuje?”, posłużono się polami znaczeniowo-wyrazowym i wartości, zapropono
wanymi przez Jadwigę Puzyninę54. Do rekonstrukcji układów wartości zastosowano 
leksykalne wyznaczniki systemowe i tekstowe, wyodrębnione na podstawie częstotli
wości ich występowania w korpusach tekstów55. W rezultacie porównano system war
tości Puzyniny56 z korpusami tekstów, co umożliwiło głównie rekonstrukcję wartości 
deklarowanych w badanych pismach.

Przeprowadzone analizy dostarczyły informacji wskazujących, że badane pisma 
znacznie różnią się między sobą pod względem nasycenia i rozkładu słów nazywają
cych wartości.

W „Jestem” wyróżniane są pozytywne wartości witalne i odczuciowe (hedonistycz
ne) - ważne jest zdrowe życie, zapewniające dobry wygląd i wspaniałe samopoczucie.

Z kolei w „Dziewczynie” dominuje słownictwo związane z wartościami witalnymi 
(„uroda”), wartościami mody i obyczaju, pozytywnymi wartościami poznawczymi 
(„wiedza”, „szkoła”, „uczelnia”, „myśleć”). Co ciekawe, wysoka jest również pozycja 
wartości transcendentnych, o czym świadczą słowa: „dobro”, „miłość”, „prawda”, 
„piękno”, ale występują one w określonych kontekstach. „Miłość” odnoszona jest 
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głównie do relacji chłopak - dziewczyna; „piękno fizyczne” to wartość, do której naj
częściej się dąży; „dobry” pełni funkcję wartościującego przymiotnika; zaś słowo 
„prawda” pomaga uwiarygodnić prezentowany świat („prawdziwa rewelacja”, „praw
dziwy kataklizm”, „prawdziwie oryginalne uczesanie” itd.). Warto dodać, że jedną 
z cech języka młodzieży oraz języka pism adresowanych do młodych ludzi jest częste 
powoływanie się na prawdę i szczerość.

Rozkład wartości w „Bravie” potwierdza tezę, że, zdaniem redakcji, najważniejsze 
dla dorastających osób jest „kochanie”, „zabawa” i „przeżycie”, czyli to wszystko, co 
służy realizowaniu wartości odczuciowych, natomiast mało ważne są pozytywne war
tości poznawcze („szkoła”, „nauka”, „studia”). Jednocześnie duża częstotliwość słów 
związanych z antywartościami moralnymi może świadczyć o braku zainteresowania tą 
sferą albo wskazywać na sensacyjny, negatywistyczny obraz świata („strach”, „chuli
gan”, „bić”, „nienawiść”, „morderstwo” itd.).

W „Popcornie” na pierwszy plan wysuwają się słowa związane z polem pozytyw
nych wartości estetycznych, co związane jest z zainteresowaniem muzyką i gwiazdami 
show-businessu (widoczne podobieństwo do „Machiny”). Pozytywne wartości witalne 
pojawiają się w „Popcornie” z podobnym nasyceniem odpowiednimi słowami jak 
w „Bravie”, „Jestem” i „Dziewczynie”. Podobieństwo do „Brava” i „Jestem” dotyczy 
także miejsca pozytywnych wartości transcendentnych w tych pismach. Okazuje się, że 
częste używanie słów: „dobro”, „prawda”, „piękno”, „miłość” służy budowaniu emo
cjonalnego i pełnego patosu kontaktu z odbiorcami, przy czym magazyny skierowane 
do dziewcząt są bardziej emocjonalne - więcej piszę się w nich o miłości, częściej 
używa wymienionych słów i stosuje zdania wykrzyknikowe.

Inny jest język „Machiny”, która w zasadzie zajmuje się głównie muzyką, ale czę
sto zamieszcza też negatywne opisy i recenzje oraz porusza kontrowersyjne tematy, 
stąd wysokie natężenie słów z pola negatywnych wartości witalnych („narkomania”, 
„choroba”, „śmierć”).

Czasopismo „Droga” znacznie różni się od pozostałych. Rozkład wyników wska
zuje, że w tym piśmie znajduje się najwięcej słów z pól wartości poznawczych, moral
nych, witalnych, religijnych i transcendentnych. Zwykle też występują one w innym 
kontekście niż w pozostałych pismach, np. wśród wartości witalnych najważniejsze 
jest „życie” (a nie „zdrowie” czy „uroda”), pragnienie wartości transcendentnych: „do
bra”, „prawdy” i „miłości” jest pragnieniem Boga i fundamentem wiary. Na tej pod
stawie stwierdzono, że w badanych magazynach zarysowują się dwa odmienne modele 
wartościowania: model instrumentalizowania wartości i model absolutyzowania warto
ści. Pierwszy model, właściwy dla „Brava”, „Popcornu”, „Dziewczyny”, „Machiny” 
i „Jestem”, wyróżnia częste operowanie pojęciami na poziomie narzędzi realizacji warto
ści, zaś w modelu absolutyzowania wartości (katolicka „Droga”) podlegają one bezpo
średniej realizacji - czytelnik ma „czynić dobro”, „patrzeć na człowieka w prawdzie” itd.

Jak zauważa Jacek Kołodziej, wartościowanie w mediach środowiskowych służy 
nadawcom do dostosowania systemu wartości w piśmie - w przypadku magazynów 
młodzieżowych - do zakładanego systemu wartości odbiorców (do którego nadawca 
chce się upodobnić)57. Takie działania często mają służyć utrzymaniu i wzmocnieniu

57 Tamże, s. 66.
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kontaktów z czytelnikami bądź zdobyciu nowych odbiorców (albo reklamodawców). 
Jednocześnie nadawcy, wartościując, chcą przekazać adresatom pism określone warto
ści i wzory zachowań. Jednakże owe konwencje wartościowania w czasopismach mło
dzieżowych podlegają fluktuacjom, podobnie jak i świat w nich przedstawiany - pełen 
nowych obyczajów i zmieniającej się mody, za którą należy podążać. Okazuje się, że 
w owym świecie leksemy „dodatni” i „ujemny” nie pełnią funkcji wartościującej, sło
wo „negatywny” pojawia się bardzo rzadko, a „pozytywne” mogą być: „energia”, 
„fluidy”, „emocje” czy „uczucia” itp.58. BD’1-

58 Tamże, s. 66-67.
6o Tamże, s. 67, cytowane związki frazeologiczne pochodzą z pisma „Bravo”.

I. Kurowski, Pisma młodzieżowe. Przepis na prasę dla młodzieży, „Raport Prasowy”, 1998, nr 2, s. 2.
J. Kołodziej, Dobro..., s. 70.

62 Tamże, s. 72.

W pismach podlegających modelowi instrumentalizowania wartości leksemy „do
bry” i „zły”, z grupy wyrazów prymamie wartościujących, służą opisywaniu sfery 
wartości odczuciowych i witalnych - ważny jest „przyjazny duch dobrej zabawy” oraz 
by „dobrych chwil” było „zdecydowanie jak najwięcej”; chodzi o to, aby „dobrze się 
czuć”, „dobrze zjeść”, „dobrze się ustawić” czy zadbać o „dobry wygląd”59.

Pisząc o magazynach dla młodzieży, wydawanych przez zachodnie koncerny, Igor 
Kurowski stwierdził, że:

„(...) ogólnie promują one tzw. amerykański styl życia: nastawienie bardzo konsumpcyjne, dość 
powierzchowne, choć nacechowane pozytywnym stosunkiem do świata i ludzi”60,

co widoczne jest m.in. w konwencji baśniowego wartościowania (obecnej w „Bravie”, 
„Popcornie” i „Dziewczynie”), wątkach odwiecznej walki dobra ze złem czy postawie 
niejednego bohatera, który „nie potrafił biernie patrzeć na panoszące się zło”61.

Z tym, co na łamach pism jawi się jako „dobre” i „pozytywne”, związane jest 
wskazywanie i sugerowanie adresatom tych wartości i wzorów zachowań, które - zda
niem redakcji - są najważniejsze. Wszelkie konstrukcje, wyrażające powinność, zale
cenia i postulaty, odnoszą się w piśmie „Bravo” głównie do zagadnień związanych 
z miłością erotyczną, seksem czy fizjologią dojrzewania:

„(...) słowa wkochamw nie powinno się używać z byle powodu, nigdy nie powinno się stawiać 
warunków, seks powinien być dopełnieniem miłości, ta pierwsza noc nie powinna odbywać się 
bez przygotowania, powinnaś ostudzić zapal natarczywego chłopaka, decyzja o podjęciu współ
życia powinna być głęboko przemyślana, nie powinnaś spotykać się z tym mężczyzną, powinnaś 
zasięgnąć porady psychologa”62.

Nadawcy, pełniąc rolę mentora i autorytetu w tych kwestiach, wchodzą w ten spo
sób w silną relację komunikacyjną z odbiorcami, ukazując jednocześnie uznawane 
przez siebie wartości.

We wszystkich poddawanych analizie pismach młodzieżowych, z wyjątkiem „Dro
gi”, granice między wartościami absolutnymi a instrumentalnymi zacierają się z tej 
przyczyny, że wartości transcendentne są często instrumentalizowane. Poza katolicką 
„Drogą” o Bogu raczej się nie piszę w pozostałych pismach, chyba że w przenośnym 
znaczeniu, kiedy to wykonawca jawi się jako „prawdziwy bóg metalowej perkusji” (B) 
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czy „Bob Marley - bóg Jamajki” (M), ale bywa też, że muzycy wyznają: „Wierzę 
w Boga, od niego dostaję siłę, by żyć i tworzyć...” (P)63.

63 Tamże, s. 74-75.
64 Tamże, s. 75.
65 Badania dotyczące poziomu trudności językowej pism dla młodzieży prowadzili M. Ejsmont, B. Ko- 

smalska, Media..., s. 330-335.

Świat przedstawiony w czasopismach młodzieżowych zasadniczo jest światem zde- 
sakralizowanym, a świętość pozbawiona jest aspektu sacrum - „świętem dla piekących 
i zmęczonych stóp będzie chłodząca kąpiel z lawendową solą...” (D), „pieniądze to dla 
niego święta sprawa...” (M), z okazji świąt można wydać płytę, a samo „świętowanie” 
najczęściej łączy się z wolnym czasem, w którym się nie pracuje, możliwością bawie
nia się i „imprezowania”64.

Okazuje się, że „miłość” najczęściej występuje na kartach wspomnianych magazy
nów jako odmiana przyjaźni młodych ludzi (B, P, D). Wraz z wiekiem odbiorców, 
coraz silniej w miłości zaznacza się pierwiastek erotyczny, tak że staje się ona „na
miętnym uczuciem” albo „erotycznym zbliżeniem” (J).

„Zło” występuje w „Drodze” jako antywartość transcendentna, natomiast w „Bravie”, 
„Popcornie”, „Dziewczynie”, „Jestem” i „Machinie” nie posiada metafizycznego cha
rakteru, co więcej - służy do opisywania kultury masowej. Takie zło nie wydaje się 
groźne, jest obłaskawione, nikt się go nie boi, można się nim bawić, przyjemnie się 
o nim opowiada, podobnie jak o szatanie - „szatański wygląd” czy „diabelsko piękny”, 
to „atrakcyjny i seksowny” chłopak.

Należy zaznaczyć, że nadawca w większości badanych pism młodzieżowych ope
ruje bardzo prostym językiem65. To zrozumiałe, ponieważ im większa popularność 
danego magazynu i liczba jego odbiorców, tym prostszym językiem się w nim posłu
guje, dostosowując go do kompetencji komunikacyjnych odbiorcy. Jest to celowy za
bieg, mający na celu poprzez pozyskiwanie jak najliczniejszego audytorium przynieść 
zysk wydawnictwu. Stąd sprzedawane w dużych nakładach czasopisma młodzieżowe 
typu: „Bravo”, „Popcorn”, „Bravo Girl”, „Dziewczyna” posługują się bardzo łatwym 
językiem, odmiennie niż choćby np. w piśmie „Droga”, gdzie nadawca operuje trud
nym językiem, rozbudowanymi zdaniami z wysokim stopniem ogólności stosowanej 
w nich symboliki.

Świat przedstawiony w czasopismach młodzieżowych charakteryzuje znaczna re
latywizacja wartości. Okazuje się, że to samo słowo lub pojęcie może stanowić dla 
jednych wartość, a dla innych antywartość.

3. Wątki seksualne w pismach dla młodzieży

Relatywizacja wartości - związana z zacieraniem wyrazistości i spójności systemów 
wartości - spotykana na łamach magazynów młodzieżowych sprzyja walce o masowe
go odbiorcę. Zabiegi mające na celu pozyskanie jak najliczniejszego audytorium odno
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szą się także do schlebiania gustom czytelników, stawiania im niskich wymagań inte
lektualnych i poruszania tematów, które budzą powszechne zainteresowanie bądź ob
fitują w wątki sensacyjne (propagowanie systemu S-M-S - sensacja, muzyka, seks). 
Takim wymogom wychodzą naprzeciw pisma dla młodzieży, trafiając w zainteresowa
nia sporej grupy nastolatków, dotyczące muzyki i jej gwiazd, filmu, kontaktów z płcią 
przeciwną, zmian we własnym ciele i jego reakcjach łączących się z okresem dojrze
wania. Jakkolwiek są to tematy istotne dla dorastających, to wiele głosów sprzeciwu 
budzi ukazywanie - głównie na łamach polskich pism obcego rodowodu - świata za
wężonego do koncertów, idoli, fizjologii i seksu. Ludwik Stomma po przytoczeniu 
kilku tytułów ze styczniowej okładki „Dziewczyny” (1995): Chłopcy o seksie, Czy 
znasz miłosne igraszki, Całuj mnie całuj czy Miłosny horoskop napisał:

„Gdyby przyszły historyk wyrabiał sobie pojęcie o dzisiejszych naszych 13-18-latkach, do
szedłby niechybnie do wniosku, że 70 proc, ich czasu wypełniał seks, 20 proc, zastanawianie się 
nad wdziankami, pozostałe zaś 10 proc, wzdychanie do Bogusia Lindy lub innych drugorzędnych 
jednak przy nim aktorów. Faktu, że były w naszym stuleciu jakieś tam szkoły, domyślić mógłby 
się ewentualnie (...) na podstawie takich oto marginalnych wzmianek: «Jeśli masz sporo nauki, 
bo przygotowujesz się do klasówki lub egzaminu, a do głowy jakoś nic nie chce wchodzić, pomo
że ci wdychanie aromatycznych naparów ziołowych... »”66.

66 L. Stomma, Widziane z Szampanii. „Dziewczyna”, „Polityka”, 1995, nr 9, s. 26.
A. Gutowską Demoralizacja, „Gazeta Wyborcza”, 1995, nr 139, s. 23.
K. Krzysztofek, Erotyzm bez duszy, „Przegląd Tygodniowy”, 1993, nr 20, s. 1.

69 Tamże.
A. Mazurkiewicz, Pisma młodzieżowe, „Raport Prasowy”, 1998, nr 2, s. 1.

To tylko jeden z wielu opisów krytykujących takie magazyny, jak: „Dziewczyna”, 
„Bravo”, „Popcorn” czy „Bravo Girl”. Istotnie, pismom tym zarzuca się „propagowa
nie prymitywnych wartości lub wręcz demoralizujący wpływ na młodzież”67, szokuje 
miałkość treści, infantylizm i śmiałość obyczajowa.

„Politycy i działacze z kręgu katolickiego widzą w magazynach ilustrowanych dla młodzieży 
źródło deprawacji moralnej. Liberałowie mają oczywiście inne zdanie: skoro ludzie takiej kultury 
potrzebują to powinni mieć do niej dostęp”68.

Ci, którzy bronią wymienionej prasy młodzieżowej, uważają, że pisma te podnoszą 
kulturę seksualną młodzieży, uświadamiają, uczą otwartości, życia bez blokad, mają 
walory terapeutyczne. W zasadzie - jak piszę K. Krzysztofek - magazyny, o których 
mowa, oferują młodzieży to, co jest przeciwieństwem dydaktyki, jaką zaleca jej świat 
dorosłych69.1 nie jest to li tylko zdanie rodziców zatroskanych o swoje dzieci czy kate
chetów chcących przekazać młodzieży naukę Kościoła w tym zakresie.

„Seksuolodzy i pedagodzy tłumaczą ile szkody robi się dwunastoletniej dziewczynie, suge
rując, żeby na wszelki wypadek w torebce zawsze miała prezerwatywy, dając obszerny fotore
portaż, jak robić strip-tease dla swojego chłopaka itd. Wszystko to już opisano i skrytykowano 
milion razy. I co z tego? Te pisma i tak sprzedają się w milionowych nakładach, podobnie jak 
znakomicie idzie sałatka warzywna pism kobiecych”70

- piszę Anna Mazurkiewicz.
Istotnie, seksuolodzy i pedagodzy, zajmujący się wychowaniem seksualnym, odno

szą się krytycznie do wspomnianych pism, upatrując ich sukces w braku rodzinnej 
i szkolnej edukacji. Z. Lew-Starowicz stwierdza:
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„Nie jestem zwolennikiem młodzieżowych czasopism, które przesadnie epatują nastoletnich 
czytelników tematyką seksualną. Sądzę, że ten model prasy nie przystaje do naszej obyczajowo
ści. Udzielanie śmiałych porad erotycznych - często wręcz zachęcających do eksperymentów 
cielesnych - nastolatkom, które dopiero co wkraczają w fazę dojrzewania, to działanie szkodli
we. Pisma sugerują że ich naśladowanie jest akceptowane społecznie i zgodne z obowiązującą 
modą. Jest to sprzeczne z zasadami wychowawczymi oraz postulatami Światowej Organizacji 
Zdrowią która zaleca opóźnienie inicjacji seksualnej ze względu na choroby przenoszone drogą 
płciową”71.

71 Cyt. za: E. Nowakowska, Zamknął jej usta kluczem pocałunku, „Polityka”, 1997, nr 24, s. 32.
72 Cyt. za: G. Sroczyński, Modelarstwo i majsterkowanie, „Życie”, 1998, nr 120, s. 8.
73 Tamże, s.10 i 11.
74 E. Nowakowska, Zamknął..., s. 34.
75 A. Gutowska, Demoralizacja, s. 23.

Autor uważa, iż należałoby „promować konkurencyjne pisma, które piszą o pro
blemach interesujących nastolatki, używając odpowiedniej formuły”, zwraca uwagę 
także na fakt, że rodzice powinni się orientować, co czytają ich dorastające dzieci, 
i stosownie reagować. Zdaniem Zbigniewa Izdebskiego:

„Te pisma żerują na tym, że w szkole nie ma wychowania seksualnego. Od ośmiu lat spiera
my się w różnych komisjach i podkomisjach o światopogląd, a «Bravo» zwiększa nakład i uświa
damia młodzież za nas”72.

Rzeczywiście, w odniesieniu do omawianych pism ostrze krytyki płynie zewsząd, 
niezależnie od politycznych czy religijnych przekonań oponentów. Jak zauważa Grze
gorz Sroczyński, paradoksem jest to, że owe magazyny wyśmiewane są zarówno przez 
„Niedzielę”, jak i „Nie”73. W tym ostatnim uznano, że polska edycja „Brava” jest zbyt 
katolicka. To prawda, iż omawiana prasa jest dość niejednolita pod względem treści 
i formy jej przekazu. Bo oto w tym samym numerze obok „sieczki”, jak Ewa Nowa
kowska nazwała rozmowy młodych z historyjek miłosnych,

„(...) są całkiem przyzwoite teksty (pisane najwyraźniej przez fachowców - psychologów, leka
rzy, publicystów), analizujące rzetelnie tak poważne problemy, jak szantaże i wymuszanie pie
niędzy w szkole; strach przed egzaminami - i jak z nim walczyć; niebezpieczeństwa towarzyszą
ce anoreksji; sztukę zachowań asertywnych”74.

To, że w rubrykach poświęconych poradom można znaleźć różniące się w swej 
wymowie odpowiedzi na listy nastolatków, wynika w dużej mierze z innego ujmowa
nia konkretnego zagadnienia przez tych specjalistów, którzy odpowiadają na listy. Od
notowuje to również A. Gutowska:

„Odpowiedzi udzielają różni doradcy, prezentujący różne światopoglądy. Dlatego obok po
rad, które w sposób skrajnie liberalny traktują problemy np. wczesnej inicjacji seksualnej lub 
aborcji, spotkać można wiele nawiązujących do tradycyjnej hierarchii wartości”75.

Okazuje się, że w ciągu kilku lat „Bravo”, „Popcorn”, „Dziewczyna” i „Bravo Girl” 
zmieniały nieco swoją formułę, zmieniali się także redaktorzy naczelni oraz udzielają
cy porad fachowcy. Początkowo szokujące, tłumaczone z obcojęzycznych oryginałów, 
określane mianem „pornograficznych”, „półpornograficznych”, „śmiałych erotyków”, 
z czasem zawierały coraz więcej tekstów powstających w Polsce. Sami redaktorzy 
przyznają, że podczas przygotowywania kolejnych numerów dokonywali wielu korekt 
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w tekstach, mających na celu osłabienie ich możliwego przesłania. Pierwszy naczelny 
„Brava”, Marek Sierocki, w rozmowie z G. Sroczyńskim wyznał:

„Polskie «Bravo» w porównaniu z niemieckim jest grzeczne i uladzone. Nawet kiedy tłuma
czymy jakieś teksty, większość «momentów» usuwamy. Tak samo jest z fotoopowieścią, z której 
trzeba wycinać sceny łóżkowe, bo nastoletni modele występują tam całkiem nago”76.

G. Sroczyński, Modelarstwo..., s. 10. Na podstawie informacji z artykułu wiadomo, że w Niemczech 
»Bravo” znalazło się dwa razy na liście Federalnego Biura Kontroli Wydawnictw Zagrażających Młodzieży.

Tamże, s. 11.
F. Adamski, Edukacja, rodzina..., s. 94.

Bo K. Krzysztofek, Erotyzm..., s. 10.
g| L. Stomma, Widziane..., s. 28.

W. Kot, Teledysk pod lakierem, „Wprost”, 1993, nr 12, s. 77.

Z kolei M. Kaczyńska, odpowiadająca na listy w „Bravie”, przyznaję, że sama nie 
ma stosunku liberalnego do seksu i raczej stara się odstraszyć od niego młodzież 
- zawyża więc przy drukowaniu listu wiek dziewczyny, która odbyła już inicjację sek
sualną (zamienia np. 13 lat na 16)77.

Powszechną krytykę budzi traktowanie w omawianej prasie relacji międzyosobo
wych, szczególnie z osobami płci przeciwnej, w sposób bardzo zawężony i jednostron
ny. Wielu przychyla się do zdania Franciszka Adamskiego o „Bravie”, że w tym piśmie

„(...) ludzka seksualność jest ukazywana głównie w aspekcie fizycznym, z pominięciem jej du
chowego wymiaru”78.

K. Krzysztofek przyznał, że cechą tych pism jest erotyzm, któremu brakuje duszy:
„Dziewczyna w «Dziewczynie» czy «Bravie» nie tyle ma ciało, ile «jest ciałemw. Najważniej

sza jest technika seksu, sprawność, performance”79.

Tam, gdzie na pierwsze miejsce wysuwana jest technika współżycia seksualnego, 
nietrudno o przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka. Po przeanalizowaniu kilku 
numerów „Dziewczyny” L. Stomma uznał, że:

„Dochodzimy oto do granic ostatecznej instrumentalizacji seksu i miłości. «Dziewczynie» nie 
przyjdzie nawet do głowy powiedzieć dzieciakom, że miłość to nie taka prosta rzecz (.,.)”80.

Dlaczego wymienione pisma tego nie mówią? Czy dla nich wszystko jest proste, 
łatwe i przyjemne? A jeśli nawet tak nie jest, to wychodzą z założenia, że trzeba poka
zać małolatom nierealny świat wiecznej zabawy i erotycznych fascynacji, do którego 
będą chcieli uciekać od szarej rzeczywistości? Czy to jest recepta na rynkowe powo
dzenie pism? Pewnie po części też.

W kolejnej krytycznej refleksji W. Kot wskazuje drogi, które - jak wynika z analizy 
prasy młodzieżowej - prowadzą do dorosłości. Pisze:

„Pisma dla dziewcząt stawiają znak równości między modą, wolnym czasem, miłością 
i seksem. Życie polega na zaspokojeniu własnej cielesności, przy czym najwięcej zależy tutaj 
nie od wpływu rodziny, środowiska czy polityki, ale od osobistego zaangażowania i sprytu. 
Nastoletnim czytelniczkom «Dziewczyny» nie imponuje polityk spocony w pogoni za władzą 
ani dorobkiewicz w pierwszym pokoleniu, lecz młody człowiek, który w sposób bezpruderyjny 
rozgrywa pierwszą miłość. O innych zasadach postępowania - poza sprytem - a także o innych 
sposobach wejścia w dorosłość niż słuchanie ostrej muzyki i uprawianie ostrego seksu - czaso
pisma milczą”81.
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Zapewne wybór tematyki (i sposób, w jaki ona jest podejmowana - przyzwolenie, 
schlebianie odbiorcy) to trafienie w sedno zainteresowań (i gustów) dojrzewających 
i także sposób na popyt. Redaktorzy omawianych magazynów twierdzą, że tylko reali
zują życzenia nastolatków i w zasadzie ich pisma są dokładnym odbiciem współczes
nej młodzieży. M. Sierocki dodaje, że mógłby pisać o modelarstwie czy majsterkowa
niu - o czym pisano w gazetach dla młodzieży, gdy sam miał naście lat, ale

„(...) żeby choć jeden list z taką prośbą [przyszedł - przyp. B.G.], choć cień listu filatelistyczne
go. Nic. Tylko modne zespoły i seks. I nie do nas proszę mieć pretensję, tylko do rodziców, że tak 
wychowali. Myśmy taką młodzież dostali i zaspokoiliśmy tylko jej potrzeby”82.

82 G. Sroczyński, Modelarstwo..., s. 10.
83 Tamże, s. 11.
84 M. Polewską Kasa..., s. 66.
85 E. Nowakowską Zamknął..., s. 34.
86 J. Szocki, Prasa..., s. 123.
87 K. Krzysztofek, Erotyzm..., s. 10.

Powstaje pytanie: czy należy w ten sposób odpowiadać na potrzeby dorastających? 
Swoistym postawieniem kropki nad „i” będzie w tym miejscu przytoczenie słów 
M. Bilskiej, lekarki odpowiadającej na listy w „Bravie Girl”:

„Starałam się zainteresować «Girl» innymi tematami, żeby dziewczyny nie czytały tak dużo 
o seksie. Zaproponowałam rubrykę «zwiedź swój krajw albo «o kwiatach». Ale badania rynku 
wykazały, że czytelniczki tego nie chcą i przestałyby kupować pismo”83.

Wynika z tego, że niezależnie od faktu, czy redaktorzy zgadzają się z formułą pi
sma, czy nie, i tak najważniejsza jest rentowność tytułu.

Omawiane magazyny nie mają aspiracji edukacyjnych i otwarcie przyznają: „ofe
rujemy rozrywkę i nie mamy zacięcia edukacyjnego”, a przy tym - jak stwierdził Jerzy 
Szulwic - starają się przemycać pozytywne treści i poruszać tematy, o których nie 
rozmawia się w domu ani w szkole84. Sądząc po zawartości treści analizowanej prasy, 
dotyczy to tematów poświęconych edukacji seksualnej, które zajmują sporo miejsca 
w każdym numerze, „ponieważ wydawcy okupują puste pole niewiedzy, którego ani 
rodzina, ani szkoła nie potrafią zagospodarować”85.

J. Szocki jest zdania, że tak duże zainteresowanie nastolatków tematyką erotyczną, 
jaką lansują czasopisma młodzieżowe, „dowodzi nieadekwatności edukacji szkolnej do 
potrzeb życia współczesnego”86. Stąd młodzież, nie znajdując tej wiedzy w szkole, szu
ka jej na łamach pism, nierzadko goniących za silnymi bodźcami, sensacją i zyskiem.

Z kolei K. Krzysztofek stwierdza, że dzisiejsza młodzież spotyka się z modelem so
cjalizacji i edukacji, który może prowadzić do schizofrenii. Bo oto:

„(...) zjednej strony młodych ludzi chce się kształtować w duchu wartości chrześcijańskich, któ
re to zadanie poza Kościołem ma przejąć na siebie rodzina, szkoła (...). Z drugiej zaś nastolatko- 
wie zalewani są treściami, które tej formule wychowawczej przeczą a które płyną szerokim stru
mieniem z mediów masowych. Jak sobie 14- czy 15-letni młody człowiek ma z tym poradzić 
(...). I wcześniej (PRL), i dziś brak elementarnej spójności w aksjologii wychowawczej”87.

Trudno przyjąć, że owa spójność może nastąpić w warunkach pluralizmu ideolo- 
giczno-politycznego, w sytuacji, w której wielu decydentów działa pod wpływem róż
norakich motywacji oraz ideologii. Aby kontakt młodzieży z omawianą prasą nie 
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skończył się na nieświadomej identyfikacji, „trzeba uczyć stawiania problemów, lo
gicznego myślenia i krytycznej oceny lektur” - wskazuje A. Gutowska, zaznaczając 
jednocześnie, że jest to zadanie dla rodziny, szkoły i katechezy88.

8 A. Gutowska, Demoralizacja..., s. 23.
Cyt. za: G. Sroczyńskim, Modelarstwo.s. 8.
Oferta męskich pism jest znacznie skromniejsza pod względem liczby tytułów, magazyny dla męż

czyzn nie doczekały się też wielu opracowań. Z kolei niejedno czasopismo zaliczane do prasy kobiecej 
czytane jest zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn.

Z. Sokół, Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995, Rzeszów 1998, s. 358-363.
Do grupy pism dla „kobiet sukcesu” zaliczyła autorka: „Twój Styl”, „Kobietę i Styl”, „Zwierciadło”, 

„Pani”, „Kobietę i Życie”; kategorii pism dla „kobiet pracujących” przypisała takie tytuły, jak: „Przyjaciół
ka > „Gospodyni”, „Świat Kobiety”, „Chwila dla Ciebie”, „Pani Domu”, „Claudia”; prasę zaś „dla nas, ale 
n'e o nas” wyróżniła na podstawie „Życia na Gorąco”, „Naj”, „Halo”, „Wielkiego Świata”, „Tiny”, 
„Z życia wzięte”, „Kobiety i Mężczyzny”.

Jednak rodzina też może ulec pokusie pójścia za błyszczącym światem ze stronic 
ekskluzywnych czasopism, który będzie oczarowywał i pociągał obietnicami szczęścia 
oraz spełnienia. Jeśli dorosły człowiek spragniony szczęścia wpada w te pułapki, to cóż 
dopiero nastolatek. Zdaniem W. Paszyńskiego, warszawskiego kuratora oświaty:

„Obarczanie tych pisemek [B, P, D, BG - przyp. B.G.] winą za cokolwiek jest śmieszne.
Świat dzieci naśladuje świat dorosłych. Jeśli rodzice czytają «Halo» albo «Na żywow, to niech nie 
mają pretensji, że ich dzieci czytają «Bravo» i «Girl»”89.

Rzeczywiście między wzorami zachowań i wartościami upowszechnianymi w cza
sopismach dla osób dojrzałych, szczególnie w prasie kobiecej90, a tymi, które lansują 
magazyny przeznaczone dla młodzieży, można odnaleźć wiele analogii. Dotyczą one 
obrazu świata, otaczającej rzeczywistości, tematyki seksualnej czy wreszcie modelu 
życia pełnego wartości hedonistycznych. Zofia Sokół, analizując prasę kobiecą, wy
różniła trzy wizerunki kobiet prezentowane na łamach tychże pism z lat 1990-1995, 
które łączyła otwartość na sprawy seksu oraz dbałość o zdrowie, urodę i figurę91. Za
równo w pismach dla „dam biznesu”, „kobiet pracujących”, jak i w grupie pism: „dla 
nas, ale nie o nas”92 o seksie pisało się dużo i ze szczególnym upodobaniem.

W pismach dla „kobiet interesu” prezentowano kobiety robiące karierę i posiadają
ce rodzinę, która nigdy nie była dla nich celem samym w sobie. Najlepszy był wyro
zumiały, kochający mąż i udane dzieci, jeśli jednak uczucie między małżonkami wy
gasło, to następował formalny rozpad związku. Oczywiście „kobieta sukcesu” może 
mieć w życiu wielu partnerów seksualnych, wiele razy może też wchodzić w formalne 
bądź nieformalne związki. Życie intymne, potrzeby i upodobania erotyczne są dla niej 
bardzo ważne, potrafi w sposób otwarty komunikować to partnerowi oraz o tym mó
wić, np. w wywiadach. Zdrada małżeńska nie jest zasadniczo potępiana w tych pi
smach, gdyż „letni romans można uznać za jeden z elementów udanego urlopu”, 
a sama zdrada może działać „ożywczo” na związek. Miesięcznik „Zwierciadło” wpro
wadził nawet dział pt.: Moja niewierność, w którym czytelniczki opowiadały o zdra
dzie małżonka, np. w ten sposób: „kochałam, zdradziłam, nie żałuję”. Ten dział, ze 
względu na charakter wyznań, niejako koresponduje z rubryką Mój pierwszy raz uka
zującą się w „Bravie”, a dotyczącą opisu przeżyć nastolatków związanych z inicjacją 
seksualną.
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Magazyny dla „kobiet pracujących” przedstawiały kobietę pracującą zawodowo 
(aby wraz z mężem utrzymać dom) i wspaniałą gospodynię, dbającą o rodzinę. Tema
tyka seksualna gościła na łamach tych pism najczęściej w formie porad: jak satysfak
cjonująco współżyć z mężem, jak urozmaicić ars amandi, jak pokonać trudności 
w kontaktach seksualnych i utrzymać męża przy sobie. Zdrada małżeńska w tych pi
smach była potępiana, ponieważ powoduje rozpad związku i unieszczęśliwia wszyst
kich: współmałżonka, dzieci i osobę, która zdradziła.

Kategoria pism: „dla nas, ale nie o nas” przenosiła natomiast czytelniczki w „wielki 
świat”, pełen bogactwa, plotek, rozrywki, o jakiej tylko mogły pomarzyć.

Wszystkie czasopisma kreowały nierzeczywisty obraz kobiety, która powinna być 
piękna, młoda i pożądana, gdyż podstawą zdrowia, urody i powodzenia u mężczyzn 
jest:

„(...) zgrabna i szczupła sylwetka, jędrne ciało o ciepłym brzoskwiniowym kolorze i pozbawiona 
zmarszczek twarz”93.

Tamże, s. 363.
Cyt. za: G. Sroczyńskim, Modelarstwo...,s. 11.
Tamże.
K. Kofta, Świat..., s. 8.

Pisma zgodnie przekonywały, że ów ideał urody pomoże kobietom osiągnąć korzy
stanie ze środków kosmetycznych, gabinetów odnowy biologicznej i salonów gimna
stycznych, które są szeroko reklamowane na łamach prasy kobiecej.

Podobny stosunek do urody, mody i kosmetyków lansowany jest na łamach maga
zynów młodzieżowych, a szczególnie pism dla dziewcząt. Roch Sulima, po analizie 
„Brava Girl” i „Brava” odnotował, że dzieciom zabiera się dzieciństwo, ponieważ:

„(...) narzuca się im wzory konsumpcji dorosłych (tampony, kosmetyki), robi się z nich konsu
mentów kultury masowej. Za pośrednictwem pisma rynek upomina się o młodzież”94.

A czyni to - zdaniem autora - poprzez ukazywanie bardzo pociągającego modelu 
życia, świata spełnień, w którym marzenia sprowadza się do realizacji prostych za
chcianek, jak chociażby tej, że wystarczy użyć szminki lub lakieru określonej firmy 
i już można być szczęśliwym. Tej „hodowli konsumentów” - jak piszę autor - wtóruje 
wyzwanie rzucone polskiej tradycji cierpiętniczej - „Zamiast nakazu «módl się i pra- 
cuj», nakaz «strój się i baw»”95.

Wszystko to w rezultacie powoduje, że młody odbiorca może chętnie podążać szla
kami proponowanymi przez kierowane do niego pismo, gdyż są one łatwe do pokona
nia, obiecują wiele przyjemności i zabawy. To, że omawiane magazyny nie stawiają 
wymagań (intelektualnych, moralnych czy społecznych), jest także przyczyną ich po- 
czytności i sukcesu, ponieważ jak piszę K. Kofta:

„(...) ta masowa ucieczka od jakiejkolwiek myśli o ciężarze gatunkowym większym niż puszek 
do pudru jest symptomatyczna. Jest (...) sposobem na życie, bez - lub co najwyżej - z minimal
nym użyciem rozumu”96.

Uwzględniając dane OBP i CBOS, można sądzić, że wspomniane tytuły mają okreś
lony krąg odbiorców, co więcej, istnieje prawdopodobnie kategoria młodzieży „odpor

93

94

95

96
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na” na oddziaływanie owych magazynów97. Okazuje się, że czytelnikami omawianych 
pism są uczniowie osiągający słabsze wyniki w nauce, kończący edukację na niższych 
szczeblach, niezainteresowani problemami politycznymi czy ekonomicznymi, miesz
kańcy małych miast, osoby o niskim poziomie aktywności kulturalnej. Z badań prze
prowadzonych przez OBP w listopadzie 1997 roku wynika, że w grupie ankietowanych 
czytelników „Brava” znajduje się 2/3 kobiet i 1/3 mężczyzn, takie same proporcje od
notowano w tym czasie wśród czytających „Popcorn”98. Odbiorcy tych pism w więk
szości mieszkają na wsi („Bravo” - 37%, „Popcorn” - 36%) lub w miastach do 50 tys. 
mieszkańców (odpowiednio: 30% i 29%). Czytelnicy wskazanych tytułów zwykle re
krutują się spośród osób posiadających wykształcenie podstawowe („Bravo” - 65%, 
„Popcorn” - 71%) lub zawodowe i niepełne średnie (odpowiednio: 30% i 24%). Spo
śród wszystkich ankietowanych w grupie osób z przedziału wiekowego 15-24 lat co 
czwarty jest czytelnikiem „Brava” (25,4%), a 12% czyta „Popcorn”99. Czytelnicy oma
wianych tytułów rzadko sięgają po jakieś tygodniki opinii, często natomiast po tygodni
ki i dwutygodniki kobiece100 *. Spośród tematów poruszanych w prasie najbardziej intere
sują ich te, które dotyczą gwiazd estrady - muzyki popularnej, krzyżówek, konkursów, 
zagadek, horoskopów, mody i pielęgnacji urody, programu radiowo-telewizyjnego, 
katastrof i wypadków. Najmniej z kolei zajmują młodzież czytającą „Bravo” i „Pop
corn” takie kwestie, jak: działalność partii politycznych, notowania giełdowe, prowa
dzenie biznesu, działalność władz państwowych 01. Ewa Bobrowska sądzi, że czasopi
sma, takie jak: „Bravo”, „Popcorn”, „Dziewczyna” czy „Bravo Girl”, nie są wybierane 
przez reprezentantów całej młodzieży, lecz trafiają do specyficznych, określonych jej 
kategorii102. Prawda może być jednak znacznie mniej optymistyczna, gdyż badania 
czytelnictwa PBC (SMG/KRC) i OBP-u - jak zaznaczają redakcje tych pism - przed
stawiają preferencje czytelnicze od 15. roku życia, a wiadomo, że wspomniane tytuły 
czytają uczniowie szkół podstawowych, począwszy od 11. roku życia.

Zob. Aktywność kulturalna młodzieży. Komunikat z badań CBOS, „Problemy Opiekuńczo-
■ Wychowawcze”, 1994, nr 10, s. 16.

99 R. Filas, H. Siwek, Czytelnictwo prasy w Polsce. Jesień 1997, OBP, Kraków 1998, cz. II, tab. 6.5.
’ Tamże, tab. 6.3.
“ Tamże, tab. 6.12.

Tamże, tab. 6.15.
E. Bobrowska, Nowe pisma młodzieżowe a wychowanie [w:] F. Adamski (red.), Wychowanie na 

rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, Kraków 1999, s. 73.





Rozdział IV

METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ

1. Problematyka badawcza

Przedmiotem badań uczyniono modele zachowań seksualnych upowszechniane na 
łamach wybranych pism młodzieżowych oraz modele zachowań seksualnych funkcjo
nujące w świadomości nastolatków. Eksplikacji pojęcia modeli zachowań seksualnych 
na potrzeby opracowania dokonano w rozdziale 1.3. W magazynach młodzieżowych 
ludzkie zachowania seksualne przedstawiane są w sposób słowny, rzadziej obrazowy 
i mogą służyć jako przykład oraz przedmiot odniesienia ocen. Modele zachowań sek
sualnych obecne w świadomości nastolatków dotyczą natomiast ich poglądów, opinii, 
wyobrażeń, sądów na temat zachowań seksualnych młodzieży. Modele świadomościo
we, posiadając subiektywny charakter, łączą się z przyjętym systemem wartości i po
staw jednostki, dlatego mogą być przez nią traktowane jako pewien wyznacznik wła
ściwego zachowania oraz przedmiot odniesienia ocen. W grupie interesujących nas 
modeli rozpatrywano wyobrażenia na temat: praktyki „chodzenia z sobą”, obrazu „ide
alnej” sympatii, uświadomienia seksualnego, rozpoczynania współżycia seksualnego 
i jego konsekwencji, stosunku do poczętego dziecka. Badania dotyczyły zasadniczo 
młodzieńczych związków uczuciowych, dlatego starano się poznać obyczajowość 
młodzieży związaną z takimi relacjami, ograniczając się do zachowań heteroseksual
nych. Nie podejmowano natomiast tematu innych form zachowań seksualnych, np. 
homo- lub autoseksualnych, nie skupiano się również na wymiarze fizycznym, traktu
jącym seksualność człowieka rzeczowo i w sposób techniczny (np. pytania typu: „czy 
robiłeś te rzeczy, ile razy, ile miałeś lat?”)1.

0 trudnościach związanych z badaniem intymnych sfer życia człowieka piszę J. Kurzępa, Zagrożo- 
s. 79-95.

Zdawać by się mogło, że podejmowane badania czyniły pracę dwuczęściową, nie
jako dwuczłonową. Z jednej strony bowiem dotyczyły modeli zachowań seksualnych 
obecnych na łamach pism dla młodzieży, a z drugiej koncentrowały się na badaniu 
określonej grupy nastolatków w kontekście podejmowanego tematu. Jednakże zapo
znanie się z modelami zachowań seksualnych upowszechnianymi w prasie młodzieżo
wej stanowiło punkt wyjścia do konstrukcji narzędzia badawczego, jakim był kwestio
nariusz ankiety, służący do badania modeli zachowań seksualnych w poglądach nasto- * 
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latków. W badanej próbie młodzieży więcej niż trzecia część ankietowanych (35,5%) 
deklarowała czytelnictwo prasy poddanej analizie. Dlatego zasadniczym celem badań 
było przedstawienie modeli zachowań seksualnych propagowanych przez wybrane 
czasopisma młodzieżowe i skonfrontowanie z nimi poglądów uczniów czytających 
i nieczytających interesujących nas tytułów.

Badanie skuteczności oddziaływania pism wydaje się bardzo problematyczne, dla
tego że trudno byłoby oddzielić wpływ innych kanałów masowego przekazu, np. Inter
netu, telewizji, radia, książek od wpływu prasy. Na kształtowanie wyobrażeń 
o seksualności człowieka ogromny wpływ ma rodzina, grupa koleżeńska, rówieśnicza, 
katechizacja, szkoła. Zarówno grupy pierwotne, takie w których więź jest oparta na 
kontaktach osobistych, jak i grupy odniesienia, z którymi jednostka się identyfikuje, 
odgrywają najważniejszą rolę w procesie kształtowania systemu wartości. Jednakże 
człowiek, należąc do różnych grup społecznych, może być poddany ich oczekiwaniom. 
Niejednokrotnie środowiska te stawiają mu odmienne wymagania i kierują się różnymi 
wartościami, stąd grupy społeczne są filtrami dla społecznego wpływu mediów, co 
podkreślali J. i M. Rileyowie, autorzy socjologicznego modelu komunikowania2. Od 
dawna też w teoriach komunikowania masowego, obok czynników społecznych 
uwzględnianio czynniki psychologiczne, związane z podatnością na wpływ mediów 
i predyspozycjami samych jednostek3. Stąd media mogą wzmacniać skłonności już 
istniejące, np. przyczyniać się do zachowań agresywnych osób, u których inne trudne 
okoliczności powodują kumulowanie się agresji.

2 Zob. T. Goban-Klas, Media i..., s. 60-61.
3 Por. np. Teoria wieloetapowego przepływu Klappera, która uznaje pewną aktywność odbiorcy prze

kazu medialnego. Zob. M. Zuber, Wybrane teorie komunikowania masowego i próby ich empirycznej wery
fikacji [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), Studia z teorii komunikowania masowego, Wrocław 1999, s. 19-20.

4 Obszerne badania na temat modeli małżeństwa i rodziny na łamach „Przyjaciółki” prowadził w dru
giej połowie lat sześćdziesiątych F. Adamski, badając również stopień zgodności modeli propagowanych ze 
środowiskowymi. Zob. F. Adamski, Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa, Warszawa 1970.

W referowanych badaniach nie wykazywano zatem skuteczności oddziaływania pi
sma na jednostkę, gdyż byłoby to niemożliwe. Stwierdzano natomiast, w jakim stopniu 
upowszechniane w magazynach młodzieżowych treści dotyczące seksualności czło
wieka są zgodne, a w jakim stopniu sprzeczne z wyobrażeniami nastolatków („czytają
cych” pisma i „nieczytających”) na temat życia uczuciowego i seksualnego4. Samo 
stwierdzenie zgodności między modelami zachowań seksualnych obecnymi na łamach 
czasopism młodzieżowych a odnośnymi modelami istniejącymi w świadomości od
biorców tych magazynów nie świadczy jeszcze o wpływie czy oddziaływaniu wskaza
nych tytułów. Młodzież sięgająca po „Bravo” czy „Popcorn” może to czynić dlatego, 
że wybrane magazyny prezentują właśnie taki obraz seksualności człowieka, jaki jest 
zgodny z jej poglądami, obserwacjami i doświadczeniem. Podobieństwo poglądów, 
zgodność czy - jak coraz częściej się mówi - „kompatybilność” byłyby więc warun
kami decydującymi o tym, że młody człowiek wybiera właśnie te, a nie inne pisma. 
Stąd, jeśli nawet w referowanych badaniach będzie mowa o zgodności czy „możliwym 
wpływie” czasopism, to należy mieć na uwadze fakt, iż owa zgodność niekoniecznie 
jest wynikiem oddziaływania nadawcy na odbiorcę, dlatego wszelkie wnioski należy 
wyciągać z dużą ostrożnością i dystansem. Jednocześnie wiele teorii komunikowania 
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masowego podkreśla, że jego istotą jest wzajemne oddziaływanie na siebie nadawcy 
i odbiorcy, że nadawca, wysyłając określone komunikaty, może wzmacniać pewne 
postawy u swoich odbiorców (szczególnie młodych, chwiejnych, niezdecydowanych, 
wówczas gdy odwołuje się do „najniższych instynktów” i proponuje „naskórkową 
przyjemność”). Wiedza potoczna zgodna z przysłowiem „kropla drąży skałę częstym 
padaniem” pozwala przypuszczać, że długotrwały kontakt z pismem prowadzi do 
przyjmowania proponowanych przez nie modeli, opcji, logiki, widzenia świata — tym 
bardziej jeśli połączy się to z wpływem innych środków masowego komunikowania.

Główny problem badawczy sprowadza się zatem do pytania: Jakie są modele za
chowań seksualnych w wybranych czasopismach młodzieżowych i poglądach nastolat
ków?

Z problemu głównego wynikają zasadnicze pytania badawcze:
1. Czy istnieje różnica w wyobrażeniach i poglądach na temat zachowań seksual

nych między grupą osób czytających wybrane do analizy pisma młodzieżowe a oso
bami ich nieczytającymi?

2. Czy modele zachowań seksualnych upowszechniane na łamach magazynów 
młodzieżowych są zbieżne z modelami świadomościowymi nastolatków będących 
odbiorcami tych pism?

3. Czy poglądy nastolatków odnoszące się do modeli zachowań seksualnych są de
terminowane w różnym stopniu cechami demograficzno-społecznymi respondenta?

W związku z problemem głównym wyłonione zostały następujące szczegółowe 
problemy badawcze:

1. Jakie modele zachowań seksualnych spotykają nastolatki na łamach poddanych 
analizie pism?

2. Jakie wartości są proponowane w tych magazynach pokoleniu wstępującemu?
3. Jak młodzież postrzega obyczaj „chodzenia z sobą”?
4. Jakie są kryteria wyboru sympatii?
5. Jakie wartości tkwią u podstaw związków uczuciowych młodzieży?
6. Czy aktywność seksualna łączona jest z uczuciem, miłością, zaangażowaniem, 

czy jedynie doznaniem fizycznej przyjemności?
7. Jakie młodzież posiada opinie w odniesieniu do inicjacji seksualnej - kiedy po

winno się podejmować współżycie seksualne oraz z jakich motywacji?
8. Czy w świadomości pokolenia dorastającego aktywność seksualna łączona jest 

z normami moralnymi i religijnymi?
9. Jak oceniane są przez młodzież przygodne kontakty seksualne?

10. Jak oceniany jest rówieśnik, który nie posiada doświadczeń seksualnych?
H. Jaka jest deklarowana wiedza młodych co do metod rozpoznawania płodności 

i antykoncepcji?
12. Jak powszechne jest współżycie seksualne wśród badanych nastolatków?
13. Czy nastolatki są świadome konsekwencji współżycia seksualnego?
14. Jaki jest stosunek młodzieży do poczętego dziecka?
Większość z postawionych pytań odnoszona była do poglądów badanych nastolat

ków oraz modeli zachowań seksualnych ukazywanych młodzieży przez redakcje wy
branych pism.
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2. Metody i techniki badań

Stosowane w pedagogice badania empiryczno-analityczne, opierające się głównie na 
indukcyjnym toku postępowania, są wzorowane na metodologii nauk przyrodniczych. 
Jak piszę Stanisław Palka, badania takie, zamiast prowadzić do odkrywania faktów, 
często łączą się z tworzeniem artefaktów z tej racji, że zjawiska pedagogiczne nie pod
dają się metodologii nauk przyrodniczych5. Stąd wysuwany na szeroką skalę postulat, 
odnoszący się do badań empirycznych ilościowych i jakościowych w pedagogice, do
tyczy łączenia badań ilościowych (weryfikujących hipotezy) z badaniami jakościowy
mi (odkrywającymi)6.

5 S. Palka (red.), Teoretyczne podstawy pedagogiki, Kraków 1987, s. 19.
6 Zob. S. Palka, Ilościowo-jakościowe badania pedagogiczne, „Ruch Pedagogiczny”, 1989, nr 1, s. 3- 

-11; R. Pachociński, Metody ilościowe i jakościowe w badaniach oświatowych, „Edukacja”, 1997, nr 3, 
s. 36-53.

7 W celu uporządkowania różnorodnych treściowo odpowiedzi należy poddać je kodyfikacji.
8 Zob. E. Zaręba, Badania empiryczne ilościowe i jakościowe w pedagogice [w:] S. Palka (red.), 

Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998, s. 45-50.
9 Zob. S. Pamuła, Metoda analizy zawartości prasy i jej zastosowanie w wybranych tygodnikach, Czę

stochowa 1996, s. 23-30.

Przyjęte postępowanie badawcze obligowało do zastosowania określonych metod, 
technik i narzędzi badawczych. Do badania modeli zachowań seksualnych w czasopi
smach młodzieżowych zastosowano technikę badawczą, jaką jest analiza treści, pro
wadzona zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym. Pozwoliła na to budowa 
narzędzia badawczego, tzw. klucza kategoryzacyjnego. Z kolei metodą badawczą, za 
pomocą której poznawano modele zachowań seksualnych obecne w poglądach nasto
latków, był sondaż diagnostyczny, techniką zbierania materiału - ankieta audytoryjna, 
a narzędziem badawczym - skonstruowany do badań kwestionariusz ankiety. Kwestio
nariusz ankiety zawierał łącznie w części tematycznej i metryczkowej 35 pytań, 
w większości otwartych. Oprócz pytań otwartych, które pozwalają na jakościową ana
lizę danych i zarazem wymuszają skonstruowanie klucza kodyfikacyjnego7, zastoso
wano pytania z kafeteriami zamkniętymi, półotwartymi oraz koniunktywnymi i dys- 
junktywnymi. W kwestionariuszu ankiety zamieszczono także pytanie filtrujące 
(pyt. 21) oraz pytania kontrolne. Zastosowane techniki i narzędzia badawcze, zarówno 
analiza treści czasopism młodzieżowych, jak i skonstruowany kwestionariusz ankiety, 
umożliwiały prowadzenie badań w aspekcie ilościowym i jakościowym8.

Niektórzy badacze doszukują się śladów analizy tekstu prasowego już pod koniec 
XVI wieku, pewne natomiast jest, że zasadniczy rozwój tej metody przypada na po
czątek wieku XX, kiedy to zaczęto ją stosować w prasoznawstwie, politologii, socjolo
gii czy literaturoznawstwie9. Zastosowanie analizy treści do badania tekstów zamiesz
czanych w prasie, audycji radiowych i telewizyjnych, dokumentów osobistych i wy
tworów (np. wypracowania, listy, pamiętniki, prace plastyczne), dokumentów 
oficjalnych (np. programy nauczania, ustawy, regulaminy, kodeksy i in.) może 
w znacznej mierze służyć także pedagogice praktycznie i teoretycznie zorientowanej. 
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Sprzyja temu fakt stosowania analizy treści w badaniach weryfikujących hipotezy, 
diagnostycznych, eksploracyjnych czy heurystycznych.

Klasyczne studium tej techniki badawczej jest zasługą Bernarda Berelsona, za któ
rym przyjęto, iż analiza treści powinna spełniać cztery warunki: obiektywności, syste
matyczności, ujęcia ilościowego i jawności badanych treści10 *. Warunek obiektywności 
- według Berelsona - odnosi się do konieczności tak precyzyjnego definiowania kate
gorii analizy, aby różni badacze, analizując te same teksty, otrzymywali takie same 
wyniki”. W praktyce oznacza to, że stworzenie w miarę doskonałego klucza kategory- 
zacyjnego pomaga wielu badaczom pokonać różne wątpliwości przy analizie tekstu. 
Stąd prawdąjest, że od powodzenia przy tworzeniu narzędzia badawczego zależy suk
ces analizy treści.

W tym miejscu warto przytoczyć definicję B. Berelsona: „Analiza treści jest techniką badawczą, 
mającą na celu obiektywny, systematyczny i ilościowy opis jawnej treści informacji”. B. Berelson, Content 
Analysis [w:j G. Lindzey (red.), Handbook ofSocial Psychology, t. 1, Massachusetts 1959, s. 489.

Tamże.
S. Pamuła, Metoda..., s. 37.
B. Berelson, tamże.

Aby prowadzić analizę treści w sposób systematyczny, należy badać całą treść 
w terminach wszystkich odpowiadających jej kategorii, co wykluczałoby możliwość 
analizy cząstkowej i stronniczej, potwierdzającej tezę badacza. Jednocześnie warunek 
„systemowości” odnosi się do takiej organizacji analizy, aby zgromadzony materiał 
pozwolił na rozwiązanie jakiegoś problemu naukowego czy weryfikację hipotezy.

Ilościowe ujęcie przekazu sprowadza się do wskazania częstotliwości, z jaką okreś
lone kategorie analityczne pojawiają się w treści. Jest to zbieżne z określaniem nacis
ku, jaki się na nie kładzie, czy też stopnia, w jakim są pomijane. Ujęcie analizowanych 
treści we wskaźniki liczbowe i procentowe pozwala na dokładniejszy ogląd badanych 
przekazów i porównywanie ich z ilościowego punktu widzenia12. Ponieważ zazwyczaj 
konkretnym kategoriom analitycznym przypisuje się liczbową częstotliwość ich wy
stępowania, dlatego warunek ilościowego ujęcia można spełniać również poprzez sto
sowanie terminów opisowych, takich jak: więcej, zawsze, często, rzadko, wzrastająco.

Konieczność jawności analizowanych treści jest sprawą tak ważką, że warto w tym 
miejscu przytoczyć za Berelsonem, czego dotyczy warunek syntaktyczności i seman- 
tyczności:

„(...) analiza treści ogranicza się na ogół do przedstawienia treści informacji, a nie posuwa się do 
bezpośredniego wyrażenia ukrytych intencji, jakie ta treść ma wyrażać, ani też ukrytych reakcji, 
jakie może wywołać. Rezultaty analizy treści służąjednakże zazwyczaj jako podstawa do takich 
interpretacji na temat treści ukrytej”13.

Chociaż Berelson mówi tutaj o opisie nieukrytej treści przekazu, to jednocześnie 
zaznacza możliwość jej wpływu na wnioskowanie o treściach ukrytych. Wiadomo, że 
nie można klasyfikować elementów nieobecnych w tekście przekazu, jednakże ich 
nieobecność już sama w sobie może być poddawana interpretacji, dokładniej - powie 
Walery Pisarek -
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„(...) z analizy elementów wyrażonych explicite wnioskuje się o występujących implicite właści
wościach przekazów”14.

14 W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1983, s. 31.
15 W polskiej tradycji prasoznawczej używano terminu „analiza zawartości” do takich analiz, które 

oprócz treści uwzględniają także formę przekazów. Takie stanowisko ugruntowało się pod wpływem 
1. Tetelowskiej, współzałożycielki i dyrektora Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie, która upo
wszechniała tę nazwę. Zob. tamże, s. 25 oraz S. Pamuła, Metoda..., s. 29-30.

16 W. Pisarek, Analiza..., s. 44—45.
17 Tamże, s. 33. Jednakże - jak piszę Pisarek - nawet najbardziej rzetelnie przeprowadzona analiza 

przekazu stanowi jedynie punkt oparcia dla pytań o nadawcę i jego intencje, przyczyny powstania przekazu, 
relacje, jakie zachodzą między przekazem a rzeczywistością, pytań o ewentualnego odbiorcę i jego reakcję 
na przekaz. Zwykle wyprowadzenie odpowiedzi na powyższe pytania z analizy przekazu ma charakter 
hipotetyczny. Zob. też s. 22.

18 R. Mayntz, K. Holm, P. Hubner (red.), Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa 
1985, s. 193.

W analizie zawartości (jak. ją określa Pisarek15) zwykle przyjmuje się częstotliwość 
występowania określonych elementów za wskaźnik określonych cech przekazu.

Zarówno warunek ilościowego ujęcia, jak i jawności analizowanych treści nie jest 
dziś podtrzymywany przez wszystkich teoretyków, wbrew założeniom prekursorów tej 
metody. Z pewnością przywiązywanie zbyt wielkiej wagi do liczbowego ujęcia wyni
ków oraz przedstawianie ich w formie tabelarycznej nie gwarantuje obiektywności 
i nie zawsze jest uzasadnione.

„Klasyczne” cechy analizy treści uzupełniane są kilkoma postulatami16. Podkreśla 
się konieczność dążenia do ujawnienia - dzięki badaniu przekazów - pozostałych ele
mentów procesu komunikowania, a więc cech kanału, jakim przekazywane są informa
cje, kodu nadawcy (np. słowo pisane, słowo mówione, obraz, muzyka i in.), zachowa
nia się odbiorcy, czy też wskazania, dlaczego zawartość badanych przekazów jest taka 
a nie inna. Niejako „czysto opisowa” informacja o zawartości danego przekazu, nieod- 
niesiona do innych cech tego przekazu, cech nadawcy czy odbiorcy stanowi małą 
wartość naukową, stąd wymóg, aby uzyskiwane dzięki analizie treści wyniki były włą
czane w badany proces komunikacji17.

Kolejny postulat odnosi się do badania nie pojedynczego przekazu, ale całego ich 
zbioru. Ważna jest także orientacja na prowadzenie analizy porównawczej, czyli wyka
zanie względności wyników. Porównanie z sobą zbiorów tej samej wielkości i wskaza
nie, że w jednym z nich słowo x występuje 100 razy, a w drugim słowa y użyto 50 
razy, nabiera w tym zestawieniu pełniejszej wymowy i pozwala na wyciąganie dal
szych wniosków.

Analiza treści niesie z sobą wiele ważkich problemów. Jak piszę Renate Mayntz:
„(...) celem analizy treści (...) jest identyfikacja i odpowiednia klasyfikacja treści lub znaczeń 
określonych konfiguracji językowych - słów, zwrotów, zdań lub dłuższych wypowiedzi”18.

1 tu pojawia się pytanie, co znaczy owa odpowiednia klasyfikacja treści, jak można 
obiektywnie ustalić znaczenia określonych konfiguracji słownych znajdujących się 
w tekście. Skąd osoba przeprowadzająca analizę treści ma wiedzieć, co oznacza kon
kretny znak językowy w danym tekście, jaką treść nadaje mu nadawca, a jak odbiera 
go audytorium? Pozostająca pod wpływem amerykańskiej socjologii komunikacji au
torka odpowiada, że osoba analizująca określony tekst opiera się z reguły na własnym, 
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intuicyjnym rozumieniu języka. R. Mayntz, prezentując swoje stanowisko, polemizuje 
z wieloma badaczami, którzy ograniczają analizę treści do jawnej treści przekazu. 
Przez jawną treść rozumiano zwykle to, co w określonym kręgu językowym uznaje się 
za „właściwe” znaczenie danego słowa, wyrażenia itd., niezależnie od intencji nadaw
cy. W związku z tym Mayntz wskazuje na błędne założenie, że analizujący tak rozumie 
znaczenie komunikatu, jak je pomyślał nadawca i jak je zrozumiał odbiorca.

Kolejny problem związany z analizą treści pojawia się - zdaniem autorki - wówczas, 
gdy na podstawie rodzaju i częstotliwości występowania elementów językowych 
o określonym znaczeniu wnioskuje się o zmiennych niejęzykowych. Takie wnioski mogą 
odnosić się do: a) nadawcy przekazu oraz intencji, jakimi się kieruje, czy też uznawanego 
przezeń systemu wartości; b) tego, co nadawca myśli o odbiorcy, dokładniej cech, jakie 
mu przypisuje (np. zainteresowań, poziomu wiedzy, uznawanych wartości), formułując 
komunikat; c) domniemanych reakcji odbiorcy na komunikat; d) kontekstu kulturowego, 
w którym przekaz powstał, lub cech systemu społeczno-kulturowego, do którego jest 
adresowany (np. wartości akceptowanych i propagowanych w danym społeczeństwie, 
celów określonej organizacji, politycznej orientacji wydawnictwa, interesów klasy spo
łecznej)19. Aby uniknąć interpretacji spekulatywnych, zaznacza R. Mayntz, wnioski nale
ży opierać na teorii, która wyjaśnią w jakich okolicznościach określone intencje, warto
ści, postawy przyjmują dane formy językowe. Problem w tym, że nie ma jednej teorii, 
która opisywałaby wymienione zależności - wszystkie one wpisują się w rzeczywistość 
wielowymiarową stąd częste ujmowanie procesów komunikowania masowego za po
mocą modeli syntetycznych czy systemowych.

2’Tamże, s. 195.
B. Berelson, Content..., s. 506.
W. Pisarek, Analiza..., s. 56.

Stosując analizę treści do badania określonych zagadnień, należy pamiętać, iż mo
że ona dotyczyć: cech samej treści („co się mówi”) lub form przekazu (Jak się mó
wi”), intencji bądź cech twórców treści, informacji o odbiorcach i rezultatach oddzia
ływania treści. Takie sposoby ujęcia analizy materiału symbolicznego są ważne w fazie 
konceptualizacji badań, kiedy się decyduje, czy analiza treści będzie adekwatną techni
ką służącą do badania określonych problemów.

Utożsamianie wyników uzyskanych na podstawie analizy treści z oddziaływaniem 
środków masowego komunikowania jest w podobnym stopniu częste, co i błędne. Nie 
można wyciągać bezpośrednich wniosków z danych treści, gdyż pomija się wówczas 
cały szereg czynników oddziałujących w konkretnej sytuacji oraz - jak podkreślał 
Berelson - rolę predyspozycji jednostkowych bądź grupowych w przyjmowaniu lub 
odrzucaniu określonych poglądów20. Badanie efektów, jakie media wywierają na jed
nostki czy całe grupy odbiorców - jakkolwiek mogą one być natychmiastowe bądź 
odległe, krótkotrwałe lub długotrwałe, wzmacniane lub nie, mogą odnosić się do in
formacji, opinii, gustu lub zachowania - rozpatrywane jest w kategoriach cech psy
chologicznych publiczności. Idąc dalej, można powtórzyć za Pisarkiem, że:

„(■••) analiza zawartości daje nieporównanie mocniejsze podstawy do wnioskowania o cechach 
nadawcy niż o cechach potencjalnych odbiorców”21.
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W tym miejscu warto podjąć krótkie rozważania na temat oddziaływania środków 
masowego przekazu, a dokładniej problemu ich skuteczności. Zważywszy na rolę, jaką 
w dobie obecnej odgrywają media, nie dziwi fakt, że wiele uwagi poświęca się bada
niom oddziaływania środków masowej komunikacji. Teoretyczne refleksje odnoszące 
się do wyjaśnienia procesów masowego komunikowania, jak i konstrukcje modeli 
będących reprezentacją tychże teorii, pełnią służebną rolę wobec analiz dotyczących 
ewentualnego pozytywnego i negatywnego wpływu przekazu medialnego na zachowa
nia odbiorców. Jakkolwiek środki masowe pełnią niezaprzeczalnie bardzo złożoną rolę 
społeczną - poprzez funkcje śledzenia świata22, przekazu i stymulacji rozwoju kultury, 
oświaty, gospodarki23 itd., dostarczając jednocześnie rozrywki szerokim rzeszom od
biorców - to nie sposób pominąć zagrożeń, jakie z sobą niosą. W kręgach psychologów, 
pedagogów, etyków i in. wciąż podejmuje się rozważania, związane także z badaniami, 
które miałyby dać odpowiedź na pytanie o wpływ przekazów medialnych pełnych prze
mocy oraz pornografii na populację odbiorców, szczególnie dzieci i młodzieży24.

22 Tak funkcję informacyjną i wyjaśniającą nazwał H. Lasswell. Wyodrębnił on także funkcję korelo
wania (correlation) oraz przekazu kulturowego (cultural transmission). Cyt. za: M. Zuber, Wybrane-, 
s. 14.

23 Media oprócz transmisji kultury stymulują także jej rozwój, i to - jak piszę T. Goban-Klas - zarówno 
w aspekcie symbolicznym, artystycznym, jak i obyczajowym oraz normatywnym poprzez promowanie 
nowych tendencji (m.in. w sztuce czy obyczajach). Zob. T. Goban-Klas, Proces komunikowania masowego 
[w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 1996, s. 237-238.

24 Zob. M. Zuber, Wybrane..., s. 11; T. Goban-Klas, Media i..., s. 28-29, 56, 262-264; M. Braun- 
-Gałkowska, Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na psychikę dzieci [w:] Dzieci i telewizja. Próby 
oceny oddziaływania, Biuro Studiów i Analiz Senatu, Warszawa 1995; A. Potocki, Pornografia..., s. 205- 
-207.

25 Cyt. za: T. Goban-Klas, Media i..., s. 246.
26 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999, s. 88-89; M. Zuber, 

Wybrane..., s. 15.

W mniemaniu części opinii publicznej istnieje przekonanie o „zgubnej” sile me
diów w tym zakresie i nadzwyczajnej skuteczności przekazów. Jednakże proces ko
munikowania w rzeczywistości nie jest jednokierunkowy, a odbiorca nie jest pasywny, 
stąd okres wiary we wszechmocne media należy już do przeszłości w naukowej re
fleksji. Nie oznacza to oczywiście kwestionowania siły mass mediów, bo jak piszę 
G. Gordon:

„To, że komunikowanie wszelkiego rodzaju musi w pewnym stopniu mieć wpływ na ludzi, 
jest dzisiaj aksjomatem”25.

Dlatego kluczem do odpowiedzi na pytanie o siłę i wpływ mediów pozostają wciąż 
badania prowadzone przez socjologów, psychologów, politologów i in. w ramach ko- 
munikologii.

Już jedne z pierwszych teorii komunikowania masowego opierały się na założeniu, 
że przekazy medialne wywierają silny wpływ na potencjalnych odbiorców, zgodny 
z zamierzeniami ich nadawcy. A że porównywano je do bodźca i reakcji, jaką on wy
wołuje, przyjęto określać je mianem teorii magicznego pocisku, zastrzyku lub pod
skórnego wpływu26. Ową teorię obrazuje model wszechmocy propagandy S. Tchakho- 
tine’a, który uważał, że powtarzanie określonych treści prowadzi do odpowiednich 
reakcji. Jednocześnie autor, opierając się na głośnych teoriach psychologicznych swo-
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ich czasów, sądził, że umiejętne wykorzystanie ludzkich popędów przy kierowaniu 
masami zapewnia sukces propagandzie27 *. Słuszność modelu wszechmocy propagandy 
nie została jednak potwierdzona przez empiryczną weryfikację.

27 T. Goban-Klas, Media i..., s. 54—56; B. Dobek-Ostrowska, Podstawy..., s. 89-90.
211T. Goban-Klas, Media i...,s. 56-57; B. Dobek-Ostrowska, Podstawy..., s. 77-78.
29 Zob. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy..., s. 53-56; T. Goban-Klas, Media i..., s. 253-256.

T. Goban-Klas, Media i...,s. 56.
3’ Tamże, s. 247.

B. Dobek-Ostrowska, Podstawy..., s. 108.

Linearne ujęcie procesu komunikowania masowego charakterystyczne jest również 
dla bodaj najbardziej znanego modelu komunikacyjnego autorstwa Harolda Lasswel- 
la . Jego model aktu perswazyjnego ujmuje proces masowego komunikowania 
w słynnej formule: „Kto mówi, co, jakim środkiem, do kogo i z jakim skutkiem?”. 
Zdaniem Lasswella, nadawca komunikatu stawia sobie za cel zmianę postawy (bądź 
kształtowanie nowej) i zachowań odbiorców, dlatego należy analizować: komunikatora 
(i jego motywy), treści, jakie przekazuje, specyfikę kanału przepływu informacji, au
dytorium, do którego się zwraca, oraz najważniejsze (i najtrudniejsze do badania) 
- rezultaty, jakie uzyskał nadawca. Mimo iż model aktu perswazyjnego uznawany jest 
w nauce o komunikowaniu za wzorcowy i wciąż pozostaje atrakcyjny dla wielu bada
czy, to jego słabość odnosi się do traktowania masowego komunikowania jako procesu 
jednokierunkowego, w którym odbiorca pozostaje jednostką bierną, wystawioną na 
oddziaływanie nadawcy.

We współczesnych badaniach mniej uwagi zwraca się na to, jak media oddziałują 
na ludzi, bardziej natomiast skupia się na pytaniu o to, co ludzie robią ze środkami 
masowymi. Takie ujęcie charakterystyczne jest dla badania korzystania i satysfakcji 
z mediów, w których koncentruje się na problematyce motywacji odbiorców29. Dzia
łalność wielu agencji reklamowych zasadza się m.in. na wykorzystaniu koncepcji 
użytkowania i korzyści (uses and gratificationś). Nowoczesna reklama i tzw. marketing 
polityczny oddziałują na podświadomość odbiorców w sposób jawny, odwołując się, 
jak piszę T. Goban-Klas:

„(...) nie do cech promowanych towarów, osób czy programów, lecz do aspiracji, systemów 
wartości, marzeń odbiorców. W rezultacie ludzie nie kupują np. kosmetyków, ale atrakcyjność 
i piękność, nie piją piwa, ale tworzą klimat dobrego towarzystwa i samopoczucia, nie wybierają 
polityka czy partii, ale osobistości, dobrobyt i demokrację”30.

Funkcjonujące obecnie w komunikologii przekonanie o negocjowanym wpływie 
mediów wydaje się częściowo odpowiadać na pytanie o skuteczność środków maso
wego komunikowania. Nowy sposób badania skutków mediów, określany jako „kon
struktywizm społeczny”, zakłada, iż media tworzą społeczne sytuacje oraz zrozumienie 
historii poprzez to, że w dający się przewidzieć sposób komponują obraz rzeczywisto
ści. Jednocześnie odbiorcy w procesie symbolicznej interakcji z tymi konstrukcjami 
tworzą swój pogląd na rzeczywistość społeczną31. Paradygmat ten docenia zarówno 
siłę mediów, jak i siłę samych odbiorców.

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku powstał model interaktywny komuniko
wania, ujmujący komunikowanie masowe jako proces dynamiczny i przepływowy32. 
Podkreśla się, iż odbiorcy odczytują zakodowany w pewnym stylu tekst zgodnie ze 
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swoimi wartościami i kulturą. Nawiązuje się tym samym do modelu recepcji: kodowa
nia i dekodowania przekazu, który wskazuje, że interpretacja przekazu rozstrzyga się 
ostatecznie po stronie audytorium oraz że „różni odbiorcy nie odbierają tego samego 
przekazu tak, jak został nadany lub jak wyrażony”33. Odbiorca może na co najmniej 
trzy różne sposoby odczytać przekaz i interpretować go w sposób sprzeczny z inten
cjami nadawcy, a zgodny ze swoimi postawami34.

33 T. Goban-Klas, Media i..., s. 69.
34 M. Zuber, Wybrane..., s. 20-21.
35 Zob. T. Goban-Klas, Media i..., s. 60-67, 72-76; B. Dobek-Ostrowska, Podstawy..., s. 86-87, 102— 

-107.
36 T. Goban-Klas, Media i..., s. 63-64; B. Dobek-Ostrowska, Podstawy..., s. 80-82; J. Mikułowski-Po- 

morski, Badanie..., s. 115.
37 T. Goban-Klas, Media i..., s. 75.
38 Zob. E. Bobrowska, Nowe..., s. 67-73.
39 Zob. B. Berelson, Content..., s. 508-509.
40 W. Pisarek, Analiza..., s. 72.
41 E. Zaręba, Analiza treści w pracy badawczej pedagoga [w:] S. Palka (red.), Teoretyczne podstawy 

pedagogiki, Kraków 1987, s. 117.

Badacze oddziaływania mediów wskazują na różnorodne uwarunkowania społeczne 
(modele Rileyów, Maletzkego, Tudora), kulturowe (modele Molesa, HUB), polityczne 
(model DeFleura) tego procesu lub uwzględniające wszystkie wymienione poziomy 
(model syntetyczny Gobana-Klasa)35. Rozwijane jest także pojęcie „wspólnoty do
świadczeń”, wprowadzone przez W. Schramma, zakładające, że efektywność komuni
kowania warunkują postawy, idee oraz symbole podzielane przez nadawcę i odbiorcę36. 
Ów stopień wspólnoty wyznacza pole efektywnego komunikowania, od którego - 
zdaniem Gobana-Klasa - zależy siła oddziaływania treści przekazów na odbiorców, ich 
poglądy i zachowania37 38. Ta „wspólnota doświadczeń” powoduje, że to ludzie wybierają 
środki komunikowania masowego, a nie tylko one wybierają ludzi. Jeśli odnieść to do 
czasopism młodzieżowych, to okazuje się, że ich czytelnikami są zwykle młodzi lu
dzie, którzy osiągają gorsze wyniki w nauce i kończą edukację najczęściej na niższych 
szczeblach .

Niezwykle istotnym etapem realizacji procedury analizy treści jest dobór jednostek 
analizy, które poddawane są następnie klasyfikacji, umożliwiającej ilościowe ujęcie 
analizowanego tekstu. Wybór jednostek analizy zależy od tego, jakich treści poszukuje 
badacz. Berelson wymienia pięć większych jednostek analizy (dla symboli werbal
nych): słowo, temat, postać, pozycja, miary czasowo-przestrzenne39. W wypadku ana
lizy tekstów słownych w charakterze jednostki analizy może wystąpić - jak piszę Pisa
rek - litera (w tekstach pisanych), morfem lub semantem, wyraz (pojęcie, nazwa włas
na), sąd, zdanie, akapit, postać, cała wypowiedź40. Ewa Zaręba natomiast, pisząc 
o jednostkach analizy stosowanych w badaniach pedagogicznych, rozróżnia: słowo 
(wyraz, symbol), temat (zdanie, sąd, twierdzenie o przedmiocie), postać (bohatera, 
osobę), pozycję (wypowiedź, tj. jednostkę stworzoną przez autora: film, wiersz, książ
ka, artykuł), inne miary czasowo-przestrzenne (akapit, szpalta, strona, cm2, minuta, 
kadr)41. Oczywiście, od jednostek analizy należy odróżnić jednostki pomiaru, o których 
mowa wówczas, gdy określa się częstotliwość występowania danej cechy w badanym 
przekazie.
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Najczęściej stosowaną jednostką analizy jest wypowiedź. Według encyklopedycz
nej definicji, wypowiedź prasowa to:

„(...) jednostka zawartości dziennika lub czasopisma, wyodrębniająca się na kolumnach funkcjo
nalnie, treściowo i graficznie jako osobna całość, zwykle opatrzona własnym nagłówkiem. Ze 
względu na środki wyrazu wyróżnia się wypowiedzi językowe (inaczej: słowne), ilustracyjne 
i słowno-ilustracyjne (np.: fotoreportaż)”42.

42 J. Maślanka (red.), Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław 1976, s. 254.
Zob. W. Pisarek, Analiza..., s. 80-82. Z tą kwestią wiąże się zarzut subiektywizmu. Łatwiej jest np. 

liczyć frekwencję występowania danego wyrazu w wypowiedzi, niż odnajdywać myśl przewodnią w wie
lowątkowym tekście. Jednakże, jeśli tylko klucz kategoryzacyjny został poprawnie skonstruowany, to 
wyniki takiej analizy mogą być bardziej odkrywcze, niż w wypadku zliczania częstotliwości występowania 
określonych słów. Stwierdzono, że od wielkości jednostki analizy zależy ostrość wyników - „małe” jed- 
n°stki sprzyjają osłabieniu wyników, „duże” uwydatniająje.

R.W. Budd, R.K. Thorp, L. Donohew, Content Analysis of Communications, New York 1967, s. 39. 
Cyt.ja: W. Pisarek, Analiza..., s. 96.

B. Berelson, Content..., s. 490.
O warunkach, jakie stawiane są kategoryzacji treści, piszę Pisarek. Zob. W. Pisarek, Analiza..., s. 99-

Popularność stosowania wypowiedzi jako jednostki analizy prasy wynika stąd, że 
zawartość całych dzienników czy czasopism jest bardzo zróżnicowana, natomiast po
szczególne pozycje (np. artykuły) charakteryzuje duża jednorodność wewnętrzna. 
Znaczna homogeniczność wypowiedzi prasowej sprzyja jednoznacznej klasyfikacji 
danej pozycji. Oczywiście bywa, że zdarzają się wypowiedzi wielowątkowe, które 
trudno zakwalifikować do jednej kategorii. W praktyce problem ten jest rozwiązywany 
poprzez wprowadzenie do klucza kategoryzacyjnego dodatkowej, „mieszanej” katego
rii, co, niestety, zmniejsza wyrazistość otrzymywanych wyników. Można także anali
zować tekst, wprowadzając mniejszą jednostkę analizy, np. akapit, ale to z kolei zmie
nia koncepcję badawczą. Często cały dylemat z przypisaniem wypowiedzi do określo
nej kategorii sprowadzany jest do określenia wątku dominującego w danej wypowiedzi 
prasowej43.

Ważnym etapem procedury badawczej jest budowa narzędzia badawczego, w tym 
przypadku - klucza kategoryzacyjnego. Dość wspomnieć często przytaczane w tym 
punkcie stwierdzenie, że „analiza zawartości nie jest nigdy lepsza niż użyty w niej 
klucz kategoryzacyjny”44, by zaznaczyć istotność tego etapu. Sam Berelson wypowia
dał się, że prace badawcze były o tyle udane, o ile zastosowane w nich kategorie jasno 
sformułowano i odpowiednio dostosowano do problemu oraz treści45. Odnosi się to do 
warunku zgodności, jaki powinien spełniać klucz kategoryzacyjny, aby odpowiadać na 
potrzeby badań, do których został użyty46. Wiąże się z tym wymaganie kategorii klucza 
w takim stopniu wyczerpujących, aby uwzględniały wszystkie elementy problemu 
badawczego, a jednocześnie, by obejmowały całą relewantną zawartość przekazu, czyli 
łączącą się z interesującą badacza problematyką. Każda kategoria klucza powinna być 
jednoznaczna i wyrazista, żeby do minimum ograniczyć możliwość zakwalifikowania 
tej samej jednostki do różnych kategorii przez różne osoby. Należy także zminimali
zować czas wahania badacza, określającego, w której kategorii dana jednostka powinna 
się znaleźć. Obniżaniu kosztów analizy treści służy również warunek oszczędności, 
który zakłada, że w kluczu powinny zostać pominięte kategorie zbędne ze względu na 
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przedmiot i cel badań. Od analizy treści wymaga się ponadto, aby zastosowane katego
rie były logiczne, w sensie potocznej logiczności, oraz rozłączne. Spełnianie warunku 
rozłączności jest nieodzowne przy kodowaniu materiału w piśmie. Każda jednostka 
analizy powinna być przypisywana tylko jednej kategorii. Jeśli w praktyce, np. jakiś 
artykuł łączy się z dwiema lub trzema kategoriami, to odstąpienie od postulatu rozłącz
ności może fałszować obraz rzeczywistości i zwykle dopuszcza się taką praktykę bar
dzo rzadko. Podsumowując, warto przytoczyć za Pisarkiem:

„(...) kategorie klucza w analizie zawartości powinny zawsze i bezwyjątkowo odpowiadać celowi 
i problematyce badań, wyczerpywać problem i materiał badawczy oraz być maksymalnie jedno
znaczne; jest też rzeczą pożądaną, aby ponadto były one oszczędne, oparte na podziale logicznym 
i rozłączne”47.

47 Tamże, s. 103.
48 Kategorie „o czym się mówi” dotyczą treści, do których można zaliczyć: przedmiot wypowiedzi, jej 

ukierunkowanie, metody, jakich się używa do realizacji celów, wartości odkrywane w tekście, charaktery
stykę bohatera, autorytety, na jakie powołuje się redakcja, wyrażane w wypowiedzi postawy wobec pew
nych idei, instytucji, osób. Zob. D.P. Cartwright, Zastosowania analizy treści [w:] S. Nowak (red.), Metody 
badań socjologicznych, Warszawa 1965, s. 160-161.

49 Kategorie Jak się mówi” dotyczące formy przekazu, które rozpatrywać można ze względu na użyte 
argumenty i środki wyrazu, stopień intensywności wypowiedzi, jej wielkość, „ekspozycyjność” i zrozu
miałość, operowanie określoną szatą graficzną.

Stosując się do wszystkich powyższych zaleceń, przystąpiono do jakościowej i ilo
ściowej analizy dwóch czasopism: „Bravo” i „Popcorn”. Analiza miała ukazać, co 
w określonym czasie chcieli zakomunikować swoim czytelnikom nadawcy treści48 oraz 
w jaki sposób to uczynili49.

Przystąpienie do analizy treści poprzedziła inwentaryzacja zagadnień dotyczących 
problemu naczelnego, tj. modeli zachowań seksualnych. Polegała ona na pobieżnym 
zapoznaniu się z materiałem, wydobyciu z niego najistotniejszych modelowo treści 
i sprowadzeniu tych treści do pewnych grup zagadnień ogólnych. Zagadnienia te na
stępnie przyporządkowano do określonych kategorii, co z kolei umożliwiło przygoto
wanie klucza kategoryzacyjnego.

W badaniach nad modelami zachowań seksualnych, prezentowanymi w wybranych 
czasopismach młodzieżowych, uwzględniono następujące grupy zagadnień:

1. Miłość: a) pojmowanie miłości, b) miłość a inne emocjonalne więzi, c) „odmiany 
miłości”, d) miłość młodzieńcza na tle rozwoju emocjonalnego, e) etapy rozwoju miło
ści, f) przejawy miłości.

2. Wybór sympatii: a) cechy decydujące, b) „sztuka podobania się”, c) sposób na 
dokonanie trafnego wyboru, d) nawiązywanie pierwszych kontaktów.

3. Młodzieńcze związki uczuciowe: a) zasady obowiązujące w związku, b) frustra
cje w młodzieżowych związkach, c) stosunek rówieśników do chodzącej z sobą pary, 
d) stosunek rodziców do związków uczuciowych dzieci.

4. Współżycie seksualne. Inicjacja seksualna młodzieży: a) rozwój psychoseksualny 
w okresie dojrzewania, b) życie uczuciowe a seksualne - wzajemne relacje, c) wymogi 
uprawniające do podjęcia życia seksualnego, d) motywy podjęcia współżycia, e) kon
sekwencje przedwczesnej inicjacji seksualnej, f) antykoncepcja, g) choroby przenoszo
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ne drogą płciową, h) problemy związane ze współżyciem seksualnym, i) wpływ kultu
ry na pojmowanie sfery seksualnej.

5. Różne rodzaje zachowań seksualnych: a) masturbacja, b) petting, c) aktywność 
homoseksualna, d) molestowanie seksualne i gwałty, e) „transseksualizm” (w cudzy
słowie, bo to nie jest rodzaj zachowań seksualnych, a jedna z transpozycji płciowych).

6. Normy moralne w odniesieniu do zachowań seksualnych: a) dylematy moralne 
nastolatków, b) uniwersalne normy moralne.

Za jednostkę analizy przyjęto wypowiedź prasową, a nie powierzchnię, jaką ona 
zajmuje. Warunek rozłączności został spełniony, stąd każdą wypowiedź prasową przy
pisywano tylko jednej kategorii. Poszczególne wypowiedzi kodowano w piśmie, opa
trując je symbolami liczbowymi, jakie nosiły mieszczące je w sobie kategorie. Tak 
przygotowany materiał poddano później interpretacjom jakościowym i obliczano czę
stotliwość występowania określonych kategorii.

Przeprowadzając analizę treści dwutygodnika „Bravo”, przedmiotem analizy uczy
niono trzy rubryki. Jedna z nich, zatytułowana: Trudne pytania, czyli co chcecie wie
dzieć o: miłości, partnerstwie i dojrzewaniu, z dopiskiem: „BRAVO” odpowiada, za
mieszcza listy czytelników kierowane do lekarza. Czasami w rubryce tej drukowany jest 
Leksykon - sztuka kochania lub Słowniczek, w którym redakcja tłumaczy jakieś terminy. 
Rubryka ta zajmuje 1 i 1/4 strony, w tym na 1/4 strony zamieszczone jest zdjęcie pary 
nastolatków w sytuacji intymnej. W dziale listy znajduje się też rubryka zawierająca 
opowiadania z serii Mój pierwszy raz, w których nastolatki opisują swoje przeżycia 
związane z rozpoczęciem życia seksualnego. Zwykle jedno opowiadanie (list) drukowa
ne jest na 1/4 strony. W trzeciej analizowanej rubryce, noszącej tytuł Wypowiedz się..., 
drukowane są na jednej stronie listy młodzieży szukającej pomocy u redakcyjnego psy
chologa. Analizowane w każdym egzemplarzu „Brava” treści zajmują łącznie 2 i 1/2 
strony, co daje 5,2% treści analizowanych w 48-stronicowym dwutygodniku.

W drugim interesującym nas magazynie - miesięczniku „Popcorn” - do badań wy
brano dwie rubryki: Napisz do Alicji, ukazującą się z dopiskiem Nasze małe, wielkie 
sprawy, oraz jednostronicowe Psychoporady, prowadzone - jak głosi przypis - przez 
„redakcyjną koleżankę (...), która dzięki pracy z młodzieżą poznała wiele spraw nur
tujących młodych ludzi”. W sumie poddawane analizie rubryki zajmowały 2 i 1/4 stro
ny, co przy 76 stronach pisma stanowi 3% treści poddanych analizie z każdego numeru 
miesięcznika.

Rubryki poddawane analizie w wymienionych pismach w zasadzie oparte są na li
stach od czytelników, dlatego też odpowiedzi na ich listy (wypowiedź prasowa) uznano 
za oficjalne stanowisko redakcji w poruszanych kwestiach i traktowano jako swoistego 
rodzaju wykładnię normatywną pisma. Z tego powodu jednostkami analizy, które pod
dawano kategoryzacji, były - tylko i wyłącznie - odpowiedzi na listy, jakich redakcja 
udzielała respondentom. Wyjątek stanowiły listy czytelników zamieszczane w rubryce 
Mój pierwszy raz, które - rzecz jasna - nie były opatrywane żadnym redakcyjnym 
komentarzem. Pominięcie tego materiału w analizach wiązałoby się z utratą części 
treści bezpośrednio odnoszących się do określonych kategorii analitycznych. Dlatego 
założono, że redakcja poprzez publikację listu określonej treści w rubryce Mój pierw
szy raz chce wprowadzić dane wątki, które mają pełnić funkcję edukacyjną. W ten 
sposób prezentowane opowiadania mogą współbrzmieć ze stanowiskiem redakcji.
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Oczywiście, treści zamieszczone w rubrykach uczynionych przedmiotem analizy miały 
bezpośredni lub pośredni związek z przewodnią tematyką rozprawy i składały się na 
poszczególne elementy, tworzące modele zachowań seksualnych upowszechnianych 
przez wybrane czasopisma młodzieżowe.

Analizą treści objęto wszystkie numery wspomnianych tytułów za dwa lata (rok 
1996 i 1997) bezpośrednio poprzedzające badania w terenie (początek 1998 roku). 
Analizy te częściowo stanowiły podstawę przy opracowywaniu kwestionariusza, będą
cego zasadniczym narzędziem dla badania związków między propagowanymi przez 
wybrane magazyny młodzieżowe modelami zachowań seksualnych i odnośnymi mo
delami funkcjonującymi w badanej grupie nastolatków. Przyjęto, że jeśli ankietowany 
deklarował czytelnictwo interesujących nas tytułów, to sięgał po nie w dłuższym bądź 
krótszym okresie czasu poprzedzającym badanie. W wypadku „Brava” analizą objęto 
wszystkie numery pisma za wspomniane dwa lata (razem 52 numery), począwszy od 
numeru 1 (28 XII 1995-10 I 1996 roku) do numeru 26 (12-23 XII 1997 roku), z „Pop
cornu” zaś do analizy przeznaczono wszystkie numery (razem 24 numery) od numeru 
1 (styczeń 1996 roku) do numeru 12 (grudzień 1997 roku).

Każda analizowana wypowiedź prasowa może być rozpatrywana ze względu na 
użyte środki wyrazu, a także stopień intensywności cech wypowiedzi. Dostępne dla 
prasy środki wyrazu podzielić można na wypowiedzi językowe, czyli słowne, ilustra
cyjne oraz łączone, tzn. słowno-ilustracyjne. Zarówno w „Bravie”, jak i „Popcornie” 
stosowane są wypowiedzi łączone. Stanowiący większość analizowanego materiału 
tekst wzbogacany jest zdjęciami uśmiechniętych młodych ludzi. W „Popcornie” zdjęcia 
te przedstawiają pary lub grono przyjaciół zwykle podczas zabawy, rekreacji i zamiesz
czone są w obu poddanych analizie rubrykach. W „Bravie” natomiast ilustracją opatrzo
na jest tylko rubryka Trudne pytania, w której ukazuje się zawsze dynamiczne zdjęcie 
dziewczyny i chłopaka w sytuacji intymnej. Para przytula się, całuje, pieści, nastolatki 
zazwyczaj są częściowo rozebrane, dziewczyna ma na sobie erotyczną bieliznę.

Określenie intensywności cech wypowiedzi odnosi się do wielkości wypowiedzi, 
a także stopnia jej wyeksponowania, co dotyczy z kolei: ekspozycyjności, ilustracyjno- 
ści, użycia określonej czcionki i koloru w tytule50. W badanych magazynach wyekspo
nowanie danego materiału starano się uzyskać poprzez stosowanie różnego rodzaju 
elementów graficznych. Dotyczyło to tytułów rubryk (szeroki i wysoki nagłówek, róż
ne rodzaje czcionki drukarskiej, stosowanie zamierzonego kontrastu) oraz prezentowa
nych zdjęć, które przyciągały uwagę. Takie wyeksponowanie materiału miało wpływać 
na zainteresowanie czytelników zawartością omawianych rubryk.

50 Zob. S. Pamuła, Metoda..., s. 30-33; W. Pisarek, Analiza..., s. 88; E. Zaręba, Analiza..., s. 117.

Ważną sprawą jest także nadawanie tytułów wypowiedziom prasowym. Tytuł będą
cy własnością redakcji, pochodzący od zespołu redakcyjnego, zwykle służy do zainte
resowania odbiorcy, dania mu pierwszego oglądu treści, a także ukierunkowania rozu
mienia treści wypowiedzi prasowej. Stąd, jeśli tytuły nadawane wypowiedziom 
w „Bravie” i „Popcornie” uprzedzały treść wypowiedzi, ale jej nie zamykały, to mogły 
wzbudzać w czytelnikach zainteresowanie treścią przekazu. Redakcje badanych pism, 
dbając o szatę graficzną, wprowadzały często zmiany w treści tytułów. Dlatego rubry
ka, w której lekarz odpowiadał na listy, nosiła w okresie od numeru 1 do 22 w 1996 
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roku tytuł Miłość, czułość i namiętność z dopiskiem Kto pyta, nie błądzi, potem zaś 
dopiero Trudne pytania, czyli co chcecie wiedzieć o: miłości, partnerstwie i dojrzewa
niu. Wszystkie te zabiegi miały podnosić wartość rubryk ze względów wizualnych 
i estetycznych, co powinno służyć także zainteresowaniu nimi czytelnika.

Zainteresowanie podejmowaną tematyką, autorytet redakcji, wiarygodność pisma 
w oczach czytelników, rodzaj przyjmowanej argumentacji, umiejętność posługiwania 
się siłą ekspresji to czynniki, które wykorzystywane są w celu zwiększenia skuteczno
ści oddziaływania prasy na odbiorców.

Badania poglądów nastolatków odnoszące się do modeli zachowań seksualnych zo
stały przeprowadzone na początku roku 1998 (styczeń-marzec) na próbie celowej li
czącej 800 osób. Objęto nimi uczniów szkół podstawowych (głównie klas VII) oraz 
uczniów różnych typów szkół ponadpodstawowych: zasadniczych szkół zawodowych, 
techników i liceów ogólnokształcących (głównie klas II). Badania zrealizowano 
w zróżnicowanych pod względem stopnia zurbanizowania środowiskach zamieszkania 
południowo-wschodniej Polski, dzieląc próbę na trzy grupy: mieszkańców wsi i ma
łych miast (do 50 tys.), mieszkańców miast średnich (od 50 tys. do 200 tys.), miesz
kańców miast wielkich (powyżej 200 tys.). Młodzież wiejska i z małych miasteczek 
stanowiła 37,5% badanych, podobnie jak i uczący się w miastach średniej wielkości, 
natomiast w środowisku wielkomiejskim uczyło się 25% respondentów.

Zmienną zależną były w badaniach poglądy nastolatków odnoszące się do modeli 
zachowań seksualnych. Tworzyły je wyobrażenia, przekonania, opinie i sądy dorastają
cych na temat młodzieńczych związków uczuciowych, „idealnej” sympatii, uwarun
kowań inicjacji seksualnej, uświadomienia seksualnego, dziewictwa, swobody seksu
alnej, konsekwencji współżycia płciowego, stosunku do poczętego dziecka. Wśród 
czynników, które mogły wpływać na poglądy nastolatków dotyczące zachowań seksu
alnych, brano pod uwagę te, które - jak przypuszczano - będą różnicować odpowiedzi 
respondentów. Jako zmienne niezależne przyjęto cechy demograficzno-społeczne an
kietowanych: płeć, wiek, typ szkoły, stopień zurbanizowania środowiska zamieszkania 
oraz uwarunkowania indywidualne, które mogły wpływać na kształt uzyskiwanych 
wyników: czytelnictwo pism młodzieżowych i podjęcie współżycia seksualnego. By
wało, że zmienna zależna w jednych badaniach (np. konkretnym pytaniu stawianym 
respondentom) stawała się zmienną niezależną w innych.

Do opracowania danych wykorzystano wybrane procedury z pakietu SPSS. Istot
ność różnic między zmiennymi niezależnymi badano za pomocą testu %2, przyjmując 
poziom istotności nie mniejszy niż p < 0,05. Przytaczane w tekście współczynniki, 
opisujące związki między zmiennymi, były zwykle istotnie różne od zera na poziomie 

0,001. W badaniu zależności zastosowano współczynnik korelacji dla zmiennych 
nominalnych oparty na %2 - V Cramera. Współczynnik V Cramera mierzy siłę związku 
między zmiennymi, których pomiary wyrażone są na skalach nominalnych51.

1 J. Kowal, Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, Warszawa 1998, s. 105. Jak piszę 
I- Górniak: „Wielkość V Cramera na poziomie 0,275 świadczy o stosunkowo słabym związku - w tabeli 
mamy około 7,5% (= 0,2752) maksymalnej możliwej rozbieżności z modelem homogenicznym (sytuacją, 
8<ły zmienne są niezależne). W badaniach społecznych trudno jednak o lepszy wynik, i taki uważa się za 
wskazujący na wyraźną zależność, choć - w zgodzie z wartością współczynnika - dość słabą”. 
Zob. J. Górniak, Wprowadzenie do statystycznej analizy danych. Część I. Materiały kursowe, s. 50-51.
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Jeśli jakaś zmienna niezależna nie różnicowała odpowiedzi badanych na konkretne 
postawione im pytanie zawarte w kwestionariuszu ankiety, wówczas nie omawiano 
w opracowaniu tej zależności, często zaznaczano to w tekście. Nie interpretowano 
także szczegółowo, z uwzględnieniem wszystkich zmiennych niezależnych, odpowie
dzi respondentów na pytania częściowo obojętne dla badania modeli zachowań seksu
alnych. Ograniczano się wtedy do ukazania powszechności danej opinii w ankietowa
nej populacji.

Przy opracowywaniu wyników stosowano dwa rodzaje rozkładów procentowych. 
W pierwszym wypadku przyjmowano za podstawę procentowania zwykle liczebność 
całej badanej grupy (uwzględniano braki odpowiedzi), rzadziej podstawę procentowa
nia stanowiły wskazania osób, które odpowiedziały na dane pytanie. Dzięki temu 
przedstawiano stopień powszechności występowania konkretnej opinii. W drugim 
wypadku natomiast (zwykle przy zaopatrzeniu pytania w kafeterię koniunktywną52) 
przyjmowano za podstawę procentowania wszystkie wskazania na pytania posiadające 
wiele odpowiedzi (dane nie sumowały się wówczas do 100%). Takie postępowanie 
pozwalało na obliczenie częstotliwości wyboru poszczególnych odpowiedzi i utworze
nie hierarchii. Przy pytaniach wieloodpowiedziowych (w których badany wskazywał 
wiele kategorii) nie podawano współczynnika V Cramera.

52 Zob. T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warsza
wa 2001, s. 97.

53 Taką procedurę przy omawianiu wyników badań zastosowano w rozdziałach VI, VII i VIII.

W poszczególnych analizach treści modelowych, odnoszących się do zachowań 
seksualnych, przyjęto następujący schemat prezentacji wyników: a) krótkie teoretyczne 
wprowadzenie w analizowane zagadnienie, b) diagnoza zjawiska na badanej próbie 
w celu ukazania ogólnych prawidłowości, c) cytowanie typowych wypowiedzi bada
nych nastolatków oraz klasyfikowanie ich ze względu na poruszane wątki (analizy 
jakościowe), d) przedstawienie, w jaki sposób zmienne niezależne różnicują dane zja
wisko53. Wszystkie tabele zamieszczone w tekście stanowią opracowania własne au
torki.

3. Podstawa empiryczna badań

Podstawę empiryczną badań stanowiły wybrane magazyny młodzieżowe oraz badana 
populacja nastolatków.

O potraktowaniu „Brava” i „Popcornu” jako podstawy źródłowej badań przesądziło 
kilka kwestii. Oba te czasopisma stanowią polskie edycje zachodnich magazynów 
ukazujących się w Polsce po roku 1989, kiedy to obok zmian rzeczywistości społecz
no-politycznej rozpoczęła się także transformacja systemu medialnego. Pisma te moż
na uznać za reprezentatywne dla całej grupy prasy rozrywkowej dla młodzieży, podej
mującej tematykę muzyczno-filmowo-poradniczą, mającej swe pierwowzory w obco
języcznych magazynach dla nastolatków (np. „Dziewczyna”, „Bravo Girl”). Kluczowe 
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dla badań zagadnienie, dotyczące modeli zachowań seksualnych, stanowi w wybranej 
prasie jeden z głównych, często podejmowanych tematów. Spośród pism czytanych 
zarówno przez dziewczęta, jak i chłopców „Bravo” i „Popcorn” osiągają rokrocznie 
najwyższe wskaźniki zasięgu czytelnictwa w Polsce54 i często plasują się w pierwszej 
dziesiątce, jako jedne z najbardziej poczytnych ze wszystkich wydawanych w naszym 
kraju czasopism. Magazyny te osiągają także najwyższy nakład wśród prasy młodzie
żowej. Dwutygodnik „Bravo” w roku 1997 ukazywał się w nakładzie około 850 tys. 
egzemplarzy, natomiast „Popcorn” w granicach 450 tys. (na początku wydawania) do 
280 tys. egzemplarzy55. Średni nakład miesięcznika „Popcorn” w roku 1997 wynosił 
360 tys. egzemplarzy i był niższy jedynie od nakładu dwóch pism: „Bravo Girl” 
i „Bravo Sport”, które wyprzedzały go przed znajdującym się zawsze na pierwszym 
miejscu w rankingu magazynem „Bravo”56. Duży nakład przesądza również o ich roz
powszechnieniu wśród młodzieży i docieraniu do różnych grup, niezależnie od miejsca 
zamieszkania. Grupę „czytających” w referowanych badaniach stanowiły osoby dekla
rujące, że regularnie lub „od czasu do czasu” czytają przynajmniej jeden z czterech 
magazynów: „Bravo”, „Popcorn”, „Dziewczynę” czy „Bravo Girl”. Magazyny te 
w okresie (1996-1997), kiedy przeprowadzano analizę treści dwóch wybranych z nich 
tytułów, powstawały w Polsce, jakkolwiek posiadały swe zachodnie pierwowzory 
i były reprezentatywne dla prasy młodzieżowej lansującej nową obyczajowość.

Zob. zestawienie zasięgu czytelnictwa według badań OBP w rozdziale III. 1.
56 Cyt. za: W. Kajtoch, Odlotowe..., s. 79; J. Kołodziej, Dobro..., s. 61.

Zob. Ranking Pism Młodzieżowych, „Raport Prasowy”, 1998, nr 2, s. 4-5. Informacje o nakładzie 
pochodzą od wydawcy. Pismo „Bravo” nie było do owego czasu zgłoszone do Związku Kontroli Dystrybu
cji Prasy, stąd jego wyniki finansowe nie były kontrolowane przez ZKDP.

W badanej populacji nastolatków 47,1% (377 osób) stanowiły dziewczęta, a 52,9% 
(423 osób) chłopcy. Badaniami planowano objąć uczniów klas VII szkół podstawo
wych oraz uczniów klas II trzech typów szkół ponadpodstawowych. Z tego względu 
uczniowie klas II szkół ponadpodstawowych stanowią prawie 2/3 (65,8%, tj. 526 
osób), a uczący się w klasach VII 18,4% (147 osób) wszystkich respondentów. Wśród 
uczniów przeprowadzano ankietę audytoryjną w szkole. Dorastający, podczas jednej 
godziny lekcyjnej odpowiadali na pytania zamieszczone w kwestionariuszu ankiety. 
Czynniki organizacyjne związane z pracą danej szkoły, w której przeprowadzano bada
nia, przesądziły o tym, że w kilku wypadkach odstąpiono od założeń i ankietowano 
uczniów klas VIII (stanowili oni w badanej populacji 6,4%, tj. 51 osób) oraz klas III 
szkół ponadpodstawowych (9,1% - 73 osoby). W rezultacie respondenci to młodzież 
w wieku między 13. a 19. rokiem życia, co pozwala sądzić, że niektórzy uczniowie 
powtarzali jakąś klasę bądź zaczęli uczęszczać do szkoły o rok później, niż przewiduje 
to system szkolny. Przeszło połowę ankietowanych (50,6%) stanowią osoby siedemna
stoletnie, 14,4% to szesnastolatki, zaś 13,6% - uczniowie czternastoletni. Pozostałe 
kategorie wiekowe są reprezentowane przez znacznie mniejszą liczbę badanych 
(tab. 3).
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Tabela 3. Grupy wieku badanych

Wiek
Liczba badanych 

(l.b.)
Procent 

(%)

Brak odpowiedzi 7 0,9

13 lat 41 5,1

14 lat 109 13,6

15 lat 40 5,0

16 lat 115 14,4

17 lat 405 50,6

18 lat 77 9,6

19 lat 6 0,8

Razem 800 100,0

Do szkół podstawowych uczęszczało w czasie badania 23,9% (191 osób) nastolat
ków. Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych stanowili nieco ponad 1/4 (25,6%, 
tj. 205 osób) badanych, podobnie jak licealiści (25,4%, tj. 203 osoby). Co czwarty 
respondent uczył się w technikum (200 osób). Takie proporcje uzyskano dzięki temu, 
że w każdym z ośmiu środowisk, zróżnicowanych pod względem stopnia zurbanizo
wania miejsca zamieszkania, ankietowano łącznie 100 uczniów, wybierając do badań 
po jednej klasie z każdego typu szkoły: SP, ZSZ, LO, technikum.

Strukturę płci w poszczególnych typach szkół przedstawiono w tabeli 4. W grupie 
badanych uczniów szkół podstawowych proporcje dziewcząt i chłopców były zbliżone. 
W zasadniczych szkołach zawodowych uczyło się przeszło dwa razy więcej chłopców 
niż dziewcząt, w przeciwieństwie do uczniów LO. Uczniami techników w badanej 
próbie byli częściej chłopcy niż dziewczęta.

Tabela 4. Typ szkoły a płeć

Typ szkoły

Płeć
Ogółem

Chłopcy Dziewczęta

l.b. % l.b. % l.b. %

SP 97 23,0 94 24,9 191 23,9

ZSZ 143 33,9 62 16,4 205 25,7

LO 58 13,7 145 38,4 203 25,4 

Technikum 124 29,4 76 20,2 200 25,0 

Razem 422 100,0 377 100,0 799 100,0 

' Jedna osoba nie podała typu szkoły, do jakiej uczęszcza

Uwarunkowania środowiskowe analizowano, wyodrębniając w badanej populacji 
grupę młodzieży zamieszkującą wsie i małe miasta (do 50 tys. mieszkańców), miasta 
średnie (od 51 tys. do 200 tys.) oraz miasta wielkie (powyżej 200 tys.). Należy zazna
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czyć, że decydujące w tym względzie okazywało się miejsce nauki nastolatka. Dlatego, 
jeśli badany mieszkał w podkrakowskiej wiosce, a uczył się w Krakowie, to uznawano, 
że poddany jest on wpływom środowiska wielkomiejskiego. Przeprowadzenie badań 
na wsi nie było możliwe, ponieważ nie istniały tam szkoły ponadpodstawowe. Naj
większa grupa badanych mieszkańców wsi i małych miasteczek to uczący się w Dob
czycach (5785 mieszkańców), Proszowicach (6717 mieszkańców) i Brzesku (17 788 
mieszkańców)57. Środowisko miast średnich reprezentowały w próbie trzy miasta: 
Mielec (64 360 mieszkańców), Nowy Sącz (83 290 mieszkańców) i Tarnów (121 734 
mieszkańców)58. Badani ze środowiska wielkomiejskiego to młodzież ucząca się 
w Krakowie (740 537 mieszkańców)59 i jego dzielnicy Nowej Hucie. Wyodrębnienie 
Nowej Huty było sztucznym zabiegiem. Po II wojnie światowej w roku 1949 w pobli
żu Krakowa powstało miasto, do którego napływała ludność wiejska, przynosząca ze 
swoich środowisk tradycje kulturowe, modele i wzory zachowania podlegające wielu 
transformacjom w sąsiedztwie wielkiego miasta. Obecnie te różnice już się zatarły. Na 
przełomie roku 1950/1951 Nowa Huta została włączona w granice administracyjne 
Krakowa (to pierwszy etap tego procesu, ostatni nastąpił w roku 1986). Jednakże do 
dziś ta dzielnica posiada swoją atmosferę i pewną odrębność, stąd - wydzielając ją 
w ramach badań - zamierzano sprawdzić, czy istnieją różnice między odpowiedziami 
nastolatków uczących się w Nowej Hucie i w pozostałych dzielnicach Krakowa.

” Dane pochodzą z końca 1997 roku, a więc okresu najbliższego badaniom. Zob. Rocznik Statystyczny 
WoJ- Rakowskiego, 1998, lab. 1, s. 63 oraz Rocznik Statystyczny woj. tarnowskiego, 1998, tab. 1, s. 46.

Zob. Podstawowe dane statystyczne według miast i gmin za 1997 rok, Rzeszów 1998, tab. 1, s. 36; 
Informator o podstawowych danych statystycznych według miast i gmin za 1997 rok, Nowy Sącz 1998, 

n s' 20; Rocznik Statystyczny woj. tarnowskiego, Tarnów 1998, tab. 1, s. 46.
Rocznik Statystyczny woj. krakowskiego, jak wyżej.
Zob. Aneks, tab. 56.

Niewielki odsetek badanych nastolatków mieszka w internacie - 3,8% (30 
uczniów), na stancji - 0,6% (5 osób) albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 
0,4% (3 dorastających); pozostali mieszkają w domu rodzinnym.

Niestety, badana młodzież często nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie o wykształ
cenie rodziców (!), podając w zamian zawód. Jednakże w sytuacji dużego bezrobocia 
i przekwalifikowywania się pośrednie wnioskowanie o wykształceniu rodziców re
spondentów na podstawie zawodu, jaki wykonują, uznano za obarczone zbyt dużym 
błędem i w rezultacie zrezygnowano z podawania tej informacji o środowisku rodzin
nym badanego.

Nastoletni respondenci, zapytani o czytane czasopisma młodzieżowe, wymieniają 
około 100 tytułów. W tej grupie oprócz magazynów młodzieżowych podają pisma 
kobiece, magazyny sportowe, motoryzacyjne, hobbystyczne, sensacyjno-rozrywkowe, 
repertuarowe, popkulturalne, popularnonaukowe, dzienniki ogólnopolskie oraz tygo
dniki opinii60. Spośród pism uwzględnianych w badaniach (cztery tytuły) największą 
popularnością cieszy się „Bravo”. Przeszło jedna trzecia ankietowanych (35,5%, tj. 284 
osoby) deklaruje, że czyta regularnie lub od czasu do czasu przynajmniej jedno pismo 
z czterech uwzględnianych w badaniach („Bravo”, „Popcorn”, „Dziewczyna”, „Bravo 
Girl”). Prawie co trzeci nastolatek z badanej populacji (32,1%, tj. 257 osób) przyznaję, 
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że czyta „Bravo”61. „Dziewczyna” wymieniana jest przez 17,3% (138 wskazań) an
kietowanych, „Popcorn” przez niewiele mniej, bo 15,1% (121 osób), natomiast „Bravo 
Girl” przez mniej niż co dziesiątego respondenta - 9,3% (74 osoby). Dużą poczytno- 
ścią wśród dorastających cieszą się magazyny związane z ich zainteresowaniami, 
np. hobbystyczne czy sportowe, przy czym zdecydowanie - poza czterema wymienio
nymi czasopismami dla młodzieży - w rankingu przodują magazyny poradnicze i ko
biece. Młodzież, która zaznacza, że nie sięga w ogóle po prasę młodzieżową, stanowi 
18,8% (150 wskazań) badanej populacji, w większości są to chłopcy (111 osób). Jedy
nie chłopcy deklarują, że czytają - a raczej oglądają - „Playboya” (16 wskazań), 
„Cats” (11 osób) czy inne pisma erotyczne (18 wskazań).

61 Zob. też: W. Wróblewska, Nastoletni..., s. 13-14. W ogólnopolskiej próbie uczniów szkół ponadpod
stawowych w wieku 15-19 lat nieco ponad co trzeci nastolatek (38,5%) deklaruje, że czyta „Bravo”, 15,3% 
- „Popcorn”, 27% - „Dziewczynę”, zaś 21,9% - „Bravo Girl”. Zob. również A. Przecławska, Kontakty 
kulturalne nastolatków w Polsce drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych - zróżnicowanie, uwarunkowanie 
[w:] tejże (red.), Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, Warszawa 2000, s. 42-45. 
Badaniami objęto 2170 uczniów szkół podstawowych w wieku 11-15 lat z regionu płockiego. Blisko co 
czwarty uczeń zamieszkały w regionie płockim: na wsi, w małym mieście czy w samym Płocku deklaruje, 
że stale czyta „Bravo”. Około 15% w każdym z tych środowisk wymienia „Popcorn” jako pismo stale 
czytane. Patrz tab. 15, s. 43.

Dziewczęta czytają częściej poddane analizie magazyny niż chłopcy. Przeszło 2/5 
dziewcząt (42,7%, tj. 161 wskazań) i blisko co czwarty chłopiec (22,7%, tj. 96 osób) 
podaję, że czyta „Bravo”. Tylko niewiele więcej niż co piąta dziewczyna (22% mło
dych kobiet, tj. 83 wskazania) i prawie co dziesiąty chłopak (9%, tj. 38 osób) sięgają 
po „Popcorn”. „Dziewczyna” i „Bravo Girl” są czytane przez młode kobiety (odpo
wiednio: 34,5% dziewcząt, tj. 130 osób, oraz 17,2%, tj. 65 wskazań), chociaż zdarzają 
się też chłopcy deklarujący ich czytanie (odpowiednio: 8 i 9 wskazań).

Okazuje się, że „Bravo” jest czytane najczęściej przez najmłodszych respondentów 
- osoby czternastoletnie (44,6%), i trzynastoletnie (43,9%) oraz uczniów szkół pod
stawowych (40,8%) i zawodowych (37,6%). Najrzadziej sięga po nie młodzież najstar
sza, mająca 18-19 lat (16,9%), oraz licealiści (20,7%). Te same prawidłowości zacho
dzą przy korzystaniu z magazynów „Popcorn” i „Bravo Girl”. „Popcorn” jest czytany 
głównie przez uczniów szkół podstawowych (26,2%), a rzadko przez licealistów 
(8,4%). Co do wieku czytelników „Popcornu”, to najwięcej jest ich wśród najmłod
szych ankietowanych - trzynastolatków (29,3%) i najmniej pośród najstarszych osiem
nasto- dziewiętnastolatków - (7,2%). Po „Bravo Girl” sięgają najczęściej także uczący 
się w szkołach podstawowych (15,7%), a najrzadziej w liceach (5,4%). Pismo preferują 
przede wszystkim osoby trzynastoletnie, natomiast osiemnasto- dziewiętnastolatki 
sięgają po nie najrzadziej (4,8%). Odmiennie przedstawia się natomiast korzystanie 
z magazynu „Dziewczyna”. Najmniej odbiorców znajduje on w grupie uczniów zasad
niczych szkół zawodowych (11,2%) i osób piętnastoletnich (7,5%), a najwięcej wśród 
uczniów techników (21,5%) i osób czternastoletnich (22%). W związku z tym wyraź
nie widać, że wiek, typ szkoły, a co za tym idzie - wykształcenie różnicują strukturę 
czytelnictwa w badanej populacji.

Zdarzało się, że w rubryce kwestionariusza ankiety przeznaczonej na wymienienie 
czytanych czasopism młodzieżowych ankietowani zamieszczali swój komentarz na 
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temat tejże prasy. Jedni pisali, że nie interesują ich te czasopisma, bo to „zmyślone 
opowiadania” i „bzdury”. Inni znowu przyznawali, że kiedyś sięgali po te magazyny, 
ale teraz czytają inne, „bardziej pożyteczne”. Pojawiły się też głosy stwierdzające, że 
w Polsce nie ma dobrych czasopism dla młodzieży.

Ostatnie pytanie zamieszczone w metryczce brzmiało: Jeśli chcesz, to napisz coś 
więcej o sobie. Trzeba przyznać, że spora część nastolatków chętnie korzystała z tej 
możliwości. Respondenci wyrażali w tym miejscu swoje życzenia czy zadowolenie 
z życia, jednakże znacznie więcej wypowiedzi wiązało się z przeżywanymi przez na
stolatka frustracjami, konfliktami czy niepokojami. W wypowiedziach uczniów można 
było odnaleźć takie rysy przypisywane młodości, jak: otwartość, optymizm, idealizm, 
poszukiwanie samoidentyfikacji, ale też cynizm czy pozowanie. Oto kilka wypowiedzi:

- „Chciałabym, aby było więcej informacji dostępnych o wychowaniu seksualnym dla mło
dzieży” (dziewczyna, 17 lat, LO, Nowy Sącz, czyta „Dziewczynę”)62;

- „Jestem bardzo szczęśliwa w moim ponaddwuletnim związku i nie żałuję, że podjęliśmy 
decyzję o współżyciu seksualnym” (dziewczyna, 17 lat, LO, Kraków, współżyje od roku);

- „Myślę, iż nie dorosłam do tego, by mieć chłopaka, pomimo tego, że go mam. Nawet nie 
wiem, czy go kocham tak naprawdę, bo czy wzajemne spotykanie się, pieszczoty i seks to kocha
nie się. Myślę, iż ze mną jest coś nie tak, a szczególnie z moją psychiką. Mam wszystkiego do
syć!” (dziewczyna, 17 lat, LO, Brzesko, współżyje prawie od roku);

- „Mam macochę od 4. roku życia. Moja starsza siostra (18 lat) nie mieszkała nigdy ze mną. 
Nie wolno mi spotykać się z rodziną ze strony mamusi. Wiele osób uważa, że macocha jest chora 
psychicznie. Nienawidzę jej!” (dziewczyna, 17 lat, LO, Dobczyce, czyta „Dziewczynę”);

- „Uważam się za osobę odpowiedzialną i dorosłą ale nie obchodzą mnie relacje społeczne 
i konwenanse” (chłopiec, 16 lat, LO, Kraków, współżyje od roku z jedną partnerką);

- „Mam na imię Staś. Bardzo lubię sport (piłka nożną tenis stołowy). Lubię trochę muzykę. 
Interesuję się wszystkim. Kocham swoje życie. Muszę je jakoś wykorzystać. Kocham przyrodę, 
wszystkich i jestem zakochany w dziewczynie” (chłopak, 17 lat, ZSZ, Nowy Sącz).

62 Wszystkie cytowane w opracowaniu wypowiedzi opatrzone są charakterystyką ankietowanego, jeśli 
“rak jakichś informacji, np. wieku, tzn. że respondent nie podał go w metryczce.





Rozdział V

PROPAGOWANE PRZEZ MAGAZYNY MŁODZIEŻOWE 
MODELE ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH

1. Charakterystyka ilościowa treści modelowych

Wyodrębnione w badanym materiale1 grupy tematyczne obejmują treści, które w spo
sób bezpośredni bądź pośredni mogą kształtować wyobrażenia czytelników o zacho
waniach seksualnych człowieka. Treści te w wybranych czasopismach tworzą modele, 
upowszechniane głównie w sposób słowny (rzadko obrazowy) jako przykład i przed
miot odniesienia ocen. Podział analizowanego materiału na grupy tematyczne i rodzaje 
rubryk ukazują tabele 5 i 6.

Pierwsza obserwacja, jaka się nasuwa po pobieżnym nawet zapoznaniu się z tabe
lami, dotyczy zakresu treści odnoszących się do modeli zachowań seksualnych. Otóż 
jest on znacznie węższy w wypadku pisma „Popcorn” niż w „Bravie”, co znajduje 
swoje odzwierciedlenie w liczbie kategorii omawianych w obu magazynach. W „Pop
cornie”, na przełomie dwóch lat (1996/1997), z których analizą treści objęto wszystkie 
numery pisma, tematy związane z życiem seksualnym, inicjacją seksualną młodzieży 
czy różnymi formami zachowań seksualnych nie były poruszane w rubrykach: Napisz 
do Alicji i Psychoporady, chociaż przez kilka pierwszych lat ukazywania się miesięcz
nika w Polsce tematyka ta znajdowała miejsce na łamach magazynu.

W obu pismach najczęściej poruszanymi zagadnieniami są kwestie związane z wy
borem sympatii, a dokładniej - nawiązywaniem pierwszych kontaktów z płcią prze
ciwną. W „Popcornie” traktuje o nich prawie piąta część wszystkich analizowanych 
wypowiedzi (19,8%), natomiast w „Bravie” prawie dziesiąta część (9,5%)2. Frustracje 
dotykające związki nastolatków zajmują drugie pod względem częstotliwości miejsce 
wśród poruszanej przez czasopisma tematyki („Popcorn” - 14,8%; „Bravo” - 7,6%). 
W „Popcornie”, który pomija tematykę życia seksualnego, dużo piszę się o miłości

Wszystkie numery magazynów „Bravo” i „Popcorn” z lat 1996-1997.
Gdyby zsumować częstotliwość występowania wszystkich motywów podejmowania współżycia sek

sualnego, o których piszę się w „Bravie”, to okazałoby się, że wątek ten był poruszany najczęściej, bo aż 33 
ra2y (12,5%). Jednakże przeszło połowa tych wskazań została odnotowana z rubryki Mój pierwszy raz, 
której specyfika wpłynęła na taki wynik. Aby nie zaciemniać obrazu rzeczywistości, postanowiono 
w Zliczeniach traktować motywacje, z jakimi podejmowano inicjację seksualną, jako oddzielne kategorie 
szczegółowe.
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(np. kategoria „odmiany miłości” poruszana była na łamach pisma dziesięciokrotnie, 
co stanowi 12,3% analizowanych wypowiedzi), natomiast w „Bravie” o antykoncepcji 
(odpowiednio: dwudziestokrotnie, 7,6%). Wśród częściej podejmowanych w „Popcor
nie” wątków znajdują się kolejno: wpływ rówieśników na młodzieńcze związki uczu
ciowe, zasady obowiązujące w związku, sposób na dokonanie trafnego wyboru sym
patii, miłość młodzieńcza na tle rozwoju emocjonalnego. Z kolei w „Bravie” częściej 
odnotowywane kategorie odnosiły się do wątków związanych z wzajemnymi relacjami 
sfery uczuciowej i seksualnej, motywacjami i konsekwencjami podejmowanego 
współżycia seksualnego, „odmianami miłości”.

Tabela 5. Szczegółowe kategorie analityczne badanych treści „Popcornu”

Ogólne grupy 
tematyczne Kategorie szczegółowe

Forma (rodzaj) wypowiedzi - częstotliwość wystę
powania wątku

Napisz do Alicji Psychoporady Ogółem %

Miłość Pojmowanie miłości - 2 2 2,5

Relacja miłości do innych 
emocjonalnych więzi 2 1 3 3,7

„Odmiany miłości” 10 - 10 12,3

Miłość młodzieńcza na tle 
rozwoju emocjonalnego

3 2 5 6,2

Przejawy miłości - 2 2 2,5

Rozwój Rozwój psychoseksualny - 3 3 3,7

Normy 
moralne

Uniwersalne normy moralne 1 - 1 1,2

Wybór 
sympatii

Cechy decydujące 1 - 1 1,2

„Sztuka podobania się” 1 - 1 1,2

Sposób na dokonanie 
trafnego wyboru 3 2 5 6,2

Nawiązywanie pierwszych 
kontaktów 16 - 16 19,8

Młodzieńcze 
związki uczu
ciowe

Zasady obowiązujące 
w związku

6 2 8 9,9

Frustracje
w młodzieżowych związ
kach

12 - 12 14,8

Stosunek rodziców do 
związków uczuciowych 
dzieci

1 - 1 1,2

Wpływ otoczenia na 
związki uczuciowe 8 - 8 9,9

Rodzicielstwo
Udział rodziców 
w wychowaniu seksual
nym dziecka

- 3 3 3,7

Razem 64 17 81 100,0
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Tabela 6. Szczegółowe kategorie analityczne badanych treści „Brava”

Ogólne 
grupy tema
tyczne

Kategorie 
szczegółowe

Forma (rodzaj) wypowiedzi - częstotliwość występowania 
wątku

Trudne 
pytania

Mój pierw
szy raz

Wypowiedz 
się...

Ogółem %

Miłość Pojmowanie miłości - - 1 1 0,4

Relacja miłości do 
innych emocjonal
nych więzi

- - 3 3 1,1

„Odmiany miłości” 5 2 8 15 5,7

Miłość młodzieńcza 
na tle rozwoju emo
cjonalnego

- - 4 4 1,5

Etapy rozwoju 
miłości

1 - 1 2 0,8

Przejawy miłości 3 - 1 4 1,5

Wybór 
sympatii

Cechy decydujące - - 6 6 2,3

„Sztuka podobania 
się” - - 1 1 0,4

Sposób na dokonanie 
trafnego wyboru - - 2 2 0,8

Nawiązywanie 
pierwszych kontak
tów

8 - 17 25 9,5

Młodzieńcze 
związki 
uczuciowe

Zasady obowiązujące 
w związku

1 - 5 6 2,3

Frustracje 
w młodzieżowych 
związkach

6 - 14 20 7,6

Stosunek rodziców 
do związków uczu
ciowych dzieci

- - 3 3 1,1

Wpływ otoczenia na 
związki uczuciowe

1 - 3 4 1,5

Współżycie 
seksualne. 
Inicjacja 
seksualna

Rozwój psychosek
sualny

2 - 4 6 2,3

Życie uczuciowe 
a seksualne - relacje

3 12 3 18 6,8

Wymogi uprawniają
ce do podjęcia 
współżycia

4 3 1 8 3,0
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Współżycie 
seksualne. 
Inicjacja 
seksualna

Konsekwencje natu
ry psychicznej 
i społecznej

2 6 1 9
{6,4

Konsekwencje - 
ciąża

5 3 - 8

Motywy podjęcia 
współżycia:
- miłość/zauroczenie

1 13 1 15 5,7

- potrzeba obniżenia 
napięcia seksualnego - 5 - 5 1,9

- presja partnera 5 - 5 10 3,8

- presja rówieśników 3 - - 3 1,1

Wpływ kultury na 
pojmowanie seksu 1 - 3 4 1,5

Antykoncepcja 20 - - 20 7,6

Choroby przenoszo
ne drogą płciową 13 - - 13 4,9

Problemy związane 
ze współżyciem 
seksualnym

8 - - 8 3,0

Różne 
rodzaje 
zachowań 
seksualnych

Masturbacja 8 - - 8 3,0

Petting 4 1 - 5 1,9

Aktywność homo
seksualna 4 - 3 7 2,7

Molestowanie - - 9 9 3,4

Gwałty - - 3 3 U

„Transseksualizm” 3 - - 3 1,1

Normy 
moralne

Dylematy moralne 
nastolatków 1 - 1 2 0,8

Uniwersalne normy 
moralne

2 - 3 5 1,5

Razem 114 45 105 264 100,0

Taki porządek grup tematycznych, wynikający z częstotliwości powracania przez 
magazyny do określonych zagadnień, może być wyrazem przyznawania przez pisma 
priorytetu określonym sprawom, przy jednoczesnym niepodejmowaniu innych tema
tów bądź pomniejszaniu ich rangi. Zapewne częstotliwość, z jaką poruszany jest dany 
wątek, w dużej mierze zależy także od czytelników, bo to oni przecież zwracają się do 
redakcji z określonymi problemami i pytaniami. W rezultacie interakcje między 
nadawcą a odbiorcą wyznaczają pewien stopień „wspólnoty doświadczeń” warunkują
cej pole efektywnego komunikowania. W ten sposób, dzięki zwracaniu uwagi na pew
ne aspekty związane z modelami zachowań seksualnych człowieka, odpowiednio czę
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ste powracanie do nich i określone przedstawianie, czasopisma mogą oddziaływać na 
swoich czytelników. Oczywiście, im większa jest częstotliwość konkretnych argu
mentów występujących w treściach masowego przekazu, tym więcej ludzi je dostrzega, 
co nie znaczy jeszcze, że są przez nich uznawane i przyjmowane.

Swoistej ilustracji mentalności i problemów nastolatków ma służyć cytowanie 
w czasopismach ich listów, poprzez które młodzież wnosi na łamy magazynów swoje 
trudne sprawy, pytania, dylematy. Redakcje z kolei, odpowiadając na listy responden
tów, prezentują swoje stanowisko, które stanowi wykładnię pisma upowszechniającego 
określone modele zachowań seksualnych. Oczywiście, przy odczytywaniu tych modeli 
wyznacznikiem dla nas są wypowiedzi redakcji (odpowiedzi na listy), natomiast cyto
wanie w rozdziale VI listów od czytelników służy tylko wprowadzeniu danej kwestii, 
niejako wywołaniu tematu. Przytaczane listy stanowią także podstawę swego rodzaju 
studium charakterologicznego części współczesnych adolescentów.

W tym względzie więcej dowiadujemy się o dziewczętach, gdyż one są autorkami 
większości listów nadsyłanych do czasopism młodzieżowych. Wytłumaczenia tego 
faktu można szukać w psychologii różnic płciowych i stereotypach związanych z płcią. 
Chłopcy mogą mieć większą trudność w pisaniu o swoich emocjach i wyrażaniu ich3, 
gdyż kłóciłoby się to z modelem silnego mężczyzny, który nie może pokazać swojej 
słabości i odważnie stawia czoła wszystkim przeciwnościom losu. Większość chłop
ców być może także nie chce radzić się Jakiegoś pisma” w kwestii osobistych związ
ków uczuciowych, co więcej, nastoletni chłopcy inaczej będą przeżywać owe „sprawy 
sercowe” niż dziewczęta. Jeśli natomiast młodzież porusza tematy współżycia seksual
nego, dojrzewania biologicznego i seksualnego czy antykoncepcji, wówczas udział 
chłopców i dziewcząt pytających o te zagadnienia jest podobny.

Szczególnie mężczyźni o cechach psychicznej męskości są ubożsi w umiejętności komunikacyjne.

2. Upowszechniane modele miłości młodzieńczej

Zagadnienie miłości jest zasadniczym, a zarazem wdzięcznym dla redakcji pism mło
dzieżowych tematem, poruszanym tak często, ilekroć pojawią się listy nastolatków 
oczekujących porady w sprawach sercowych. Niektórzy młodzi ludzie nie mogą do
czekać się miłości, inni z kolei także cierpią z powodu konfliktów, jakie zdarzają się 
w ich młodzieńczych związkach; spora grupa kocha bez wzajemności czy ponosi po
rażkę, szukając bratniej duszy. Młodzi ludzie pragną spotkać miłość jak najszybciej, 
ajednocześnie się boją, czy nie przyniesie im ona cierpienia i rozczarowań. W związku 
z tym, że zagadnienie jest dość ważkie, można się spodziewać, iż na łamach magazy
nów młodzieżowych temat poruszany jest nie tylko przy okazji odpowiedzi na listy 
czytelników. Pojawia się on także co jakiś czas (bywa, że „sezonowo”: przed lub po 
wakacjach, w okolicach walentynek, świąt, balów) w „Popcornie” w jednostronico- 
wym artykule, zamieszczanym w rubryce Psychoporady.
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Pojmowanie miłości

Pisząc o miłości, redakcja „Popcornu” zaznacza, że trudno definiować to piękne uczu
cie, gdyż nie podlega ono żadnym regułom. Z pewnością można natomiast powiedzieć, 
że miłość, będąca jednym z najintensywniej przeżywanych przez człowieka uczuć, 
towarzyszy nam przez całe życie, począwszy już od dnia narodzin, kiedy zaczynamy 
się uczyć jej przeżywania4. Spośród wielu różnych rodzajów miłości, np.: rodziciel
skiej, braterskiej, platonicznej, najwspanialsza i najbardziej pożądana przez wszystkich 
jest miłość mężczyzny i kobiety, dziewczyny i chłopca. Pismo potwierdza, że wiele 
osób rozpoznaje miłość „po szybszym biciu serca na widok obiektu westchnień, nie
przespanych nocach i rozmarzonych dniach”5, ale równocześnie przestrzega, iż bardzo 
łatwo można pomylić miłość z szybko przemijającym zauroczeniem. W związku z tym 
nie można mówić o miłości w stosunku do osoby, którą zna się jedynie z widzenia bądź 
opowiadań znajomych. Wtedy to najczęściej odbiega się od prawdziwego życia i snu- 
jąc marzenia, idealizuje sympatię, przypisując jej cechy, których w rzeczywistości nie 
posiada. Chociaż zakochana osoba nie widzi wad swojego partnera, lecz same zalety, 
to zauroczenie po bliższym poznaniu może się przerodzić w prawdziwą miłość.

4 Odcienie miłości, „Popcorn”, 1997, nr 2.
5 Tamże.
6 Wakacyjne rozstania, „Popcorn”, 1997, nr 7.
7 Tamże.

Okres wakacji, zwyczajowo łączony z miłością, jest dla redakcji także okazją do 
udzielania porad: jak radzić sobie podczas wakacyjnych rozstań, jak nawiązywać nowe 
znajomości czy jak utrzymywać nowy związek „na odległość”. Jeśli wakacje będą się 
wiązać z rozstaniem pary, to z pewnością należy traktować je jako czas próby, tym 
bardziej że w wieku kilkunastu lat możliwość wyjazdu na wakacje w towarzystwie 
własnego chłopca czy dziewczyny należy do rzadkości. Dlatego jeśli dziewczynę 
i chłopca łączy prawdziwe uczucie, oparte na wzajemnym zaufaniu i szczerości, to nie 
powinni się obawiać krótkiego oddalenia, gdyż może ono tylko wzmocnić związek. 
Niestety, tym wakacyjnym rozłąkom towarzyszy często nieuzasadniona zazdrość, 
szczególnie ze strony dziewcząt.

„Martwią się, że chłopak pozostawiony sam w domu będzie spotykał się z innymi znajomy
mi, bawił się, podczas gdy ona usycha z tęsknoty z dala od niego. Boją się, że zbyt długa rozłąka 
sprawi, że chłopak zapomni o ich miłości i pozna kogoś, kto zawładnie jego sercem”6.

Jednakże nie warto marnować sobie wakacji bezsensownymi obawami, bo tak do 
końca nie wiadomo, jak naprawdę będzie. Redaktorka prowadząca rubrykę Psychopo- 
rady przestrzega:

„A może to właśnie Ty spotkasz na wyjeździe kogoś, kto zawróci Ci w głowie i zapomnisz 
o chłopaku czekającym na Ciebie z utęsknieniem? Może to nie jemu, a właśnie Tobie zdarzy się 
zakochać w kimś innym? Trzeba też i taką możliwość wziąć pod uwagę”7.

Jeśli miłość jest szczera, to nic nie powinno jej zagrozić, a skuteczną walkę z tęsk
notą można prowadzić dzięki pisaniu do siebie listów, telefonowaniu czy przebywaniu 
w towarzystwie znajomych. Można także poprosić rodziców o pozwolenie na krótkie 
odwiedziny sympatii w miejscu jej wakacyjnego pobytu - radzi redakcja.
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Relacja miłości do innych emocjonalnych więzi

Na łamach czasopism młodzieżowych pojawiają się także wypowiedzi podejmujące 
zagadnienie relacji miłości do innych emocjonalnych więzi. Nastoletni odbiorcy, uczą
cy się w szkołach podstawowych (szczególnie dziewczęta), często z niecierpliwością 
wypatrują miłości. Trzynastolatka, którą chłopcy traktują jak przyjaciółkę, pyta: jak 
zdobyć chłopaka, zaznaczając przy tym, że nie jest ładna, ale ciągle słyszy, że ważna 
jest osobowość, a nie wygląd, więc i ona może mieć chłopaka8. Odpowiadająca na 
pytanie pani psycholog wskazuje, że w tym okresie życia, w jakim jest autorka listu, 
dopiero zaczynają się tworzyć pierwsze uczuciowe związki. Radzi cieszyć się z do
brych relacji z płcią przeciwną, gdyż właśnie z przyjaźni wyrastają najbardziej trwałe 
więzi między dziewczyną a chłopakiem. Ponadto czas ten można wykorzystać do ze
brania informacji o płci odmiennej, zastanowienia się, jakie cechy ceni czytelniczka 
u chłopców najbardziej, jakie walory powinien posiadać jej partner. To wszystko po
może przygotować się na ową chwilę, kiedy w życiu pojawi się właściwa osoba.

Nie chcę być tylko przyjaciółką, „Bravo”, 1997, nr 19.
^Czy przyjaźń z chłopcem jest możliwa?, „Popcorn”, 1996, nr 6.
!! Przyjaźń rozpada się, gdy w grę wchodzi miłość, „Bravo”, 1996, nr 16.

Chcę wyznać miłość dziewczynie, „Bravo”, 1996, nr 12.

Młodych ludzi może łączyć przyjaźń - odpowiada redakcja na dylematy uczennicy 
szóstej klasy, uznającej, że jest za młoda na chodzenie, a chciałaby zostać przynajmniej 
koleżanką lub przyjaciółką „upatrzonego” chłopca9. Jakkolwiek przyjaźń między 
chłopcem a dziewczyną jest możliwa w każdym wieku, to nie powstaje ona z dnia na 
dzień, dlatego trudno ocenić, czy ktoś, kto się nam podoba, będzie dobrym przyjacie
lem - poucza odpowiadająca na listy Alicja.

Na kanwie rozważań o relacji miłości do innych emocjonalnych więzi temat przy
jaźni poruszany jest w kontekście nieco odmiennym od powyżej prezentowanego. 
Rozgoryczona czytelniczka żali się na łamach rubryki Wypowiedz się...:

„Problemy zaczęły się, gdy członkowie paczki poznawali swoje wielkie miłości. (...) nasze 
znajomości powoli się urywały. (...) Opisana historia utwierdza mnie w przekonaniu, że przyjaźń 
jest dobra tylko w dzieciństwie, w wieku młodzieńczym liczy się miłość i seks”10 *.

Przyjaźń jest jedną z najcenniejszych wartości w życiu każdego człowieka, dlatego 
warto o nią walczyć nawet wówczas, gdy bliscy poznają swoje sympatie - podpowiada 
psycholog. Nawet mniejsza ilość czasu pozostającego na przyjacielskie kontakty nie 
powinna osłabiać istniejących więzi.

Niejednokrotnie prawdziwa miłość powstaje na podstawie przyjaźni, która stanowi 
ważny etap rozwoju miłości. Bywa, że dziewczyna i chłopiec znają się od dzieciństwa, 
razem dorastają, chodzą do jednej szkoły, klasy, przyjaźnią się. Z czasem zauważają, że 
zaczyna się między nimi rodzić silne uczucie. Jeśli wówczas pojawia się lęk, aby wy
znając miłość drugiej osobie, niczego nie zepsuć, należy okazać jej uczucia w inny 
sposób ’. Miłości nie wyraża się tylko słowami, świadczy o niej serdeczność, chęć 
przebywania razem, ton rozmowy, wyraz twarzy, czułość. Wtedy to nadarza się okazja, 
aby przenieść związek przyjacielski na inną płaszczyznę.
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Miłość młodzieńcza na tle rozwoju emocjonalnego

Młodzieńcze zauroczenia, odgrywające ważną rolę w rozwoju emocjonalnym, znamio
nują częste zmiany obiektu uczuć, szczególnie młode dziewczęta zakochują się bardzo 
intensywnie, ale krótkotrwale. Wskazaną prawidłowość dobrze ilustrują wyznania 
nastoletniej respondentki, która zakochuje się „w każdym ładnym i miłym chłopcu”. 
Chodząc z jednym chłopakiem, do którego nic nie czuje, myśli o innym. Wprawdzie, 
jak piszę, ma z tego powodu wyrzuty sumienia, ale mimo wszystko pyta Alicję odpo
wiadającą na listy w „Popcornie”:

„Powiedz, co mam robić, aby nie zranić chłopca, z którym chodzę, a poznać tego, którego ko
cham (tak przynajmniej mi się wydaje)”12.

12 Często się zakochuję, „Popcorn”, 1996, nr 9.
13 Miłość po wakacjach, „Popcorn”, 1996, nr 9.
14 Nie mogę mieć chłopaka, „Bravo”, 1996, nr 2.

Odpowiedź Alicji jest stanowcza: „Twojego uczucia do tych wszystkich chłopców 
na pewno nie można nazwać miłością”, miłość jedno ma imię. Nie można kochać ko
goś, kogo się nie zna, nie można wówczas stwierdzić, jakim jest człowiekiem. Uczucie 
do nieznajomych często jest piękne, atrakcyjne, wymyślone całkowicie przez dorasta
jących. Redakcja przestrzega, że lepszemu poznaniu obiektu uczuć towarzyszy zwykle 
rozczarowanie. „A obecnego chłopca, jeżeli naprawdę nic do niego nie czujesz, i tak 
już krzywdzisz” - odpowiada redaktorka. „Nie wiem, czy podobałaby Ci się taka sytu
acja, w której jakiś chłopak spotyka się z Tobą, a marzy o innej. Przemyśl to sobie” - 
radzi na koniec.

Uwidacznia się tu zatem negatywne stanowisko pisma wobec tego rodzaju nie
uczciwości którejś ze stron w związku, kiedy to sympatii nie traktuje się w sposób 
podmiotowy. Redakcja często podkreśla, że decydując się na związek z osobą płci 
przeciwnej, należy przyjrzeć się swoim motywacjom. Z pewnością brak zaangażowa
nia emocjonalnego nie służy dobrym relacjom, co więcej, krzywdzi osobę, która ma 
odmienne oczekiwania i jest związana uczuciowo z sympatią.

Motyw częstych fascynacji osobami płci przeciwnej pojawia się na łamach pism 
młodzieżowych wielokrotnie. „Bujającym w obłokach”, „cierpiącym z miłości”, czy 
„usychającym z tęsknoty” nastolatkom redakcja odpowiada wytrwale: „Nigdy nie na
zywaj tego «uczucia» miłością”13. Stanowisko pism jest jednoznaczne w tym wzglę
dzie - takie zauroczenia są dość typowe dla rozwoju emocjonalnego adolescentów. 
Niejeden respondent zwraca się do swojego magazynu, wyznając podobnie jak „Zała
mana piętnastolatka”:

„(...) podoba mi się chłopak, którego nie znam. Wprost szaleję za nim. Ale jak zaproponuje mi 
spotkanie i bliżej go poznam, czar pryska. Chłopak wydaje mi się nudny (,..)”14.

Redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby nastolatki nie myliły prawdziwej miło
ści z zauroczeniem, stąd pragną im uświadomić, jak należy te dwa stany rozróżniać. 
Znamienne jest to, że wzdychając do osoby znanej wyłącznie z widzenia, przypisuje 
się jej „bajkowe” cechy, nie dostrzegając wszystkich tych, być może bardziej warto
ściowych osób, które są obok. Idealizacja sympatii jest równie szeroka, co i niedo
rzeczna - człowiek „patrzący przez różowe okulary” nie słucha odmiennego zdania 
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przyjaciół czy rodziców, a obiekt westchnień może dobrze się kamuflować i udawać 
kogoś, kim w rzeczywistości nie jest. Taka historia była udziałem czytelniczki spoty
kającej się jedynie dwa miesiące z szesnastoletnim chłopcem. Szczęście zakochanej 
respondentki nagle się skończyło, kiedy to chłopak bez powodu zaczął jej unikać, 
a przy podejmowaniu wszelkich prób rozmowy wyśmiewał się z niej. Mimo to ona 
nadal go kocha, cierpi, tęskni i pragnie, aby dał jej jeszcze jedną szansę. Zdesperowana 
pani psycholog odpowiada:

„Magdo, otrząśnij się! (...) Z jego strony nie było prawdziwych uczuć, a tam, gdzie miłość 
nie jest odwzajemniona, nie istnieje trwały związek między partnerami. Nie proś o danie ci jesz
cze jednej szansy, nie zabiegaj o względy. (...) Nie zmusisz go do miłości, a żebranie o nią jest 
upokarzające. (...) Wierzę, że bardzo cierpisz. Powoli się pozbierasz, pod warunkiem że potrak
tujesz waszą znajomość jako zamknięty rozdział, do którego nie ma powrotu”15.

|g Chłopak mnie unika, „Bravo”, 1997, nr 5.
Miłość do idola, „Popcorn”, 1997, nr 8.

Na końcu odpowiedzi na list redaktorka apeluje do poczucia własnej wartości 
dziewczyny.

„Odmiany miłości”

Młodzieńcze fascynacje, tak częste w okresie dojrzewania, kierowane są również ku 
gwiazdom muzyki, sportu czy filmu. Redakcje pism o tym wiedzą, stąd poświęcają 
tematowi nawet całe jednostronicowe rubryki Psychoporad, w których pouczają, że 
miłość do idola jest całkowicie normalna na pewnym etapie rozwoju emocjonalnego 
młodego człowieka, aczkolwiek nie jest ona niezbędna do życia i prawidłowego funk
cjonowania- stąd Jeśli ktoś nie kocha się w idolach, to też jest normalny”16.

Pismo, omawiając potrzebę kontaktu emocjonalnego każdego człowieka z innymi 
ludźmi, odwołuje się do pierwszych lat życia dziecka. Rodzice są wówczas wzorem do 
naśladowania i z nimi identyfikuje się dziecko. Z czasem pojawiają się próby unieza
leżnienia się od rodziców, jednak potrzeba identyfikacji nadal pozostaje, zmienia się 
natomiast jej obiekt. Bywa, że dla nastolatka tym nowym wzorem do naśladowania 
staje się idol. On też w okresie rozwijającej się intensywniej seksualności zostaje 
obiektem uczuć niejednej uczennicy. To właśnie dziewczęta są bardziej podatne niż 
chłopcy na zakochiwanie się w gwiazdach, marzenia, fantazjowanie. Na tym etapie 
rozwoju emocjonalnego można się cieszyć z entuzjastycznego zauroczenia, jednak 
istnieje niebezpieczeństwo zagubienia się w świecie marzeń i przed tym przestrzega 
redakcja. Obdarzając uczuciami idola, jest się zakochanym w kimś, kto jest wymyślo
ny, nierealny. W rzeczywistości uczucia do nieosiągalnej gwiazdy są takim etapem 
wstępnym przed tworzeniem realnych związków, przy czym obowiązuje tu następująca 
zależność - im dłużej ktoś jest zależny od swoich marzeń, tym dłuższa może być też 
jego droga do prawdziwego związku. Kochanie kogoś, odwzajemnianie miłości jest 
o wiele trudniejsze niż durzenie się w idolu, wymaga cierpliwości, wysiłku, zaangażo
wania, ale jest też o wiele piękniejsze niż pozostawanie w dalekim od rzeczywistości 
świecie - przekonuje „Popcorn”.
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O tym, jak daleko może się posunąć owładnięta marzeniami o piosenkarzu dziew
czyna, świadczy list czytelniczki, która próbowała już z tego powodu popełnić samo
bójstwo. Odpowiadająca na list redaktorka odwołuje się do racjonalnych przesłanek, 
mając nadzieję, że one dotrą do nastolatki. Pisze:

„Nie wiesz, czy [idol - przyp. B.G.] jest naprawdę takim chłopcem, jakiego potrzebujesz - 
wiernym, szczerym, czułym, opiekuńczym. Wiesz tylko, że sympatycznie wygląda, ładnie śpiewa 
i tańczy. (...) Może pewnego dnia spotkasz chłopca swoich marzeń - całkiem blisko, nie na zdję
ciu w POPCORNIE”17.

17 Bartek jest winien wszystkiemu, „Popcorn”, 1997, nr 9.
18 Zob. np. Przemija moja miłość do Angelo, „Bravo”, 1997, nr 23; Uśmiechnięta miłość, „Bravo”, 

1996, nr 5; Kocham wokalistę z Bad & Breakfast, „Bravo”, 1996, nr 13.
19 Np. Nie mogliśmy się sobą nacieszyć, „Bravo”, 1997, nr 17.
20 Zob. np. Piszemy tylko listy..., „Bravo”, 1997, nr 5; Miłość na odległość, „Popcorn”, 1996, nr 6.
21 Miłość bez wzajemności, „Bravo”, 1996, nr 3.
22 Nie można zmusić do miłości, „Bravo”, 1996, nr 3.
23 Kocham chłopaka mojej siostry, „Bravo”, 1997, nr 4; Nie wiem, jak się zachować, „Popcorn”, 1996, 

nr 3; Jak zapomnieć?, „Popcorn”, 1996, nr 8.
24 Zob. Co mogę zrobić, by mnie pokochał?, „Bravo”, 1997, nr 14; On jest całym moim życiem, „Pop

corn”, 1996, nr 2; Ona mnie nie cierpi, „Popcorn”, 1997, nr 8.

Temat miłości do idola jest aktualny dla dorastających, o czym świadczy chociażby 
duża liczba listów, w których poruszana jest ta kwestia18.

Gdy mowa o innych „odmianach miłości”, jakie odnotować można na łamach ma
gazynów dla młodzieży, to należałoby wymienić: tzw. nieszczęśliwą miłość, miłość od 
pierwszego wejrzenia19, miłość na odległość20 czy miłość do nauczyciela.

Okazuje się, że dziewczęta są bardziej niż chłopcy skłonne do nieszczęśliwego za
kochiwania się; niewykluczone, że u chłopców jest to równie częste, ale o tym nie 
piszą. Rada redakcji dla tych, którzy kochają bez wzajemności, jest jedna: pogódź się 
z tym, ewentualnie wykaż trochę cierpliwości, nieraz po dłuższym czasie zwykła zna
jomość przeradza się w miłość, ale pamiętaj „nie każde uczucie musi być odwzajem
nione”21. Jednak taka pomoc ze strony pisma nie stanowi dla niektórych zakochanych 
żadnego wsparcia. Siedemnastolatka przyznaję:

„Nie potrafię się śmiać, prawie co drugi dzień przez bite cztery lata «wyję» jak dziecko, 
w szkole - coraz gorzej, nie mogę jeść, odizolowałam się od reszty świata, wolę być sama. (...) 
Próbowałam wielu sposobów na «odkochanie się», ale moje uczucia są zbyt silne”22.

Mimo że przy końcu listu jego autorka prosi: „Dajcie mi jakąkolwiek radę. Tylko 
nie piszcie: zapomnij lub poczekaj”, stanowisko redakcji nie ulega zmianie. Masz dwie 
możliwości - odpowiada psycholog - żyć marzeniami i rozpaczać albo dać sobie pra
wo do przeżycia smutku i pogodzić się z faktami.

Niejeden nastolatek cierpi z powodu „nieszczęśliwej miłości”, wówczas gdy lokuje 
swoje uczucia w osobie, która już z kimś się spotyka23 lub nie jest zainteresowana 
kontaktem z nim24. Większość z nich nie daje za wygraną, tylko pyta: „Co mam zro
bić?”, „Jak jego (ją) zdobyć?”, „Co zrobić, by mnie pokochał?”. Pismo wytrwale od
powiada, że nic nie można zrobić w takiej sytuacji, nie można mianowicie zmusić ko
goś do miłości. Im szybciej nieszczęśliwie zakochani to zrozumieją, tym krócej będą 
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cierpieć. Z pewnością wiele innych osób zasługuje na uwagę i może już niedługo ktoś 
ukoi ich rozdarte serce.

Podobną radę, aby przeczekać fascynację, otrzymują wszyscy ci, którzy kochają się 
w swoich nauczycielach25. Redakcja przekonuje, że nastolatki często podkochują się 
w swoich wychowawcach, i chociaż bywa, że trudno poradzić sobie z tymi uczuciami, 
to po pewnym czasie one mijają - lekarstwem na nieszczęśliwą miłość jest oczywiście 
druga miłość, tym razem odwzajemniona. Relacja uczennica - nauczyciel nie pozwala 
na zbytnią poufałość. Uczennicę, która na wszelkie sposoby walczy o to, aby młody 
nauczyciel zwrócił na nią uwagę, pani psycholog pyta: „(...) do czego dążysz? Czy 
chcesz wzbudzić w nauczycielu miłość? I co dalej?”26.

25 Zakochałam się w nauczycielu, „Bravo”, 1997, nr 18; Kocham swojego nauczyciela, „Popcorn”, 
1997, nr 4.

v Zakochałam się w nauczycielu, „Bravo”, 1996, nr 14.
On jest całym moim życiem, „Popcorn”, 1996, nr 2.

Redakcyjny psycholog argumentuje, iż obojętne zachowanie nauczyciela świadczy 
o jego odpowiedzialności i rozsądku, a także o tym, że prawdopodobnie dostrzegł za
interesowanie uczennicy.

Czasami redakcja odstępuje od konwencji, w jakiej utrzymywane są jej wypowiedzi 
- zwykle stonowane i łagodne w swej wymowie - jeśli potrzebny jest bardziej ostry 
i dosadny komentarz, wówczas on pada. To tak, jakby odpowiadający chcieli potrząs
nąć daną osobą mówiąc: „zastanów się, co robisz”, „ocknij się”, „przejrzyj na oczy”. 
Ilustruje to reakcja pisma na list piętnastoletniej czytelniczki, która piszę:

„Od czterech lat kocham się w chłopaku, który mnie w ogóle nie zauważa. Jak tylko przy
szedł do naszej klasy, serce od razu powiedziało mi, że to ten jedyny. Jestem niską czarnowłosą 
dziewczyną z trochę odstającymi uszami. On, gdy tylko przechodzę obok, wyśmiewa się ze mnie 
i rozmawia z kolegą na mój temat. Pomimo tego, iż tak mnie poniża i ośmiesza, to i tak go ko
cham. Już kilka razy próbowałam rzucić się pod samochód. Może wtedy by mnie w końcu zro
zumiał. (...) Moja przyjaciółka rozmawiała z nim o tym, że chcę popełnić samobójstwo, a on za
czął się śmiać. Co mam zrobić? Czy mój wzrost i uszy wpływają na tę sytuację? Jak przestać go 
kochać? Jest dla mnie wszystkim”27.

Redakcja przekonuje dziewczynę, że pozbawianie się życia jest głupotą:
„Zastanów się, co to da? Kogo w ten sposób ukażesz? I nawet jak ruszy go Twoja śmierć, to 

przecież Ciebie już i tak nie będzie. Po drugie, zastanów się, czy tak naprawdę chciałabyś, żeby 
ktoś spotykał się z Tobą z litości i ze strachu o Twoje życie. Poza tym uważam, że najwyższy 
czas już wydorośleć i spoważnieć”.

Redaktorka radzi, aby nastolatka postarała się spojrzeć obiektywnie na chłopaka 
1 wypisała na kartce jego wady i zalety. Czy wtedy znajdzie coś, oprócz urody, co ją 
w nim jeszcze pociąga? Przecież chłopak, który wyśmiewa się z uczuć innych, nie 
zasługuje na zainteresowanie.

„Sztuka podobania się”
Mimo że młodzieńcze miłości bywają często źródłem cierpień, wielu nastolatków za
biega o to, by mieć kogoś do pary. Wśród młodzieży panuje powszechne przekonanie, 
że gdy ma się naście lat, to powinno się chodzić z dziewczyną czy chłopakiem. Jeśli 
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tak się nie dzieje, wówczas pojawiają się obawy i wątpliwości, czy aby jest się normal
nym. Chcąc je rozwiać, redakcja wskazuje na zasadniczą sprawę decydującą o powo- 
dzeniu wśród płci przeciwnej . „Bądź sobą” - słyszą raz po raz niepewni siebie. Prze
wrotnie, opanowanie „sztuki podobania się” polega na tym, aby nic nie opanowywać. 
Jednakże dla wielu naturalne zachowywanie się, pokazywanie siebie, bycie sobą jest 
dużym problemem, szczególnie gdy brak im samoakceptacji. Reasumując, chodzi o to, 
aby nie zakładać różnych masek i nie udawać kogoś innego, niż się jest naprawdę. 
Oczywiście, wszyscy lgną do osób pogodnych, uśmiechniętych, życzliwych. Należy 
pamiętać przy tym, aby nie starać się na siłę przyciągać uwagi płci przeciwnej, gdyż to 
przynosi zgoła odmienny od oczekiwanego skutek.

Cechy decydujące przy wyborze sympatii

Dla tych, którzy czująsię samotni i szukają swojej drugiej połowy, istotne są czynniki 
skłaniające ich do wyboru tej, a nie innej osoby. O tym, jakie cechy są decydujące przy 
wyborze partnera, nie piszę się w „Bravie” ani „Popcornie” zbyt wiele. Jednakże 
w sposób pośredni, na podstawie przesłanek zawartych w listach od czytelników, moż
na wysnuć pewne wnioski. Odpowiedź w zasadzie jest jedna, dotyczy wyglądu ze
wnętrznego. Nastolatek zakochuje się w osobie, która mu się podoba i pociąga go, 
a której niejednokrotnie nie zna. Z tego wynika, że często o wyborze sympatii decydują 
takie cechy, jak przyjemna powierzchowność, w znaczeniu ładnego wyglądu, i przy
ciągająca wzrok sylwetka, stąd większość młodzieńczych fascynacji rozwija się na 
podłożu erotycznym.

Pisma nie hołdują zasadzie, że dobra prezencja o wszystkim przesądza, ponieważ 
dla zakochanych wygląd nie jest ważny. Jeśli ktoś na pierwszym miejscu stawia wy
gląd i urodę, to nie warto zaprzątać sobie nim głowy28 29. Partnerów łączy bliskość oparta 
na silniejszych podstawach, wynikająca z ich usposobienia i cech psychicznych30. Jed
nakże odpowiadający na listy redaktorzy przyznają że atrakcyjność fizyczna jest waż
na na początkowym etapie znajomości, ponieważ w dużym stopniu decyduje ona 
o chęci nawiązania kontaktu z daną osobą. Na szczęście nie jest to regułą. Pewnej pięt
nastolatce spodobał się chłopak, któremu po wypadku amputowano nogi31. Dla niej, 
jak piszę, ważne są przede wszystkim zalety charakteru kolegi, a nie fizyczne defekty- 
redakcja popiera taką postawę czytelniczki.

28 Chyba nigdy nie znajdę chłopca, „Bravo”, 1997, nr 5.
29 Mam chude nogi, „Popcorn”, 1997, nr 6.
30 On jest niższy ode mnie, „Bravo”, 1996, nr 13.
31 On jest kaleką, „Bravo”, 1997, nr 7.
32 Bezwzględny chłopak lamie serca dziewcząt, „Bravo”, 1996, nr 6.

Pragnąc zwrócić uwagę na taką postawę, że o wyborze sympatii decyduje nie wy
gląd, a charakter, magazyny drukują listy czytelników o podobnych jak wyżej poglą
dach. Niejedna dziewczyna doszła do wniosku, iż lepiej mieć chłopca mniej przystoj
nego, ale za to z dobrym charakterem, niż „ładnego z pustką w głowie”32.

Z listów nastolatków można wnioskować, że to, co łączy parę, wiąże się ze znale
zieniem wspólnego języka, zrozumieniem, podobnymi zainteresowaniami. Dziewczęta 
szukają chłopców, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa, chłopcy - o dziwo - mają 
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problem ze znalezieniem niepalącej dziewczyny33. Jednak okazuje się, że nawet mimo 
spełnionych takich oczekiwań, inne czynniki - jak chociażby wiejskie pochodzenie 
kandydata na chłopaka34, wpływ znajomych, rodziny czy różnica wieku - mogą prze
ciwdziałać rozwojowi relacji.

Czy są jeszcze niepalące dziewczyny?, „Bravo”, 1996, nr 6.
Wstydziłam się chłopaka ze wsi, „Bravo”, 1997, nr 7.
On jest starszy ode mnie o 11 lat, „Bravo”, 1997, nr 26.

37 Spotykam się z dorosłym mężczyzną, „Bravo”, 1997, nr 5. 
Js Którego wybrać?, „Popcorn”, 1997, nr 1.

Nie mam chłopaka, „Popcorn”, 1997, nr 3.

Idąc z pomocą swoim respondentom, redakcja zaznacza, że różnica wieku między 
partnerami ma znaczenie wówczas, gdy jedno z nich wykazuje dużą psychiczną niedoj
rzałość35. Wtedy to istnieje niebezpieczeństwo, że młodsza osoba, niedoświadczona, 
przeżywająca swoje pierwsze fascynacje płcią przeciwną, zostanie wykorzystana. Od
mienne potrzeby i oczekiwania w takiej sytuacji mogą się przyczynić do wielu rozcza
rowań i nadużycia zaufania młodszego partnera. O ile różnicę wieku między partnera
mi rzędu 11 lat (gdy ona ma 17, a on 28 lat) nie uznaje psycholog za istotną, o tyle już 
znacznie mniejsza różnica wieku (7 lat) w wypadku tworzącej się pary między trzyna
stoletnią dziewczyną a dwudziestoletnim chłopakiem stanowi - zdaniem redakcji - 
przeszkodę. Tak naprawdę trzynastolatka jest jeszcze dzieckiem, a jej chłopak - doros
łym mężczyzną. Różnica wieku to nie tylko lata, które ich dzielą, to różnica w pozio
mie biologicznej i psychicznej dojrzałości. Dzieli ich spojrzenie na rzeczywistość, 
sposób bycia, potrzeby i oczekiwania. Pani psycholog radzi dziewczynie nie angażo
wać się w ten związek:

„Podczas spotkań dochodzi między wami do pocałunków i pieszczot. Na takie intymne zbli
żenia jest dla ciebie trochę za wcześnie. Nie posuwaj się za daleko i nie wyprzedzaj własnego 
rozwoju. Na razie chłopak jest ci potrzebny, żeby z nim pogadać, pójść na spacer, na spotkanie do 
przyjaciół lub jakoś inaczej, fajniej spędzić czas. Najlepiej, gdy będziesz przebywała w grupie 
znajomych, gdzie nadarzy się wiele okazji, żeby poznać kogoś odpowiedniego. Jesteś jeszcze za 
młoda na stałego partnera, w dodatku znacznie od ciebie starszego”36.

O tym, jakie cechy są szczególnie cenione przy poszukiwaniu sympatii, świadczą 
także listy respondentek przeżywających dylematy, którego chłopca wybrać. Nie dość, 
że mają „problem z nadmiarem” (kandydatów), to na dodatek są niezdecydowane. 
Podczas gdy jedna nastolatka waha się między chłopcem przystojnym a tym, który jest 
uczciwy, nie obraża innych i ma poczucie humoru37, druga ma wybór między przystoj
nym, uroczym i inteligentnym a czułym, opiekuńczym, lecz biorącym życie zbyt po
ważnie38. Redaktorzy zawsze w takich sytuacjach zastrzegają, iż nie mogą za nikogo 
podejmować decyzji, sugerując jednocześnie, że przy tak dużym niezdecydowaniu 
można skrzywdzić obu chłopców. W takich sytuacjach należy mieć zawsze na uwadze 
drugą stronę i jej uczucia. „Popcorn” zwraca uwagę na podmiotowe traktowanie dru
giej osoby, w tym wypadku chłopca, wszak „człowiek nie jest zabawką, którą można 
odstawić po jakimś czasie do kąta”, a spotykanie się z chłopakiem dla samego faktu 
posiadania go jest niedorzeczne.

Wobec powyższego najlepszy sposób na dokonanie trafnego wyboru sympatii to 
czekanie na prawdziwą miłość. Może należy rozejrzeć się w swoim otoczeniu za war
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tościowymi chłopcami, którzy często są mniej śmiali niż ci przystojni, chamscy „twar
dziele”, na których skarżą się dziewczęta39. Początkowo dla wielu dziewcząt i chłop
ców liczą się przede wszystkim cechy zewnętrzne sympatii, które przesłaniają braki 
intelektu i charakteru40. Trwalsze związki powstają dopiero wśród starszej młodzieży, 
dlatego że wybór partnera i oczekiwania wobec niego są już bardziej sprecyzowane. 
Dziewczynie nie przypadnie wówczas do gustu jakikolwiek chłopak (i vice versa), 
stawiając mu określone wymagania, dokonuje właśnie trafnego wyboru sympatii.

39 Gdzie są romantycy? „Popcorn”, 1997, nr 12.
40 Co zrobić, żeby zostawił mnie w spokoju?, „Bravo”, 1997, nr 15.
41 Zob. np. Wiem, że nic nie wiem, „Popcorn”, 1997, nr 10; Nie mam odwagi do niej podejść, „Pop

corn”, 1996, nr 4; Jak nawiązać znajomość, „Popcorn”, 1996, nr 7; Pogrążyła mnie nieśmiałość, „Popcorn , 
1997, nr 4; Brakuje mi odwagi, „Popcorn”, 1997, nr 11; Me mam odwagi, „Bravo”, 1997, nr 17.

42 Zob. Wstydzę się powiedzieć chłopcu, że go kocham, „Bravo”, 1996, nr 24; Czy powiedzieć mu, że go 
kocham? „Bravo”, 1996, nr 26; Kocha, nie kocha?, „Bravo”, 1997, nr 13; Jestem gruba i wstydliwa, „Pop
corn”, 1996, nr 5.

Nawiązywanie pierwszych kontaktów

Okazuje się, że do redakcji czasopism młodzieżowych przychodzi najwięcej listów 
z prośbą o radę, jak nawiązać pierwszy kontakt z osobą, z którą chciałoby się spotykać. 
Na podstawie częstotliwości występowania tego wątku należałoby sądzić, że ów 
wstępny element relacji damsko-męskich stanowi dla nastolatków największy problem. 
Pisma zasypywane są listami od nieśmiałych, którzy nie wiedzą, jak zrobić pierwszy 
krok. W zasadzie scenariusz listów jest jeden - ktoś się komuś spodobał, młody czło
wiek zapałał miłością, ale brak mu odwagi, by zaproponować „chodzenie”, boi się 
odmowy. Ten, który wyznaje miłość poprzez listy lub znajomych, także ponosi poraż
kę, zwykle obiekt uczuć nie wierzy w szczere zamiary zakochanego. Redaktorzy, sto
sując zasadę, że najprostsze sposoby są najlepsze, radzą, aby przy najbliższej nadarza
jącej się okazji podejść do wybranej osoby i rozpocząć z nią rozmowę, zaproponować 
lody, kino czy spacer itp. Zdecydowanie odradzają pisanie listów z miłosnymi wyzna
niami, na wyznania przyjdzie czas, gdy ci dwoje lepiej się poznają. Niewskazane jest 
korzystanie z pośrednictwa kolegów w osobistych sprawach. Należy oczywiście liczyć 
się też z odmową, ale lepsze to niż zastanawianie się, „co byłoby gdyby...”. Takie rady 
kierują pisma do nieśmiałych chłopców, których, jak wynika z listów, jest mnóstwo4 . 
Jak natomiast mają postąpić zakochane do szaleństwa dziewczęta? Czy też powinny 
zapraszać chłopaka na spotkanie, skoro w naszej kulturze funkcjonuje model, w któ
rym to mężczyźni powinni zabiegać o płeć piękną, natomiast inicjatywa ze strony ko
biet często jest źle odbierana? Redaktorzy „Brava” i „Popcornu” nie podpowiadają 
dziewczętom, by zachowywały się podobnie jak chłopcy42. Zdecydowanie odradzają 
im wyznawanie uczuć chłopakowi, gdyż wtedy można się narazić tylko na nieprzy
jemne żarty, ośmieszenie i bycie przedmiotem kpin nawet całej szkoły. Należy też 
pamiętać o tym, że chłopcy nie lubią agresywnych, narzucających się im dziewcząt, 
stąd dziewczęta powinny działać z wielkim wyczuciem i bez pośpiechu. Najlepiej, aby 
spróbowały bliżej poznać się z chłopakiem i rozpoznać, czy darzy je sympatią. Nawią
zanie bliższego kontaktu nie powinno być natomiast trudne, zawsze można poprosić 
chłopca o drobną przysługę, pożyczyć od niego książkę, poprosić o pomoc w nauce, 
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porozmawiać o swoich zainteresowaniach, obejrzanym niedawno filmie itp. Od takiego 
ujęcia „aktywności dziewczyny” odbiega wyraźnie wypowiedź zamieszczona w rubry
ce Psychoporady.

„Niektórzy wciąż uważają, że to on jest «lowcą>>, a ona «zwierzyną». Wstyd przyznawać się 
do takich przedpotopowych poglądów! Dziewczyny, nie czekajcie, aż On zdecyduje się zaprosić 
Was na randkę! Chłopcy, nie wpadajcie w kompleksy, jeśli to Ona zaproponuje spotkanie. Kiedy 
już będziecie razem, to co? Chłopak dalej będzie decydował o każdym drobiazgu?”43 *

43 Trudne miłosne początki, „Popcorn”, 1997, nr 9.
Zob. Sztuka rozmawiania, „Popcorn”, 1996, nr 2; Naucz się kłócić, „Popcorn”, 1996, nr 3.

Redaktorka wskazuje na zrytualizowany - za pomocą stereotypów - sposób zawie
rania znajomości przez młodzież. Tradycyjna „aktywność” przynależy mężczyźnie, to 
on proponuje spotkanie, a kobieta zgadza się bądź odmawia, pragnie być zdobywana. 
Pismo próbuje zrywać ze schematem - dziewczyna nie musi być bierna, a co ważniej
sze, powinna być równoprawną partnerką w związku.

Zasady obowiązujące w związku

Jeśli już pierwszy kontakt został nawiązany i osoby porozumiały się co do tego, że 
chcą z sobą chodzić, istotne są zasady obowiązujące w związku, aby miał on szansę 
przetrwania. Pierwszym zadaniem stojącym przed partnerami jest opanowanie sztuki 
rozmawiania. „Popcorn” dokłada wszelkich starań, aby nauczyć swoich czytelników 
skutecznego komunikowania się, poświęcając nieraz temu tematowi całe rubryki Psy- 
choporadĄĄ. To przecież umiejętność, która będzie przydatna w całym życiu, gdyż 
komunikacja służy ludziom nie tylko do wymiany informacji, ale i rozwiązywania 
problemów, przezwyciężania konfliktów. Stąd, chcąc uniknąć wielu nieporozumień, 
należy mówić wprost o swoich życzeniach, potrzebach i zmartwieniach. Nie można 
liczyć na to, że bliska osoba się domyśli, jakie mamy oczekiwania, należy zawsze 
otwarcie komunikować swoje uczucia i przeżycia. To jedyna droga, aby uniknąć oskar
żeń i bezsensownych awantur - edukuje „Popcorn”. Nie należy ukrywać przed partne
rem negatywnych uczuć, takich jak złość czy niezadowolenie; tylko szczere przyzna
wanie się do swoich bolączek i niepokojów pozwoli rozładować napięte sytuacje oraz 
zbliży ludzi. Jeśli jednej stronie nie podoba się jakaś cecha bądź zachowanie partnera, 
to także należy o tym mówić wprost. Za wszelką cenę powinno się dążyć do tego, aby 
między partnerami nie dochodziło do sytuacji, w których jakaś sprawa pozostaje nie
wyjaśniona. Oczywiście, nie należy nakładać na partnera obowiązku zwierzania się ze 
wszystkich spraw, ponieważ każdy człowiek posiada prawo do prywatności. Z nieprzy- 
znawania mu takiego prawa i braku zaufania wynika wiele nieporozumień, które moż
na rozwiązać w inny sposób niż wzajemne oskarżanie się. Należy tak kierować roz
mową by doprowadzić do zgody. Redakcja zdaje sobie sprawę z tego, że nie można 
nauczyć się rozwiązywania konfliktów, czytając tylko o tym, bo przecież kłótniom 
> sporom towarzyszą silne emocje, których często się nie kontroluje. Pismo, chcąc 
zrobić coś w tym względzie, może jedynie przedstawić reguły, które pomogą rozwią
zywać problemy. O tym, że należy jasno i otwarcie prezentować własne stanowisko 
oraz szanować i uznawać prawa partnera do własnego zdania, była już mowa. Ważna 
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jest także umiejętność słuchania, chęć zrozumienia odmiennego punktu widzenia 
i wreszcie wspólne poszukiwanie rozwiązania danego problemu. Dziewczyna i chłopak 
mają szansę rozwijać swoją relację dzięki kierowaniu się w związku takimi właśnie 
zasadami.

Kolejna reguła odnosząca się do młodzieńczych związków uczuciowych dotyczy 
zasady wyłączności. Mówiąc dokładniej, w parach nie ma miejsca na trójkąty i nie
wierność, obowiązuje zasada: jeden chłopak chodzi z jedną dziewczyną, flirty z innymi 
są niedopuszczalne. Niejedna dziewczyna dowiaduje się od znajomych, że jej chłopak 
spotyka się jeszcze z kimś innym. Tak było w wypadku osiemnastolatki, która chodziła 
dwa lata z chłopcem znanym od dzieciństwa. Dziewczyna piszę:

„Na początku było wspaniale. Był miły, troskliwy, interesował się tylko mną. (...) Podczas 
wakacji dowiedziałam się od koleżanek, że on spotyka się z innymi dziewczynami. Nie wiem, co 
robić. Kiedy koleżanki mówią, że widziały go całującego inną, robi mi się przykro i plączę. Bar
dzo go kocham, nie chcę go stracić. Próbowałam z nim rozmawiać, ale on unika tego tematu 
i krzyczy na mnie”45.

45 Mój chłopak spotyka się z innymi dziewczynami, „Bravo”, 1996, nr 25.
46 Tamże.
47 On całował się z inną, „Popcorn”, 1996, nr 9.

Redakcja, usiłując skutecznie pomóc dziewczynie, zwraca jej uwagę na parę spraw.
„(...) masz prawo wymagać od swojego chłopca lojalności, wierności, uczciwego traktowania. 
Jeśli docierają do ciebie sygnały o jego niewierności, powinnaś to wyjaśnić. Nieważne, czy on 
chce rozmawiać, czy tego unika. Powiedz mu, co przeżywasz, gdy dowiadujesz się o jego poczy
naniach. Nie występuj z pretensjami, nie oceniaj go i nie płacz. Po prostu mów, jak ty się czujesz. 
Nie pozwól na siebie krzyczeć. Może rozmowa poprawi wasze stosunki. Zlekceważenie twoich 
przeżyć będzie świadczyło o tym, że tak naprawdę on wcale nie traktuje cię poważnie. Wówczas 
musisz się zastanowić, czy nadal pozostawać z chłopakiem, który nie szanuje twoich uczuć, i czy 
warto na siłę go zatrzymywać? Czy lepiej dać sobie z nim spokój, zadbać o własną równowagę 
i poczekać na prawdziwą miłość? Wybierz najlepsze dla siebie rozwiązanie”46.

Psycholog odpowiadający na list poprzez wysuwane argumenty obiektywizuje sy
tuację czytelniczki i stara się zdystansować ją wobec przeżywanych stanów. Kierowane 
do autorki listu pytania być może skłonią ją do refleksji i samodzielnego wyboru. Ten 
wybór należy do dziewczyny, redakcja nie proponuje prostych rozwiązań ani niczego 
nie nakazuje.

W podobnych sytuacjach, gdy do jednego z partnerów docierają informacje o zdra
dzie drugiego, pisma radzą zawsze, aby nie udawać, że o niczym się nie wie, ale jak 
najszybciej wyjaśnić te sprawy.

„Jeżeli on nie ma odwagi powiedzieć Ci o tym, że «gra na dwa frontyw, to po prostu jest tchó
rzem i nie zasługuje na twoje uczucie. Być może on nie jest taki «cudowny», jak Ci się na po
czątku wydawało”47

- odpowiada redakcja zrozpaczonej siedemnastolatce.
W takich sytuacjach, gdy otrzymuje się od otoczenia przesłanki, że druga strona 

działa „na dwa fronty”, należy te informacje jak najszybciej sprawdzić. Związek nie 
może opierać się na przypuszczeniach i podejrzeniach, gdyż one gubią ludzi i popy
chają ich do decyzji, których potem żałują- radzi pismo.
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Z listów wynika, że dziewczęta godzą się na wiele rzeczy, aby tylko utrzymać przy 
sobie chłopca. Są w stanie przymykać oczy na jego zachowanie; wiedząc o tym, że 
chłopak ma „oficjalną” dziewczynę, przyjmują rolę „tej drugiej”, zastępującej „wła
ściwą” partnerkę podczas jej nieobecności48. Niestety, z zakochanymi często tak bywa, 
że żadne rozsądne argumenty nie trafiają im do przekonania - ubolewa redaktorka 
„Popcornu”.

48 Kochać czy odejść?, „Bravo”, 1996, nr 1; Jestem „tą drugą”, „Popcorn”, 1996, nr 12.
Żałuję, że zerwałam, „Popcorn”, 1996, nr 12.
Czy postąpiłam właściwie?, „Popcorn”, 1997, nr 7.

n Żałuję, że zerwałam, „Popcorn”, 1996, nr 12.
Zob. np. Moja dziewczyna podrywa innych chłopaków, „Bravo”, 1997, nr 26; Chłopak mówi, że ko- 

cha, ale flirtuje z innymi, „Bravo”, 1997, nr 6.

Bywa, że chłopcy chodząjednocześnie z dwiema dziewczynami, ale okazuje się, iż 
płeć piękna też postępuje nieuczciwie w związkach. Oto nastolatka chodzi z jednym 
chłopakiem, a myśli cały czas o poprzednim i nadal go kocha49; inna spotyka się 
z chłopcem, do którego nic nie czuje, tylko dlatego, że namówili ją znajomi50. „Pop
corn” zapytuje obie respondentki, czy chłopcy wiedzą o tym. Jeśli nie, to dziewczyny 
najzwyczajniej w świecie oszukują swoich partnerów, a przecież nie można traktować 
drugiego człowieka w ten sposób.

„A jeśli on Ciebie kocha i cierpi przez Ciebie, tak jak Ty przez tamtego chłopca? Czy pomy
ślałaś o tym? Powtarzałam już wielokrotnie i będę powtarzała do znudzenia: chodzenie z kimś 
tylko dlatego, żeby nie być samotnym, żeby móc powiedzieć koleżankom, że się ma chłopaka, 
jest nieuczciwe w stosunku do tej drugiej, przeważnie bardziej zaangażowanej osoby”51

- apeluje do sumienia czytelniczki redaktorka.
Posiadanie stałego partnera zobowiązuje do lojalności wobec niego i zmusza do 

przestrzegania pewnych zasad, które określają, co wolno, a czego nie wolno robić oso
bom chodzącym z sobą i się kochającym. Z tymi zasadami muszą skonfrontować się ci 
wszyscy, którzy są w związkach, a nie potrafią żyć bez przelotnych miłostek. Flirtujący 
z innymi chłopcy czy dziewczyny sprawiają przykrość swoim sympatiom. Jeśli cier
piący z tej przyczyny partnerzy flirciarzy zwracają się do pism z wątpliwościami, dla
czego nie wystarczają swoim sympatiom, dylematy ich są rozwiewane przez twierdze
nie, że ich partner prawdopodobnie nie jest jeszcze dojrzały emocjonalnie do tworzenia 
silniejszych więzi52. Mimo wszystko mają prawo wymagać, aby byli traktowani po
ważnie, w przeciwnym razie przy dużych frustracjach z tego powodu może nawet 
dojść do rozpadu związku.

Frustracje w związkach nastolatków
Niestety, frustracji dotykających młodzieńcze związki uczuciowe jest bardzo wiele
- począwszy od braku zaufania do drugiej strony, ciągłego obrażania się, a skończyw
szy na pijaństwie chłopców i rękoczynach. Okazuje się, że zagadnienie frustracji 
w związkach tworzonych przez dorastających stanowi drugą grupę tematów najczęściej 
poruszanych przez młodzież. Zważając na to, jak duża liczba listów jest poświęcona 
tym kwestiom, należy sądzić, że stanowią one poważny problem dla młodych ludzi.
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Źródłem wewnętrznych napięć zakochanych może być przeżywanie ciągłego lęku 
o to, by partner ich nie opuścił53; nie znalazł sobie kogoś innego, gdy mieszkają 
w różnych miejscowościach54; aby nie stracić pięknej dziewczyny, za którą „lata wielu 
chłopców”55. Zadręczanie się tymi obawami podcina skrzydła młodym, zamiast cie
szyć się relacją z drugą osobą z góry zakładają ponury koniec znajomości i zamar
twiają się na przyszłość. Pisma przekonują że przeszkody, które pojawiają się 
w związkach (np. dzieląca parę odległość), często umacniają uczucie. Ważne, aby pie
lęgnować miłość, postępować taktownie i z wyczuciem, w przeciwnym razie nadmier
na zazdrość może zniszczyć najpiękniejsze uczucie. A miłość, cóż? Nikt nie zagwa
rantuje, że ta właśnie miłość będzie wieczna, ale jeśli będzie odpowiednio pielęgnowa
na, to ma szansę długo trwać - słyszą respondenci od redakcji.

53 Boję się, że znowu odejdzie, „Bravo”, 1996, nr 24.
54 A ja tęsknię, „Bravo”, 1997, nr 12.
55 Boję się, że ją stracę, „Popcorn”, 1996, nr 5; Jak ją zatrzymać?, „Popcorn”, 1996, nr 9.
56 Co mam zrobić, żeby odzyskać chłopca?, „Bravo”, 1996, nr 24.
57 Wszyscy się ze mnie śmieją, „Popcorn”, 1996, nr 2.
58 Czy mój chłopak wróci? „Bravo”, 1997, nr 7.
59 Damski bokser, „Bravo”, 1997, nr 16.

Przyczyną frustracji w młodzieńczych związkach uczuciowych bywają nierozważne 
zachowanią takie jak: obrażanie się jednego z partnerów56 czy wyjawienie otoczeniu 
wspólnych tajemnic lub zwierzeń drugiej strony57. W tych drukowanych przez maga
zyny listach chłopcy występują w roli ofiar, dziewczęta zaś są tymi, które igrały sobie 
z ich uczuciami i nie uszanowały swoich sympatii. Jeśli potem żałowały swojego po
stępowania, wówczas było to prezentowane przez redakcję jako nauczka na przyszłość. 
Ale chłopcy też nie pozostają dłużni dziewczętom. Bywa, że hołdują zasadzie podwój
nej moralności, o czym przekonała się pewna siedemnastolatka. Dziewczyna wyznała:

„Postanowiliśmy być wobec siebie absolutnie szczerzy i opowiedzieć o poprzednich związkach. 
Zwierzyłam mu się więc ze swej pierwszej miłości do Karola. Ku mojemu zdumieniu Piotrek zrobił 
mi awanturę i oświadczył, że po tym, co usłyszał, nie może już ze mną być. A przecież sam też miał 
dziewczyny! Milczy już dwa tygodnie, aja rozpaczam. Co zrobić, aby do mnie wrócił?”58.

Odpowiadający na list lekarz sprowadza respondentkę „z obłoków na ziemię”, 
a czyni to podobnie, jak inni redaktorzy „Brava” i „Popcornu” w sytuacjach tego wy
magających. Jakkolwiek rozumieją oni autora listu, to jednak często nie popierają jego 
wysiłków związanych z chęcią utrzymania związku, który diagnozują jako chory 
i oparty na niewłaściwych podstawach. Doktor pyta:

„Może lepiej byłoby, żeby Piotr nie wracał? Obawiam się, że związek z takim chłopcem 
mógłby okazać się dość trudny. Skoro Piotr jest zazdrosny o twoją przeszłość, a dla siebie stosuje 
taryfę ulgową, nie rokuje to najlepiej na przyszłość. (...) Rozumiem, że cierpisz, ale na twoim 
miejscu nie starałbym się szukać z nim kontaktu”.

Jeszcze bardziej radykalną radę od lekarza otrzymuje inna siedemnastolatka, której 
chłopak ośmielił się ją uderzyć59. Chłopiec, miły i czuły przez pięć miesięcy, okazał 
duże niezadowolenie z tego powodu, że jego dziewczyna zatańczyła z innym na dys
kotece. Wynikła z tego sprzeczka, podczas której nastolatek uderzył swoją dziewczynę. 
Mimo że potem okazywał skruchę i przepraszał, dziewczynie dało to do myślenia, 
zaczęła się zastanawiać, czy ta znajomość ma sens i czy nie powinna od niego odejść,
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póki nie jest za późno. Stanowisko pisma jest jednoznaczne: „powinnaś odejść jak 
najszybciej”. Nic nie usprawiedliwia przemocy fizycznej, nawet gdyby dziewczyna 
zawiniła, a tak się nie stało. Życie z zazdrośnikiem może stać się prawdziwym koszma
rem, w ogóle związek z chłopakiem, który jako argumentu używa pięści, nie wróży nic 
dobrego na przyszłość. Stąd stanowczo wyrażona opinia redakcji brzmiała: „uciekaj 
póki czas!”.

Okazuje się, że bicie dziewcząt wcale nie jest takie sporadyczne, w niektórych 
związkach jest to wręcz stały element. W jednym z listów czytelniczka użala się nad 
swoim związkiem, który od dwóch lat funkcjonuje w ten sposób, że wciąż zrywają 
z sobą i wracają do siebie, ponieważ bardzo się kochają. Chłopak wyzywa dziewczynę, 
kilkakrotnie uderzył ją w twarz, jest przekonany, że dziewczyna zawsze będzie do 
niego wracać. Ona niby chce o nim zapomnieć, ale jednocześnie, jak piszę, kocha go 
jeszcze bardziej. Deklarowanych uczuć nie widzi pani psycholog odpowiadająca na 
list, dostrzega ona natomiast chamstwo chłopaka i naiwność, wręcz głupotę dziewczy
ny, która zgadza się na takie traktowanie. Pismo poprzez ostre wypowiedzi przy anali
zie podobnych przypadków wskazuje, że takie funkcjonowanie związku jest nie do 
przyjęcia. Z uwagi na użyte argumenty i formę przekazu stosowne jest przytoczenie 
w tym miejscu dłuższego fragmentu odpowiedzi redakcji:

„Dziewczyno, zdobądź się na rozsądek! Szanuj sama siebie i wymagaj szacunku od chłop
ców. Jeśli nie zadbasz o to, będziesz poniżana i nikt nie potraktuje cię poważnie. Nie zainteresuje 
się tobą żaden wartościowy chłopak, bo kto będzie chciał zadawać się z dziewczyną która po
zwala sobą pomiatać? Czy dla ciebie nie jest ważne, z kim się spotykasz, byle tylko mieć jakiegoś 
chłopaka? Zdecyduj się w końcu na ostateczne zerwanie tej kompromitującej cię znajomości. 
Czego ci żal?”60.

60 Nie potrafię rozstać się z chłopakiem, „Bravo”, 1996, nr 3.
Upił się, a teraz nie chce mnie znać!, „Bravo”, 1997, nr 16; Pechowa dyskoteka, „Bravo”, 1996, nr 9.
Chłopak interesuje się mną, ale tylko gdy jest pijany, „Bravo”, 1996, nr 19.

J Tamże.
Mój chłopakpije alkohol, „Bravo”, 1996, nr 12.

Kolejnym problemem zagrażającym związkom młodych ludzi jest nadużywanie 
przez chłopców alkoholu. To pod wpływem alkoholu chłopcy zachowują się nieodpo
wiedzialnie, zrywają z dziewczynami61 albo stają się nimi nadmiernie zainteresowani 
w znaczeniu seksualnym62. Stanowisko pisma „Bravo” także w tej kwestii jest stanow
cze i niewzruszone. „Wymagaj od chłopaka, żeby się nie upijał, bądź zdecydowana 
i nie toleruj pijaństwa” - odpowiadają zwykle redaktorzy.

„Czy sprawiają ci przyjemność pieszczoty, które nie wynikają z miłości, a zależą wyłącznie 
od ilości wódki wypitej przez chłopaka?”63

- argumentuje psycholog.
Jeśli dziewczyna zamartwia się i zastanawia, jak pomóc sympatii, pismo radzi po

stawić chłopakowi warunek, że zacznie się on leczyć w poradni odwykowej. Gdy 
chłopak sam nie będzie chciał się leczyć i nie podejmie tego, to szkoda zaprzątać sobie 
nim głowę. W takiej sytuacji należy zrezygnować ze wspólnych kontaktów. „Nie wiąż 
swojego życia z alkoholikiem, który nie chce walczyć z uzależnieniem”64 - ostrzega 
redaktorka.
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Korespondencja nadchodząca do czasopism młodzieżowych z pewnością obnaża 
część prawdy o niepokojach nastoletnich czytelników. Listy nastolatków ukazują nie
jednokrotnie ich dużą nieporadność w rozwiązywaniu konfliktów, nieumiejętność po
dejmowania sytuacji trudnych, brak trzeźwej oceny wydarzeń, a także przyzwolenie na 
przedmiotowe traktowanie.

Wpływ rówieśników na związki uczuciowe

Okazuje się, że do rozstania dziewczyny i chłopca w skuteczny sposób może przyczy
nić się otoczenie. To znajomi, koledzy i koleżanki, czyniąc z niejednej pary wielką 
sensację i powód do żartów, prowokowali zrywanie niektórych związków. Dorastający 
nieraz żałowali pochopnych decyzji65, jeśli pozwolili na to, by plotki i usłużni koledzy 
rozdzielili ich. Pisma radzą zwykle w takich sytuacjach, aby nie zwracać uwagi na 
głupie i dziecinne docinki osób z otoczenia66, odnoszące się tak naprawdę do spraw 
nieistotnych, dotyczące indywidualnych gustów, o których nie powinno się dyskuto
wać. Warto zauważyć, że za takimi reakcjami środowiska rówieśniczego stoi niejedno
krotnie zazdrość. Ona też warunkuje przeprowadzanie skutecznych intryg (realizowa
nych np. przez byłe sympatie, osoby zainteresowane), doprowadzających do rozpadu 
związku67 68.

65 Chcę do niego wrócić, „Bravo”, 1997, nr 15.
66 Kocham młodszego od siebie chłopca, „Popcorn”, 1996, nr 7; Śmieją się z mojej miłości, „Popcorn , 

1997, nr 2.
67 Zerwałam z ukochanym, „Popcorn”, 1997, nr 6; Nie wiem, jak się zachować?, „Popcorn”, 1996, nr 5, 

Nie chcę go stracić, „Popcorn”, 1996, nr 7; Nie chcę stracić przyjaciółki, „Bravo”, 1997, nr 12.
68 Nie mogę znaleźć dziewczyny, „Bravo”, 1997, nr 26.

Stosunek rodziców do związków uczuciowych dzieci

Rodzice mają prawdopodobnie jeszcze większy wpływ na młodzieńcze związki uczu
ciowe niż środowisko rówieśnicze (chociaż częstotliwość poruszania danego wątku na 
łamach pism tego nie potwierdza). W publikowanych listach młodzieży odnajdujemy, 
typową dla konfliktu pokoleń, tendencję do kwestionowania i odrzucania granic swo
body wytyczonych przez rodziców, buntu przeciwko ich nakazom. Częstą przyczyną 
konfliktów jest negatywny stosunek rodziców do wybrańca czy wybranki ich dziecka, 
wynikający z obaw o przyszłość potomka, jego naukę i karierę, czy możliwość podej
mowania aktywności seksualnej. Jednakże to zupełnie normalne, że ludzie w wieku 
nastu lat umawiają się na spotkania, przeżywają pierwsze oczarowania płcią przeciwną. 
„Rozsądni rodzice nie zabraniają tego swoim dzieciom”, co więcej, powinni umiejętnie 
pomagać dzieciom w tworzeniu obszaru prywatności - stwierdza redagująca rubrykę 
Wypowiedz się... pani psycholog. O ile dawniej, szczególnie w środowiskach wiej
skich, starsze pokolenie miało faktyczny udział w wyborze kandydata na małżonka 
poprzez tzw. kojarzenie młodych, o tyle teraz dorastające dzieci nie muszą prosić ro
dziców o zgodę na zawieranie znajomości - tłumaczy pismo szesnastolatkowi, którego zn 
rodzice z pewnością nie zgodziliby się na to, aby chodził z dziewczyną .



129

Jak wynika z listów, rodzice równie dobrze mogą zabronić spotykać się z chłopa
kiem dziewczynie trzynastoletniej, jak i siedemnastoletniej. Młodsza z nich - jak 
twierdzą-jest jeszcze dzieckiem69, a starsza może nie skończyć szkoły przez chłopa
ka70. Pisma, odpowiadając na listy respondentek, tłumaczą młodzieży stanowisko ro
dziców i zachęcają, aby postarała się je zrozumieć. Przecież rodzice, obawiając się 
pierwszych związków uczuciowych swoich dorastających dzieci, chcą je uchronić 
przed skomplikowaniem sobie życia. Warto pamiętać, że rodzice są sprzymierzeńcami 
dziecka, i szanować ich autorytet. Być może oni także potrzebują trochę czasu, aby się 
przekonać, że chodzenie z sympatią nie przeszkadza w nauce ani nie wprowadza za
mętu w życie ich dziecka. Aby z kolei pomóc w tym rodzicom, należy z otwartością 
podejmować rozmowy dotyczące wspólnych lęków czy osoby sympatii, którą oczywi
ście najlepiej przedstawić rodzicom i wspólnie z nimi porozmawiać71. Ten sielankowy 
obraz burzą wypowiedzi nastolatków, którzy przyznają, że bezskutecznie próbowali 
rozmawiać z rodzicami wiele razy. Mimo że redaktorzy zdają sobie sprawę z tego, iż 
nie wszyscy rodzice chcą wysłuchać dzieci, w bezradności proponują, aby spróbować 
jeszcze raz podjąć temat.

7’ Dogadałam się z rodzicami, „Bravo”, 1996, nr 1.
Rodzice zabraniają mi spotkań z chłopakiem, „Bravo”, 1997, nr 1.

n W tajemnicy przed rodzicami, „Popcorn”, 1997, nr 1.
Domowe potyczki, „Popcorn”, 1996, nr 12; Wojna domowa o samodzielne wakacje, „Popcorn”, 1996, 

nr6; Bale w karnawale, „Popcorn”, 1997, nr 1.

Żeby rozmowa z rodzicami przyniosła pozytywny skutek, młodzi ludzie powinni 
zrozumieć, że rodzice nie są ich wrogami, a wszelkie zakazy wynikają z miłości i chęci 
uchronienia dziecka przed niebezpieczeństwami, jakie niesie życie. Dlatego „Popcorn” 
dokłada wszelkich starań, aby uprzytomnić to nastolatkom i jednocześnie uczyć ich, 
jak należy rozmawiać z rodzicami. Pismo daje wiele praktycznych wskazówek co do 
optymalnych warunków i okoliczności, w jakich należy prowadzić rozmowy72. Propo
nując, aby czytelnicy spojrzeli na siebie oczami rodziców, dowodzi, w jak wielu wy
padkach to właśnie rodzice mają rację. Trudno byłoby się dopatrywać, po czyjej stronie 
staje pismo, z pewnością próbuje ukazać dwa stanowiska: rodziców i dzieci, przy czym 
stosunek redakcji do rodziców jest zwykle pozytywny.

3. Postrzeganie inicjacji seksualnej nastolatków

Życie uczuciowe a seksualne - wzajemne relacje
Przystępując do analizy treści dotyczących zagadnienia inicjacji seksualnej, które po
dejmują wybrane pisma młodzieżowe, stosowne się wydaje poruszenie na wstępie 
tematu wzajemnych odniesień życia uczuciowego i seksualnego w badanym materiale. 
Oczywiście, dość powszechne rozgraniczanie miłości, erotyki i seksu (w potocznym 
znaczeniu tego słowa) jest zabiegiem błędnym, podyktowanym dokonywaną w róż
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nych celach potrzebą rozdzielania owych wymiarów73. Mając to na uwadze, rozważano 
wskazane możliwe związki i zależności, pytając, czy seksualność człowieka traktowa
na jest w magazynach dla młodzieży jako wartość autonomiczna, czy może rozumiana 
w szerszym kontekście - jako wartość powiązana z innymi.

73 Należy jednak pamiętać o tym, że miłość jest przeżyciem integralnym i angażuje całego człowieka - 
począwszy od intelektu, poprzez decyzje, akty woli, odpowiedzialność, po całą potęgę uczuć i siłę ich 
ekspresji. Dlatego wprowadzanie sztucznych podziałów i próba przeprowadzenia wyraźnej granicy między 
uczuciami wysublimowanymi i wzniosłymi a tymi związanymi z naszą cielesnością jest zbędne, ponieważ 
jak piszę W. Stróżewski - „(...) miłość jest akurat takim sposobem istnienia człowieka, który - bodaj chyba 
jako jedyny - zdolny jest angażować całą istotę ludzką”. Zob. W. Stróżewski, Oblicza miłości, „Tygodnik 
Powszechny”, 2000, nr 6.

74 Czy nie jesteśmy zbyt młode na całowanie?, „Bravo”, 1997, nr 7.
75 Moi rodzice uprawiają seks, „Bravo”, 1996, nr 18.
76 Boję się, że dziewczyna wyśmieje moją budowę, „Bravo”, 1996, nr 24.
77 Miłość jest ważniejsza niż seks, „Bravo”, 1997, nr 16.

Jedna z pierwszych form okazywania sobie uczuć w młodzieńczych związkach, ja
ką jest pocałunek, postrzegana jest przez redakcję pisma „Bravo” jako najczulszy spo
sób okazania komuś drogiemu, jak bardzo się go kocha74. Zanim jednak podejmie się 
jakiekolwiek kroki w tak delikatnej materii, jaką jest uczucie, należy zadać sobie kilka 
istotnych pytań - uprzedza lekarz odpowiadający na pytania czytelniczek. Ważne mia
nowicie jest to, co czuje się do drugiej osoby, czy ufa się jej, czy traktuje się ją poważ
nie - to kontekst, który przesądza o przyzwoleniu na określone zachowania i ich ocenę.

Zachowania seksualne nie ograniczają się tylko do zaspokajania biologicznej po
trzeby, wszelkie kontakty intymne są ważnym czynnikiem prowadzącym do budowania 
więzi i porozumienia między partnerami. „Nie dziw się, że między twoimi rodzicami 
dochodzi do współżycia płciowego” - odpowiada pismo zagubionej dwunastolatce, 
która zorientowawszy się, że jej rodzice współżyją, poczuła do nich wstręt75. W dużej 
mierze dzięki temu, że harmonia seksualna pogłębia miłość i więzi, które ich łączą ta 
para tworzy udane małżeństwo - komentuje pismo. Na podstawie listów można 
stwierdzić, że zależność ta funkcjonuje również w odwrotny sposób, tzn. łącząca ludzi 
miłość kształtuje satysfakcjonujące współżycie seksualne.

„Dla większości kobiet o powodzeniu związku decyduje uczucie, jakie łączy je z mężczyzną, 
a nie wielkość jego genitaliów”

- odpowiada lekarz siedemnastolatkowi zaniepokojonemu rozmiarami swoich narzą
dów płciowych76.

Nieco odmienne stanowisko prezentuje wypowiedź rówieśnicy chłopca, która na 
pierwszym miejscu stawia miłość, seks zaś traktuje jako sprawę drugoplanową uzu
pełnienie tego, co czują do siebie partnerzy. Siedemnastolatka krytycznie ustosunko
wuje się do listów zamieszczanych w rubryce Mój pierwszy raz:

„Nie rozumiem osób, które opisują swoje pierwsze kontakty seksualne. Przecież są to bardzo 
osobiste przeżycia i uważam, że powinny być czymś szczególnym - tajemnicą chłopaka 
i dziewczyny. I co z tego, że ktoś napisze, jak wspaniale się czuł? Wcale nie o to chodzi. To, 
z kim przeżyjemy «pierwszy raz», powinno być wynikiem miłości, ale takiej prawdziwej. (...) 
Ludzie piszą że przeżyli przypadkowy «pierwszy raz», a później po prostu się rozstali. Dla 
mnie jest to głupota”77.
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Owe próby opisu intymnych przeżyć związanych z inicjacją seksualną mogą być 
egzemplifikacją związków emocjonalno-seksualnych. Ta grupa listów (11), w których 
można odnaleźć płaszczyznę wzajemnych powiązań sfery uczuciowej i seksualnej78, 
wyodrębniona została na podstawie kilku charakterystycznych cech. Pierwsze współ
życie seksualne w opisywanych sytuacjach nastąpiło u osób, które dłużej lub krócej 
znały się i darzyły uczuciem. Do inicjacji dochodziło często w tych wypadkach spon
tanicznie, nie była ona planowana, towarzyszyły jej silne emocje. Wszystkie te czynni
ki oraz splot niezwykłych wydarzeń, nietypowych okoliczności, w jakich nastąpiło 
odbycie pierwszego stosunku płciowego, kształtują mimo wszystko dość monolityczny 
obraz inicjacji seksualnej, który można by określić mianem „modelu romantycznego”. 
Za wersją romantyczną przemawia także specyficzny, bajkowy język tych opisów. 
Rzadko można w tej rubryce spotkać wyznania, którym zarzucono by fizjologizm 
i naturalizm, raczej nie spotyka się tu biologicznych określeń i opisów struktury sto
sunku płciowego, za to roi się od zdrobnień, eufemizmów i „poetyckich” zwrotów. Oto 
kilka przykładów:

* Pamiętając o sztuczności tego podziału.
M Nie chcemy spłoszyć szczęścia..., „Bravo”, 1996, nr 1.

Najdłuższy pocałunek w moim życiu, „Bravo”, 1996, nr 11.
g2 Wiedziałam, że chcę czegoś więcej, „Bravo”, 1997, nr 1.
g3 Przytuliła się do mnie jak kot, „Bravo”, 1997, nr 6.

Poczułam na karku ciepły oddech..., „Bravo”, 1997, nr 2.

„Cała drżę z emocji. Ja i mój chłopak zaczynamy «tańczyć» nasz egzotyczny «taniec». Naj
pierw powoli, delikatnie, potem coraz szybciej i szybciej. (...) Gdzieś w kuchni grają Beatlesi... 
Stare, znane, melodyjne kawałki. Ta muzyka przenika dreszczem, jest piękną oprawą dla naszej 
miłości. Czy mogliśmy śnić o tym, że nasz «pierwszy raz» będzie tak romantyczny?”79 (Kamila, 
17 lat);

„Jeszcze mam w głębi umysłu ten szelest zsuwającej się sukni, kształtną linię ciała Anety 
(...). Wyrazem aprobaty i moich pragnień był najdłuższy chyba pocałunek mojego życia. Oboje 
pragnęliśmy tego, na co podświadomie czekaliśmy już od dawna. Opowiadania innych nareszcie 
znalazły realne odniesienie. Wyznałem mojej dziewczynie miłość. Dotykaliśmy się, pieściliśmy, 
doprowadzając do granic rozkoszy. Byłem jakby oderwany od rzeczywistości. Księżyc co chwilę 
zaglądał przez okno i znikał - pewnie w towarzystwie jakiejś chmurki”80 (Paweł, 18 lat);

„Jego ciepło przepływało do mojego ciała i napełniało je czymś nieznanym, fascynującym, 
czymś, co nie dało nam dłużej czekać. (...) To, co przeżyłam później, jest czymś nie do opisania 
i przyrównać się da jedynie do wzburzonego morza, w którym fale wzbierają coraz bardziej. Fa
lowaliśmy my, moja świadomość falowała, falami napływało do mnie ciepło - ekstaza tak wielka, 
że chwilami przechodziła w ból...”81 (Ewelina, 18 lat);

„W rozpalonym namiętnością uścisku daliśmy upust skrytym pragnieniom. Nie istniało nic, 
tylko my. Staliśmy się jednym ciałem. Czułem jej ciepły oddech. I te oczy, których nigdy nie za
pomnę, ich nieskażony błękit...”82 (Maciek, 18 lat).

To jedynie krótkie fragmenty listów pisanych w „romantycznej” konwencji. Czyta
jąc opowieści młodych ludzi utrzymywane w tym tonie, odnosi się wrażenie, że są one 
mało autentyczne. Bo oto Ewa nigdy nie zapomni: „chłodu zimnych kafelków podło
gowych w angielskiej kuchni i stłumionego szeptu Steve’a”83, Ewelina - ognia buzują
cego w kominku wiejskiego domku, gdzieś pod Paryżem, i Yves’a, który ją tam za
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wiózł84, Andrzej - tygodnia na Mazurach spędzonego ze swoją Małą Księżniczką85, 
Grzegorz - zbiegu okoliczności, który pozwolił mu poznać podobną do anioła Angiel
kę - Nicole86 itd. Problematyczne jest to, że listy chłopców wcale nie różnią się od 
listów dziewcząt, w większości z nich odnajdujemy podobny język i podobny styl. 
Można by się zastanawiać, czy to rzeczywiście nastolatki piszą takie listy? Wprawdzie 
w każdym numerze „Brava” zamieszczana jest informacja o tym, że redakcja zastrzega 
sobie prawo skracania i opracowywania wszystkich tekstów, ale pojawia się pytanie: 
do jakiego stopnia zespół redakcyjny ingeruje w tekst.

84 Wiedziałam, że chcę czegoś więcej, „Bravo”, 1997, nr 1.
85 A za oknami księżyc w pełni..., „Bravo”, 1996, nr 6.
86 Nad nami migotały gwiazdy, „Bravo”, 1996, nr 9.

Czy zamieszczanie na łamach pisma listów, w których nastolatek „opowiada 
o swoim pierwszym przeżyciu” zachęca innych dorastających do inicjacji seksualnej? 
Czy takie oddziaływanie magazynu jest skuteczne? W każdym egzemplarzu „Brava” 
przy rubryce Mój pierwszy raz zamieszczona jest adnotacja, w której pismo zachęca
- oczywiście tych, którzy chcą - do przysyłania listów honorowanych kwotą od 25 do 
50 zł, jeśli tylko list zostanie opublikowany. Komunikator ma tu możliwość selekcji 
listów, zgodnej ze swymi celami i zamierzeniami, a młodzież - zarobku pieniędzy, 
w końcu niemałych dla kieszeni przeciętnego nastolatka. Jakkolwiek nie wiemy, ile 
osób mogło podjąć współżycie seksualne, idąc za impulsami, jakich dostarczyła im ta 
rubryka, to z pewnością można stwierdzić, że opisy przeżyć intymnych stymulują cie
kawość nastolatków. Niezależnie od tego, że nastoletni czytelnicy są autorami za
mieszczanych listów, wypowiedzi te - z racji ich publikowania - mogą być bliskie 
stanowisku redakcji, temu, co ona chciałaby przekazać. Stąd w rubryce Mój pierwszy 
raz przeczytać można nie tylko o ekscytujących przeżyciach, uczuciu, zauroczeniu, 
namiętności, które poprowadziły daną osobę do pierwszego w życiu stosunku płciowe
go, lecz także o konsekwencjach inicjacji (najczęściej z niewłaściwym partnerem 
i błędnymi motywacjami).

Wymogi uprawniające do podjęcia współżycia seksualnego
Redaktorzy „Brava” w temacie inicjacji seksualnej przyjmują zgodne stanowisko
- zależy ona od kontekstu, od spełnienia pewnych warunków (miłość, dojrzałość, od
powiedzialność). Rozpoczęcia życia seksualnego w ogóle nie łączy się z faktem wstą
pienia w związek małżeński. Istotny przy rozpatrywaniu typów etyki seksualnej stosu
nek do współżycia przedmałżeńskiego przypisuje to stanowisko liberalnej etyce „zło
tego środka”, akceptującej stosunki przedmałżeńskie przy spełnieniu określonych 
założeń. Aby ten „pierwszy raz” nie wiązał się z przypadkowością, powierzchowno
ścią brakiem uczuć, przykrymi doznaniami, lękiem, a nawet niesmakiem czy urazem, 
powinien być poprzedzony przygotowaniem. „Bravo” podkreśla, że w pewnym sensie 
inicjacja seksualna powinna przebiegać etapami, stopniowo, co wymaga czasu i zaan
gażowania. Dlatego partnerzy powinni nie tylko podobać się sobie, ale przede wszyst
kim akceptować się wzajemnie, szanować, ufać sobie, poznawać swoje charaktery, 
oczekiwania, upodobania, co dotyczy także sfery seksualnej. Wiedzę o reakcjach wła
snego ciała oraz ciała partnera zdobywa się w trakcie pieszczot - pettingu, który sta
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nowi niezbędny etap poprzedzający inicjację. Nie można dążyć do zaspokojenia swo
ich potrzeb, nie myśląc o odczuciach i potrzebach partnera, egoizm to największy wróg 
miłości - zaznacza pismo. Stąd tak ważna jest, oparta na pełnym zaufaniu, umiejętność 
rozmawiania o swoich oczekiwaniach i uczuciach oraz zdolność słuchania partnera.

Redakcja, zwracając się do swoich czytelników, podejmuje się odpowiedzi na pyta
nie o to, kiedy rozpocząć współżycie.

„Często młodzi ludzie zastanawiają się, jaki wiek jest najodpowiedniejszy na inicjację - czy
tamy w «Leksykonie - sztuka kochaniaw. Odpowiedź jest prosta - kiedy dojrzeliśmy do miłości, 
potrafimy kochać i jesteśmy kochani. (...) Warto jeszcze raz pomyśleć o tym, czy chcemy tego 
naprawdę, czy przypadkiem nasza decyzja nie wynika z presji partnera, kolegów, sytuacji, czy to 
właśnie «ta, jedyna osobaw i czy stworzyliśmy odpowiednie, bezpieczne warunki. Nie wolno 
również zapomnieć o konsekwencjach współżycia - dotyczy to w równym stopniu chłopców, jak 
i dziewczyn”87.

87 Inicjacja seksualna, „Bravo”, 1996, nr 4.
^Powracającepytanie, „Bravo”, 1996, nr 11.
w Zawsze robię pierwszy krok, „Bravo”, 1996, nr 19.

Chcę rozpocząć współżycie, „Bravo”, 1996, nr 21.
92 Gdy ma dojść do zbliżenia, rezygnuję, „Bravo”, 1997, nr 25.

Przestrzega przed tym także Majka (18 lat). Zob. Ocierałam łzy szczęścia..., „Bravo”, 1997, nr 7.

Zdaniem redakcji, z inicjacją seksualną trzeba poczekać do czasu, w którym osiąg
nie się dojrzałość psychoseksualną88, jest się pewnym uczucia i siebie nawzajem89, 
a partnerzy wspólnie podejmątaką decyzję90.

Ci, którzy mają za sobą nieudaną inicjację, dobrze rozumieją wagę tego kroku. Re
dakcja przestrzega te osoby przed pogłębianiem swoich urazów czy mszczeniem się na 
płci przeciwnej. Radzi wyjątkowo starannie dobierać partnera seksualnego, takiego, 
który nie jest egoistą i potrafi okazać autentyczną miłość oraz czułość.

Znaczenie gotowości psychicznej do rozpoczęcia współżycia seksualnego jest wie
lokrotnie przywoływane przez zespół redakcyjny magazynu „Bravo”. Samo osiągnię
cie dojrzałości biologicznej, reaktywność ciała na bodźce erotyczne nie stanowi jeszcze 
wystarczającego powodu do tego, by podjąć decyzję o współżyciu. Jeśli nie tworzy się 
z partnerem głębszych relacji uczuciowych, a decyzja o inicjacji powstaje nagle, wtedy 
lepiej opóźnić start seksualny, ponieważ to doświadczenie może stać się nie tyle źró
dłem przyjemności, ile przyczyną urazów zniechęcających do kontaktów płciowych 
nawet w dorosłym życiu.

„Trzeba świadomie sterować swoim postępowaniem. (...) Niektórym młodym ludziom takie 
podejście wydaje się staroświeckie. Wiadomo jednak, że podejmowanie współżycia przez osoby 
nieprzygotowane jeszcze w swoim rozwoju do takich form aktywności, przynosi im szkody i za
kłóca prawidłowy tok dojrzewania psychoseksualnego”91

- tłumaczy psycholog pełnej wątpliwości piętnastolatce.
Redakcja, powołując się na konieczność sterowania seksualnością wspiera się ar

gumentami natury psychologicznej i kieruje uwagę czytelników na możliwe konse
kwencje oraz zakłócenia prawidłowego funkcjonowania organizmu pod względem 
psychoseksualnym. Dlatego pismo podkreśla, że niepowodzenia przy inicjacji seksual
nej mogą utrwalić w świadomości człowieka negatywny obraz współżycia92.
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Wśród wymogów uprawniających do podjęcia współżycia seksualnego często 
wskazywana jest relacja uczuciowa między młodymi ludźmi. Redakcja przy każdej 
sposobności podkreśla, że w kontekście inicjacji seksualnej najważniejsze jest uczucie, 
jakim dziewczyna i chłopak darzą się nawzajem, to, czy sobie ufają, rozumieją się, czy 
łączy ich głębsza więź. Także respondenci zwracający się do pisma z pytaniami doty
czącymi debiutu seksualnego zaczynają prawie zawsze swoje listy podobną formułą 
twierdząc, że się kochają np. „Mam wspaniałą dziewczynę, którą bardzo kocham. 
Chciałbym rozpocząć współżycie...” albo „Mam chłopaka, spotykamy się już od roku, 
bardzo się kochamy, chcielibyśmy rozpocząć współżycie...” itp. Warunek podejmowa
nia współżycia seksualnego na podstawie uczucia jest pewnym standardem w czasopi
smach młodzieżowych, seks bezafektywny nie jest pochwalany.

Stanowisko redakcji wzmacniane jest dodatkowo przez wypowiedzi tych, którzy 
odbyli już pierwszy stosunek płciowy (rubryka Mój pierwszy raz) z kochaną tąjedyną 
osobą.

„Pamiętam, że każdy z chłopaków w szkole podstawowej (tych ostatnich) pragnął tego, chcial 
mieć to za sobą. Jednak jeśli ktoś chce, aby to było piękne niesamowite przeżycie, musi poczekać 
na tę jedyną. Wiem, że niektórzy powiedzą że to stary, zużyty, przeżyty banał, ale to prawda”93

93 Porwał nas nastrój chwili, „Bravo”, 1996, nr 19.
94 Zob. też W powietrzu unosił się zapach siana, „Bravo”, 1996, nr 21; Tak długo czekaliśmy, „Bravo”,

1996, nr 22.

- piszę osiemnastoletni Jacek.
Z takich i podobnych listów94 * płynie do nastolatków przekaz: warto czekać na tę je

dyną wybraną osobę, warto podejmować współżycie wtedy, kiedy kocha się partnera. 
Publikując listy czytelników, redakcja może korzystać z ich pomocy przy upowszech
nianiu swojego poglądu w sprawie warunków uprawniających do rozpoczęcia współ
życia seksualnego.

Motywy podjęcia współżycia seksualnego

Na łamach „Brava” publikowane są listy nastolatków, w których można odnaleźć różne 
motywacje związane z rozpoczynaniem życia seksualnego. Najczęściej jako powód 
inicjacji podawana jest miłość, kolejno - jeśli idzie o częstotliwość wskazań - wymie
niane jest dążenie partnera, napięcie seksualne i presja środowiska rówieśniczego. Przy 
podejmowaniu tej kwestii istotne jest pytanie: jak redakcja ustosunkowuje się do tych 
motywacji?

a) Miłość/zauroczenie

Miłość uznawana jest za główny motyw popychający parę do bliskości intymnej, 
o czym była już mowa wyżej. Miłość niejako legitymizuje współżycie seksualne na
stolatków. Częste powoływanie się na miłość, jako powód inicjacji seksualnej, obecne 
jest w listach od czytelników zamieszczanych w rubryce Mój pierwszy raz. Wprawdzie 
rozróżnienie między młodzieńczą fascynacją zauroczeniem, zakochaniem się czy mi
łością jest w tych opowiadaniach dość płynne i względne, ale młodzi ludzie zawsze 
podkreślają że bardzo się kochają i próbują to opisywać. Piszą o swoich doświadcze
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niach, np.: „zrozumiałem, że jest osobą, z którą chcę spędzić resztę mojego życia”95, 
„chciałabym, żeby wszyscy ludzie na świecie byli tak szczęśliwi jak my”96 * *, „na kogoś 
takiego jak Patryk (...) czekałabym nawet wieczność” , „taka miłość, jak nasza, zda- 
rza się raz na milion” . Snują także plany na przyszłość, np.: „gdy tylko skończę stu
dia i nauczę się niemieckiego, wyjadę do niej i weźmiemy ślub”99, „za miesiąc odbędą 
się nasze zaręczyny”100. Wypowiedzi nastolatków są zbieżne ze stanowiskiem pisma 
dotyczącym tego tematu. Miłość stanowi zarówno wymóg (warunek) uprawniający do 
rozpoczynania życia seksualnego, jak i motywację, z jaką rzeczywiście podejmowana 
jest inicjacja. Stąd publikowane listy także upowszechniają modele zachowań seksual
nych zgodne z opinią redakcji „Brava” dotyczącą poruszanego zagadnienia.

95 Delektowaliśmy się naszą miłością, „Bravo”, 1997, nr 4.
Spojrzał mi głęboko w oczy..., „Bravo”, 1997, nr 18.
Chcialam płakać ze szczęścia, „Bravo”, 1997, nr 19.
Porwała nas miłosna fala, „Bravo”, 1997, nr 23.

ioo n‘e zapomnę tej nocy, „Bravo”, 1997, nr 20. 
Wiedzieliśmy: teraz albo nigdy!, „Bravo”, 1997, nr 25.
Kochaliśmy się jak opętani, „Bravo”, 1996, nr 26.
Szepnął mi: „Jesteśpiękna... ", „Bravo”, 1996, nr 17.
Odrobina szaleństwa, „Bravo”, 1996, nr 20.
Stawaliśmy się coraz bardziej namiętni, „Bravo”, 1997, nr 26.

b) Redukcja napięcia seksualnego

Podejmowanie współżycia płciowego przez nastolatki spowodowane jest często prze
żywaniem - szczególnie przez chłopców - silnego napięcia seksualnego. „Bravo”, 
wypowiadając się na temat różnic w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców, 
wskazuje na potrzebę kierowania swoim popędem, a przez to zachowaniami. Pismo 
przestrzega głównie dziewczęta jako bardziej podatne na uleganie nastrojowi chwili, 
ponieważ „wtedy łatwo można stracić głowę” i zrobić coś, czego będzie się później 
żałować.

Sam temat podejmowania współżycia seksualnego pod wpływem nagłego impulsu 
- często przez osoby, które nie znają się ani długo, ani dobrze - w analizowanym mate
riale poruszany jest przez czytelników w listach z rubryki Mój pierwszy raz pięciokrot
nie. Nie znaczy to oczywiście, iż osoby, które deklarowały, że się kochają, pozbawione 
były przy swoim debiucie seksualnym motywacji związanej z potrzebą zaspokojenia 
napięcia seksualnego, wszak dotyczy to istoty miłości erotycznej, jednakże w ich wy
padku nie była to główna motywacja. Ci natomiast, u których silne podniecenie seksu
alne było główną przyczyną rozpoczęcia życia seksualnego, przyznawali, że znali się 
krótko, np.: dwie, trzy godziny101, byli pobudzeni oglądanym filmem102, zdradzali 
swoją sympatię103 czy „kochali się z drapieżną, zachłanną czułością”104. Wypowiedzi te 
pochodzą z listów będących zwierzeniami czytelników, więc redakcja nie ustosunko
wuje się do nich. Wtedy natomiast, gdy respondenci przeżywają dylematy związane 
z chęcią zaspokojenia potrzeby seksualnej i jednocześnie martwią się o partnera, pismo 
prezentuje swoje stanowisko. Lekarz radzi osiemnastolatkowi, zakochanemu w swojej 
dojrzałej psychicznie, ale cztery lata młodszej dziewczynie, aby pozostawił decyzję 
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w tej kwestii sympatii105. Ona rzeczywiście jest jeszcze bardzo młoda i ma czas na 
rozpoczęcie współżycia. Chłopiec chwalony jest przez redakcję (wypowiedź aprobują
ca) za to, że stara się być odpowiedzialny za dziewczynę i nie myśli tylko o swoich 
potrzebach seksualnych. Jednocześnie odpowiadający na list lekarz przypomina mu 
o całej gamie pośrednich etapów między pocałunkiem a pełnym zbliżeniem, które 
mogą przynieść im wiele radości i satysfakcji.

105 Dużo młodsza dziewczyna, „Bravo”, 1997, nr 16.
106 Mojemu chłopcu nie wystarczają pieszczoty, „Bravo”, 1997, nr 14.
107 Co odpowiedzieć chłopakowi?, „Bravo”, 1997, nr 21.
108 Czuję, że jeszcze nie jestem gotowa do współżycia, „Bravo”, 1997, nr 3.

c) Presja partnera

Z analizy treści listów kierowanych do redakcji „Brava” wynika, że dawanie tzw. do
wodu miłości nie jest dla nastolatków tylko pozornym problemem. Wprawdzie nikt nie 
formułuje swoich warunków w ten sposób, ale presja ze strony partnera, aby podjąć 
współżycie, jest dość częsta. Czasami graniczy ona z szantażem czy swego rodzaju 
ultimatum. Presję wywierają chłopcy na dziewczęta, odwrotnej sytuacji nie odnotowa
no. Jeśli chłopakowi nie wystarczają czułe pocałunki i pieszczoty, usiłuje nakłonić 
dziewczynę do współżycia seksualnego.

W odpowiedziach na listy szukających porady dziewcząt uwidacznia się zdecydo
wanie negatywne stanowisko pisma wobec zmuszania kogoś do seksu. Zespół redak
cyjny, chcąc uczyć dziewczęta zachowań asertywnych, zachęca je, aby nie bały się 
odmawiać chłopcom. Stare porzekadło Jak kocha, to poczeka” jest wciąż aktualne, 
także w tym względzie. Redakcja stara się przekonać czytelniczki o tym, że jeśli chło
piec naprawdę kocha dziewczynę, to zrozumie powody jej odmowy i nie będzie nale
gał106, a jeśli odejdzie, to tylko udowodni, iż nie zależało mu na sympatii. Seks pociąga 
za sobą zbyt poważne konsekwencje, które przede wszystkim będą ponosiły dziew
częta, stąd mają one pełne prawo odmówić chłopakowi. Gdy ktoś nie czuje, że nade
szła dla niego właściwa pora, to nie powinien ulegać niczyim wpływom. Nie warto 
poświęcać się nawet dla najwspanialszego chłopaka. Jeśli jest wartościowy i odpowie
dzialny, to cierpliwie poczeka107 - argumentuje odpowiadający na list lekarz. A po
nadto wskazuje:

„Weź również pod uwagę, że ktoś, kto nie potrafi być opanowany i cierpliwy w sprawach 
seksu, także w innych dziedzinach życia nie będzie zdolny do poświęceń i cierpliwości”108.

Ten fragment pojawia się jako swego rodzaju niekonsekwencja w wypowiedziach 
redakcji. Zwykle „Bravo” nie proponuje nastolatkom, aby powstrzymywali się od 
współżycia seksualnego, a stara się raczej wskazywać na warunki służące pozytywne
mu wejściu w życie seksualne, aby minimalizować negatywne skutki przedwczesnej 
inicjacji seksualnej. Refleksja na temat umiejętności opanowywania się, poświęceń 
i cierpliwości w sferze seksualnej jest odmienna od przyjmowanego zwykle przez re
dakcję stanowiska. Kolejne wyłamanie się z jednolitego nurtu, utrzymywanego przez 
redakcję w odniesieniu do tematu współżycia seksualnego nastolatków, pojawia się 
w odpowiedzi na list piętnastolatki, która piszę:
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„Od kilku miesięcy kocham się z moim chłopcem. Robię to tylko dlatego, że boję się powie
dzieć «nie». Podczas stosunku odczuwam okropny ból. Mój chłopak ma 16 lat i jest bardziej do
świadczony ode mnie. Mówi, że jak będę narzekała, to ze mną zerwie. (...) może są jakieś środki 
przeciwbólowe? Błagam, pomóż!”109.

199 Boję się powiedzieć „nie ", „Bravo”, 1997, nr 22.
Nie chcę go stracić, „Bravo”, 1996, nr 22.

Lekarz, zwracając się do dziewcząt piętnasto- czy nawet siedemnastoletnich, uznaje 
je za bardzo młode i radzi im nie spieszyć się z podejmowaniem ostatecznych decyzji. 
Autorce cytowanego listu odpowiada:

„Tak naprawdę jesteś jeszcze dzieckiem nieprzygotowanym fizycznie i psychicznie do 
współżycia. Dziewczęta osiągają dojrzałość biologiczną w wieku 16-17 lat, zaś seksualną dopiero 
w wieku 18-24. Ból, jaki odczuwasz, ma podłoże fizyczne i psychiczne. Twój organizm nie jest 
jeszcze przygotowany do seksu i po prostu buntuje się. Niedopuszczalne jest zachowanie chłopca, 
który zupełnie nie liczy się z twoimi odczuciami i w ogóle nie bierze pod uwagę, że cierpisz. Ra
dziłbym ci jak najszybciej z nim zerwać. Nie jest wart, byś kosztem swego zdrowia spełniała jego 
zachcianki”.

Redakcja pisma doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że dziewczęta później niż 
chłopcy osiągają dojrzałość seksualną a co za tym idzie - zdolność do przeżycia orga
zmu i doświadczenia satysfakcji seksualnej. Dość jednoznacznie wypowiada się o tym 
autorytet w sprawach medycznych - ponownie lekarz, który przekonuje szesnastolatkę 
do odmowy chłopcu:

„Dziewczęta w twoim wieku na ogół nie osiągają pełnej satysfakcji seksualnej, bo nie do 
końca rozwinęła się u nich wrażliwość receptorów seksualnych (skóry, sutków, narządu rodnego). 
Uzasadniony lęk przed ciążą dodatkowo odbiera przyjemność ze współżycia. Tobie o wiele bar
dziej od fizycznego zbliżenia potrzebna jest czułość, zrozumienie, ciepłe gesty, delikatne piesz
czoty. Sądzę, że lepiej poczekać na«swój czas», niż przeżyć wielkie rozczarowanie”110.

Niekonsekwencja w wypowiedziach zespołu redakcyjnego polega na przyznawa
niu, że dojrzałość seksualna dziewcząt kształtuje się około 20. roku życia i jednoczes
nym doradzaniu innym czternasto- siedemnastoletnim respondentkom w sprawie stwo
rzenia optymalnych warunków do prowadzenia życia seksualnego. Wobec powyższe
go, gdyby redaktorzy ustosunkowali się do prawidłowości rozwoju psychoseksualnego 
człowieka, to powinni odradzać współżycie co najmniej niepełnoletnim nastolatkom, 
atak się nie dzieje. Wskazanią aby „poczekać na swój czas”, dostają tylko te osoby, 
które mają wiele obaw w tej kwestii. Niepodejmowania współżycia seksualnego przez 
nastoletnią młodzież w zasadzie nie lansuje się w „Bravie”, czasem nieśmiało tylko 
wspomni się o tym przy jakiejś wypowiedzi. Takie stanowisko nie jest oczywiście 
spójne i jednolite, stąd należy raczej uznać, że redakcja, odpowiadając na listy, traktuje 
każdy przypadek indywidualnie (co jest zresztą zrozumiałe) do tego stopnia, iż osoby 
będące w tym samym wieku otrzymują dwie skrajnie odmienne porady, w zależności 
od sytuacji, w jakiej się znalazły.

„Bravo” uczy swoje czytelniczki, że prawdziwy „dowód miłości” może być dany 
dziewczynie przez chłopaka wówczas, gdy nie będzie on nalegał na współżycie, bo 
jeśli chłopak naprawdę kocha dziewczynę, to zachowuje się wobec niej z szacunkiem. 
Niejednokrotnie dziewczyna ulega szantażowi ze strony chłopca, gdy jej bardzo na nim 
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zależy. Bywa, że po takim zdarzeniu chłopak przestaje się interesować dziewczyną, co 
potwierdza piętnastolatka w liście kierowanym do redakcji. Autorka znajduje zrozu
mienie u psychologa, ale też dostaje reprymendę:

„Losy twojej znajomości tak się potoczyły, ponieważ zbyt szybko zdecydowałaś się na 
współżycie z tym chłopcem. Znałaś go zaledwie miesiąc, a mimo to, bez wahania, zgodziłaś się 
na bardzo poważny krok. Zareagowałaś tak, jak gdyby zaproponował ci pójście do kina lub na 
spacer. (...) Zostałaś potraktowana bardzo podle. Nie dość, że chłopak oszukał cię i zlekceważył 
uczucia, na dodatek jeszcze nie potrafił być dyskretny. (...) Bądź ostrożniejsza w przyszłości 
i postępuj tak, aby nie uważano cię za dziewczynę naiwną i łatwą. Na koniec jeszcze jedna uwa
ga: nie warto interesować się tym chłopcem. Zostałaś przez niego poniżona i dziwi mnie, jak mo
żesz nadal go kochać. Otrząśnij się i zachowuj się z godnością!”1".

111 Zgodziłam się, a teraz żałuję, „Bravo”, 1997, nr 18.
112 Chłopak mnie nie kocha, ale nie chcę z nim zerwać, „Bravo”, 1996, nr 17.

Redakcja wielokrotnie przypomina dziewczętom, aby w relacjach z chłopcami „nie 
zatracały swojej godności”, „szanowały się”, by nie godziły się na współżycie, wie
dząc, że tylko dlatego mogą zatrzymać chłopaka przy sobie. Siedemnastolatce zako
chanej w chłopcu, który nie odwzajemnia jej uczuć, a przyjeżdża do niej „po seks”, 
pani psycholog uświadamia, że:

„Pozostanie z tobą [chłopak - przyp. B.G.] tak długo, dokąd nie spotka dziewczyny, która bę
dzie miała mu do zaoferowania coś więcej niż swoje ciało i seks. (...) Zatracasz swoją godność, 
dajesz się wykorzystywać, a partner bardzo szybko przestaje cię szanować”"2.

Ton, w jakim utrzymana jest cała wypowiedź psychologa, jest dobitny, np.:
„Prosisz o pomoc, ale właściwie czego oczekujesz? (...) Jeśli odpowiada ci rola dziewczyny, 

która nigdy nie odmawia - proszę bardzo, twoja decyzja. Ale nie proś o pomoc”.

Prawdopodobnie dosadne stwierdzenia mają na celu uwypuklenie paradoksu wielu 
sytuacji, w których młodzież zwraca się do redakcji z jakimś problemem, a jednocześ
nie zastrzega, że nie chce zmieniać niszczącego układu, w którym tkwi. Być może 
odpowiadający na listy mają przekonanie, że w ten sposób dotrą do nastolatków. Warto 
odnotować, że tego typu wypowiedzi nie schlebiają odbiorcom, bo oto ktoś od nich 
czegoś wymaga, jakiejś rewizji myślenia, postaw, stylu życia.

d) Presja rówieśników

Jeśli wzięto by pod uwagę liczbę listów dotyczących presji otoczenia, to można by 
mniemać, że wpływ środowiska rówieśniczego na podejmowanie inicjacji seksualnej 
jest znikomy. Jednakże niewielka liczba listów poruszających tę kwestię nie daje pod
staw do takiego wniosku. O tym, że współżycie seksualne chodzącej z sobą pary jest 
pewną normą w środowisku młodzieżowym, może świadczyć list szesnastoletniego 
chłopca:

„Mam (...) wspaniałą dziewczynę, z którą chodzę półtora roku. Nigdy nie uprawiałem z mą 
seksu, bo uważam, że to by było za wcześnie. (...) Jednak mam problem, ponieważ moi siedem
nastoletni koledzy pytają mnie, czy kochałem się już z moją dziewczyną. Dokuczają mi, że jestem 
małym dzieckiem i nie potrafię tego zrobić. Muszę przyznać, że w pewnym sensie mają rację. 
Grożą mi, że jeśli nie spędzę nocy z Moniką, to ją odnajdą i zrobią to za mnie. Gdy widzę ich na 
ulicy, wrzeszczą: „Nie zapomnij! Masz jeszcze tylko 2 miesiące czasu!”. Strasznie się boję! Nic 111 
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chcę o tym mówić mojej dziewczynie. Na pewno nie będę uprawiał seksu pod przymusem, za 
bardzo ją szanuję”1l3.

"i Jestem niedoświadczony, „Bravo”, 1996, nr 13.
Nie mam doświadczenia w seksie, „Bravo”, 1997, nr 18.

W jakimś stopniu presja rówieśników wpływa na szesnastolatka, któremu brak 
pewności siebie, skoro wyznaje on, że koledzy w pewnym sensie mają rację. Stosowa
ny przez znajomych szantaż negatywnie ocenia odpowiadająca na list lekarka, która 
chwali autora listu, uważając, iż jest o wiele dojrzalszy niż jego starsi koledzy, zacho
wuje się i myśli jak mężczyzna.

„Twój stosunek do sprawy świadczy o tym, że poważnie traktujesz miłość. Zapewniam cię, że 
oboje odniesiecie same korzyści z takiej postawy. Nie martw się tym, że jesteś niedoświadczony. 
Będziecie stopniowo poznawać siebie - swoje charaktery i ciała, i dzięki temu macie szansę prze
żyć coś naprawdę pięknego”

- uważa redaktorka.
Korzyści, o których mówi redakcja, mają w przyszłości zaowocować pogłębieniem 

bliskości i relacji pary.
O tym, że posiadanie doświadczenia seksualnego jest zwyczajem u nastolatków, 

może świadczyć list siedemnastolatki od pół roku spotykającej się z „cudownym” 
chłopakiem:

„Jeszcze nie współżyliśmy, ale wiem, że wcześniej czy później nadejdzie ta chwila. Boję się, że 
Jacek opuści mnie, gdy zauważy, że nie mam zbyt wielkiego doświadczenia, jeśli chodzi o seks”11'1.

Jeśli zamartwiająca się dziewczyna pytą co robić w takiej sytuacji, to należałoby 
sądzić, że w środowisku młodzieżowym panuje „moda na seks” i „niedoświadczenie” 
jest problemem dla części dorastających; dość wspomnieć o znanym skądinąd kom
pleksie dziewictwa u nastolatek. Oczywiście, przekonanie, że w wieku siedemnastu lat 
powinno się być doświadczoną może nie wynikać z „normy” panującej w środowisku 
rówieśniczym, a z przemian kultury i ze zwiększającej się obecności erotyki w życiu 
społecznym. Respondentka, ujawniając swoje wątpliwości, wyraźnie mówi o braku 
doświadczenią gdy chodzi o technikę współżycia, boi się odrzucenia, jeśli nie będzie 
dobrą kochanką. Ustosunkowujący się do listu lekarz próbuje rozwiać jej dylematy, 
tłumacząc, że brak doświadczenia seksualnego nie jest powodem dyskryminacji, 
wprost przeciwnie - jest wartością:

„Zapewniam cię, że twój brak doświadczenia jest wielką zaletą, a nie wadą. Mężczyźni cenią 
go sobie u kobiet, z którymi chcą związać się «na poważniew. Lubią mieć wyłączność na swoje 
stałe partnerki. Tzw. łatwych dziewcząt poszukują na krótko i szybko się nimi nudzą. Naprawdę 
docenia się bowiem tylko to, co zdobyło się z trudem”.

„Bravo” pozytywnie ocenia brak doświadczeń seksualnych u nastolatków. Jednakże 
i tutaj dostrzegamy wewnętrzną sprzeczność w proponowanej przez pismo aksjologii. 
Skoro uznaje niedoświadczenie za zaletę, to czemu, rozpisując się na temat warunków 
uprawniających do podejmowania współżycia, nie dołącza do nich wskazań o potrze
bie opanowywania działań seksualnych na rzecz odleglejszych celów, jeśli „docenia się 
tylko to, co zdobyło się z trudem”?
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Odpowiedź udzielona dziewczynie jest połączeniem tradycji z nowoczesnością 
w opacznym rozumieniu tych terminów. Nawiązuje do patriarchalnej zasady podwójnej 
moralności, bo oto mężczyźni „lubią mieć wyłączność na swoje stałe partnerki”, brak 
doświadczenia cenią sobie u kobiet, „z którymi chcą się związać na poważnie”, ale 
„żona” (z pierwotnej wersji double standard) została zastąpiona „partnerką”, „ślub” - 
„związkiem na poważnie”. Być może „stara” zasada pozostała, tylko mówi się o niej 
„nowym” językiem. Znamienne jest to, że w „Bravie” pewne słowa nie padają 
np. żoną mąż, małżeństwo. W liberalnym ujęciu, jakie proponuje pismo, mowa o sta
łych związkach partnerskich, nieważne, czy będą to związki małżeńskie czy też nie, 
ważne, by były to związki trwałe.

Konsekwencje przedwczesnej inicjacji seksualnej

a) Ciąża
Współżycie seksualne z natury swej łączy się z możliwością poczęcia dziecka, 
w związku z czym ciąża może być następstwem każdego stosunku seksualnego, a nie 
tylko inicjacji seksualnej. Nastolatki o tym wiedzą i obawiają się zajścia w ciążę. 
Z lektury listów wynika, że konsekwencje przedwczesnej inicjacji seksualnej mogą być 
różnorodne, oprócz nieplanowanej ciąży, nastolatki wymieniają: niechęć do seksu, do 
płci przeciwnej i do siebie, rozczarowanie, obrzydzenie, wstyd, utratę dziewictwa, 
szacunku do siebie.

Redakcja „Brava” doskonale zdaje sobie sprawę z możliwych następstw, stąd 
w prowadzonej na łamach magazynu edukacji kładzie duży nacisk na rozpoczynanie 
życia seksualnego z właściwą osobą we właściwym czasie i przy spełnieniu określo
nych warunków. Ten „pierwszy raz” powinien być planowany, a nie przypadkowy. 
Niestety, doświadczeniem wielu czytelników jest nieplanowana inicjacja. Wiele z ta
kich sytuacji następuje po wypiciu alkoholu, młodzi ludzie „tracą głowę” dla osoby 
dopiero co poznanej na dyskotece. Po takich przypadkowych kontaktach dziewczęta 
często obawiają się, że zaszły w ciążę. Sporo listów pochodzi od dziewcząt szczególnie 
młodych, uczennic szkół podstawowych. Stanowisko redakcji jest bardzo stanowcze 
w takich poważnych sprawach - nic nie jest w stanie usprawiedliwić lekkomyślnego 
rozpoczynania współżycia seksualnego. Zrozpaczoną czternastolatkę ostro strofuje 
odpowiadająca na list lekarka:

„Jeżeli dojrzałaś do decyzji o współżyciu, pomyślałabyś również o antykoncepcji. Dlaczego 
przyznąjesz sobie prawo do tworzenia nowego człowieka - twojego dziecka, jeżeli nie jestes 
jeszcze gotowa za nie odpowiadać!? W tej sytuacji twój wstyd, lęk przed wizytą u ginekologa nie 
wydaje się uzasadniony. Nie wstydziłaś się przecież chłopaka, którego poznałaś tego samego 
wieczoru. (...) Mam nadzieję, że los ci sprzyja, ale nie licz na to już nigdy więcej. Wyciągnij - 
1 NIE TYLKO TY! - wnioski na przyszłość z tej historii”115.

115 Straciłam dla niego głowę. Czy jestem w ciąży?, „Bravo”, 1996,nr 10.

Zdaniem „Brava”, dojrzałość do współżycia seksualnego powinna się łączyć z od
powiedzialnością tzn. stosowaniem antykoncepcji. Mimo tak ryzykownej sytuacji 
i objawów wczesnej ciąży, na które wskazuje respondentka w swoim liście (mdłości, 
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bóle brzucha, omdlenia, brak miesiączki od kilku tygodni), redaktorka wyraża nadzie
ję, że dziewczyna jednak nie zaszła w ciążę. Liczenie na to, że „los będzie sprzyjał”, 
jest nierozważne i może stanowić pewną sugestię dla innych nastolatków. Okazuje się 
bowiem, że redakcja otrzymuje wiele listów z pytaniem o to, czy przy pierwszym 
wżyciu stosunku seksualnym można zajść w ciążę116. W świadomości części dorasta
jących funkcjonuje mit tzw. bezpiecznego pierwszego razu; bywa, że niektórzy chłopcy 
wmawiają dziewczętom, że zajść w ciążę można dopiero po dziesięciu stosunkach 
płciowych. Lęk przed ciążą spychany jest do życzeniowego, magicznego myślenia, że 
jak się bardzo nie chce zajść w ciążę, to się nie zachodzi.

116 Zob. np. Czy „pierwszy raz" jest bezpieczny?, „Bravo”, 1997, nr 14; Prawda czy fałsz?, „Bravo”, 
1997, nr 17; Czy podczas pierwszego stosunku można zajść w ciążę?, „Bravo”, 1997, nr 4.

117 Co ze mną będzie?, „Bravo”, 1996, nr 15.
118 Tamże.

Jeśli okazuje się, że młodziuteńka dziewczyna jest w ciąży, jedyną pomocą pisma 
jest rada, aby zwróciła się z tym problemem do rodziców. Ilustracją tego jest odpo
wiedź na list dziewczyny czternastoletniej (podobnie jak w poprzednim wypadku), 
która piszę:

„Jestem w ciąży, i to już od 5 miesięcy. Mój brzuch jest już dość widoczny, jednak rodzice 
jeszcze nic nie wiedzą o moim stanie. Niepokoi mnie to, że od 2 dni mam silne krwawienia. 
W mojej wiosce nie ma żadnej poradni medycznej, a najbliższy szpital jest oddalony o 50 km. Co 
będzie z moim dzieckiem? Co mam teraz zrobić?”117.

Lekarka, wyrażając nadzieję, że respondentka jest pod opieką medyczną (co nie jest 
wcale takie pewne), nakazuje dziewczynie, żeby natychmiast udała się do szpitala, 
ponieważ jakiekolwiek krwawienia są niebezpieczne dla niej i jej dziecka. Radzi także 
nie odwlekać rozmowy z rodzicami, bo im później nastolatka to uczyni, tym większy 
będzie żal, że ich oszukiwała. Pismo przygotowuje czytelniczkę do trudnej rozmowy 
z rodzicami, uprzedzając, że na początku rodzice mogą być nieprzyjemni i agresywni, 
mogą reagować gwałtownie czy się gniewać. Córka powinna ich zrozumieć, przecież 
to dla nich ogromne zaskoczenie. Z czasem, gdy przemyślą sprawę, zmienią swój sto
sunek i jeśli kochają córkę, to na pewno jej nie odrzucą - argumentuje redakcja. A co 
stanie się z dziewczyną, gdyby rodzice odmówili jej swej pomocy? Na to pytanie re
dakcja nie odpowiada. W analizowanym materiale z dwóch lat nie odnaleziono ani 
jednej informacji o adresach domów samotnej matki bądź oferty pomocy ze strony 
redakcji. Zespół redakcyjny uważa, że w takiej sytuacji najlepiej byłoby, gdyby rodzice 
zajęli się czternastoletnią córką przecież to jeszcze dziecko, a w rezultacie, by zajęli 
się dwójką dzieci. Lekarka piszę:

„Gdy już się porozumiecie, będziesz mogła znaleźć w nich oparcie. Są bardzo potrzebni, tobie 
i twojemu dziecku. Wiem, że odczuwasz lęk, ale musisz stać się szybciej dorosła niż twoje rówieś
nice. Czeka cię jeszcze wiele trudnych decyzji... Postaraj się być odważna i odpowiedzialna. Wie
rzę, że to potrafisz”118.

Po przeczytaniu takich wypowiedzi dziewcząt, jak ostatnia, nasuwa się pytanie: czy 
na łamach „Brava” mamy do czynienia z autentycznymi listami? Dwudniowe krwa
wienie pozbawionej opieki, ginekologicznej ciężarnej nastolatki może skończyć się 
szybko poronieniem. Kto wysyła w takiej sytuacji list do gazety, czeka na jego publi
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kację i odpowiedź redakcji? Należy sądzić, że jest to raczej „profilaktyczny” zabieg 
pisma.

W „Bravie” publikowane są także wypowiedzi tych nastolatków, którzy oczekują 
owocu swojej miłości119 bądź już wychowują dziecko. W rubryce Mój pierwszy raz 
drukowane są listy, które mają być przestrogą dla dorastających. Osiemnastolatek, 
wychowujący synka, radzi innym:

119 Tej nocy odkrywaliśmy nowy świat, „Bravo”, 1996, nr 25.
120 Moje marzenia pękły jak bańka mydlana, „Bravo”, 1996, nr 23.
121 Zob. Urzekły go moje oczy..., „Bravo”, 1997, nr 21.
122 Kochaliśmy się przy muzyce Beethovena, „Bravo”, 1996, nr 10.
123 Dałam się wykorzystać!, „Bravo”, 1997, nr 19.
124 Byłam dziecinna i głupia, „Bravo”, 1997, nr 9.
125 Czy uda mi się zapomnieć?, „Bravo”, 1997, nr 10.

„Nasi rodzice wybaczyli nam ten błąd, ale mogło się skończyć inaczej. Nie uprawiajcie seksu, 
jeśli nie jesteście na tyle dojrzali, aby ponieść konsekwencje. Poczekajcie na dzień, w którym bę
dziecie pewni swojego uczucia”120.

On sam stanął na wysokości zadania - także dzięki pomocy rodziców - mimo że 
podejmując życie seksualne był pod wpływem alkoholu, a „romantyczne wyobrażenia 
o pierwszym razie” przyniosły mu tylko „wstyd, żal i rozgoryczenie”.

Wiadomość o tym, że zostało się ojcem, często jest przyjmowana negatywnie. Po
rzucone, zranione dziewczyny, rozpady związków, samotne macierzyństwo - to także 
rzeczywistość, o której piszą nastolatki121. Prawdopodobnie publikacja takich listów na 
łamach magazynu ma służyć ku przestrodze młodych ludzi. Co warto podkreślić, 
w analizowanym materiale nie natknięto się ani raz na tekst dotyczący aborcji.

b) Konsekwencje natury psychicznej

Konsekwencje przedwczesnej inicjacji seksualnej bywają bardzo dotkliwe, jeśli chodzi 
o następstwa natury psychicznej. Te zbliżenia, które okazały się niefortunne, podej
mowane były wówczas, gdy młodzi ludzie pozostawali pod wpływem alkoholu bądź 
nastroju chwili, zauroczenia czy dużego podniecenia seksualnego. Zdarzało się wtedy, 
że zapominali o swojej sympatii i zdradzali ją122, nie zwracali uwagi na niechlubną 
przeszłość kochanka, dawali się wykorzystywać123. O swoich bolesnych doświadcze
niach po przeżyciu „pierwszego razu” opowiadali w następujący sposób:

„Jednak już następnego dnia okazało się, jaka byłam dziecinna i głupia. Paweł wykorzystał 
moją naiwność i brak doświadczenia. Nigdy nic dla niego nie znaczyłam, byłam kolejną kreską 
na ścianie. (...) Wydarzenie z przeszłości sprawiło, że jestem bardziej ostrożna i unikam znajo
mości z żonatymi mężczyznami. (...) Ja za swój błąd zapłaciłam cierpieniem”124 (Magda- 18 lat, 
partner poznany na dyskotece - 12 lat starszy);

„Rano czułam się okropnie, a najbardziej przerażał mnie fakt, iż mogłabym być w ciąży! Było 
mi wstyd przed całym światem! (...) Żal i niesmak pozostał jednak we mnie na długo. Czy kiedy
kolwiek uda mi się zapomnieć?”125 (Monika - 19 lat, inicjacja podczas szkolnej wycieczki, wraz 
z kolegą z klasy, byli pijani);

„Chyba nie potrafię obdarzyć mężczyzny miłością. Coś się we mnie wypaliło, złamało... 
Stałam się zimna, czasem czuję do siebie wstręt. (...) Nocą, gdy nie mogę zasnąć, czasem tęsknię 
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za czymś pięknym, dobrym, co już nigdy nie powróci”126 (Renata - 18 lat, przeżywała „nieszczę
śliwą miłość”, partner poznany na dyskotece, oboje pod wpływem alkoholu);

126 Było mi wszystko jedno, „Bravo”, 1997, nr 13.
Ten pocałunek trwał bez końca, „Bravo”, 1997, nr 15.
W jaki sposób można się zarazić wirusem HIT?, „Bravo”, 1996, nr 5, Czy dziewczyna może zarazić 

mnie AIDS?, „Bravo”, 1997, nr 5.

„Oddałem jej to, co miałem najcenniejszego - moje dziewictwo. (...) Dziewczyny myślą, że 
tylko one coś czują, gdy są zakochane. Nieprawda. Chłopcy też bywają wrażliwi - potrafią nawet 
płakać, gdy stracą kochaną osobę. Tak przynajmniej było ze mną. To doświadczenie wiele mnie 
nauczyło. Przede wszystkim tego, że seks jest fajny tylko w trakcie - później trzeba ponosić kon
sekwencje. Nauczyłem się też, że miłość na odległość nie istnieje”127 (Grzegorz - 18 lat, partner
ka - 24 lata).

Okazuje się, że negatywne następstwa inicjacji seksualnej mogą nieść konsekwen
cje natury społecznej i psychicznej. Bo oto przez nastolatków wymieniane są cierpie
nie, żal, wstręt do siebie, niesmak, niechęć do partnera. Niechęć do płci przeciwnej 
może być tak duża, że zaczyna się jej przedstawicieli traktować jako wrogów. 
W związku z tym można ich unikać, nie wchodzić w relacje partnerskie albo z nimi 
walczyć, przenosząc swoje doświadczenie na cały „ród męski czy żeński” i karząc płeć 
przeciwną za swoje jedno niepowodzenie. W takiej optyce każdy osobnik płci prze
ciwnej jest zagrożeniem, a poczucie skrzywdzenia staje się nieświadomie motywem 
wiodącym w życiu. Wykorzystane i oszukane dziewczęta wątpią w to, czy potrafią 
jeszcze kochać, bywa, że szukają zapomnienia w alkoholu, narkotykach, dyskotekach, 
przelotnych flirtach, przygodnym seksie. Są zimne, cyniczne, obojętne wobec chłop
ców, z którymi się spotykają, czują do siebie niechęć, zdarza się, że usiłują popełnić 
samobójstwo. Przyczyna takich następstw pozornie tylko tkwi w „nieszczęściu”, jakie 
je spotkało. Oczywiście, nie wszystkie scenariusze wynikające z pochopnej inicjacji 
seksualnej są takie czarne. Niektóre osoby podnoszą się z trudnych doświadczeń sil
niejsze, wzmocnione, ostrożniejsze, bogatsze w doświadczenie pewnej życiowej mą
drości.

W opisywanych historiach zwykle stroną krzywdzoną jest dziewczyna, chociaż 
dotyczy to także chłopców, o czym świadczy fragment przytoczonego powyżej listu. 
Tylko jego autor piszę o oddaniu swojego dziewictwa dziewczynie, co mogłoby po
twierdzać deprecjację dziewictwa wśród nastolatków i wskazywać, że nie jest ono 
traktowane jako wartość. W „Bravie” młodzież nie posługuje się tym terminem, znacz
nie bardziej cierpi z powodu porzucenia, oszukania, rozczarowania niż utraty dzie
wictwa.

c) Choroby przenoszone drogą płciową (sexually transmitted diseases - STD) 

Jakkolwiek konsekwencję przedwczesnej inicjacji seksualnej może stanowić zakażenie 
się jakąś chorobą przenoszoną drogą płciową, to zwykle tego rodzaju następstwo wiąże 
się w ogóle z odbywaniem stosunków seksualnych. Nie oznacza to, że nastoletni re
spondenci, zwracając się do pisma, sami już chorują; niektórzy chcą rozpocząć współ
życie i powodowani lękiem - w dobie AIDS - pytają o możliwość zakażenia się od 
partnera128. Ci, którzy obserwują u siebie objawy związane z infekcjami w obrębie 
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narządów płciowych, dokładnie je opisują i pytają o leczenie. W analizowanym mate
riale jest mowa o zakażeniu wirusem HIV, zakażeniach grzybiczych, rzeżączce, kłyk- 
cinach kończystych, opryszczce genitalnej i wszawicy łonowej. Możliwość zakażenia 
się chorobami przenoszonymi drogą płciową znacznie wzrasta przy zmianie partnerów 
seksualnych, podejmowaniu przygodnych kontaktów z nieznanymi osobami (część 
nastolatków przyznaję się do takich stosunków129), ale istnieje także przy współżyciu 
z jednym partnerem, ponieważ drobnoustroje mogą szerzyć się także drogą pośrednią 
(np. baseny, łazienki, zakażona pościel itp.). O tym, niestety, respondenci nie zawsze 
wiedzą. Myślą że jak współżyją ze stałym, wiernym partnerem, to infekcja, która się 
pojawią wynika ze zbyt częstego odbywania stosunków seksualnych. Z listów wyniką 
że wiedza nastolatków na temat omawianych chorób jest znikoma. Z jednej strony, są 
przerażeni objawami, które u siebie obserwują a z drugiej, pytają czy objawy te same 
przejdą czy wymaga to leczenia. Nadmierna wstydliwość wobec lekarza jest przyczy
ną powstrzymywania się przed wizytą u ginekologa czy dermatologa, młodzież pyta 
redakcję o domowe sposoby radzenia sobie z dotykającymi ją dolegliwościami.

129 Czy mogłam się od niego zarazić?, „Bravo”, 1997, nr 9; Boję się, że zaraziłam się HIV, „Bravo”, 
1997, nr 17.

130 Zob. np. Rzeżączka - jeden ze skutków przypadkowych kontaktów seksualnych, „Bravo”, 1996, 
nr 20; Czy mam opryszczkę?, „Bravo”, 1997, nr 22.

131 Przypadkowa dziewczyna, „Bravo”, 1996, nr 20.
132 Czy mam opryszczkę?, „Bravo”, 1997, nr 22.

Odpowiedzi „Brava” mają charakter ściśle poradniczy. Odpowiadający na list le
karz piszę o bezwzględnej konieczności udania się do specjalisty, informuje, że współ- 
żyjąca z sobą para równocześnie powinna się leczyć i powstrzymać od współżycia. 
Niepodjęcie leczenia może wiązać się z bezpłodnością na skutek trwałych zmian poza- 
palnych, może prowadzić do urodzenia martwego dziecka lub różnych chorób nowo
rodka130 - o tym wszystkim redakcja informuje czytelników.

Ton wypowiedzi redaktorów jest chłodny, język medyczny, pismo ani nie gani re
spondentów, ani im nie współczuje. Ci, którzy opisują u siebie niepokojące objawy po 
współżyciu z nowo poznaną osobą i przyznają że później dowiedzieli się o „bogatej” 
przeszłości seksualnej ich partnera, otrzymują polecenie:

„Jeśli okaże się, że jesteś zarażony chorobą przenoszoną drogą płciową powinieneś poinfor
mować o tym tę dziewczynę. Nie zaniedbaj tego - to bardzo ważne dla niej i innych”131.

W odpowiedziach udzielanych nastolatkom nacisk zespołu redakcyjnego kładziony 
jest na edukację zdrowotną wskazania, jak należy dbać o higienę osobistą pismo nie 
stara się natomiast wpływać na styl życia seksualnego dorastających. Swoboda seksu
alna, promiskuityzm nie są przez „Bravo” oceniane, stąd brak w odpowiedziach leka
rzy racji za zmianą permisywnych postaw wobec seksualności. Tu i ówdzie pojawia się 
tylko informacja o tym, że ryzyko zakażenia jest mniejsze, jeśli współżyje się z jednym 
zdrowym i wiernym partnerem132. Jest to argument medyczny, o innych racjach prze
mawiających przeciwko swobodzie obyczajów w magazynie się nie piszę. Należy jed
nak przypomnieć troskę redakcji o podejmowanie życia seksualnego z osobą zaufaną 
darzoną uczuciem, bliską. Do takiej edukacji mogą się sprowadzać zabiegi pisma, lan
sującego jednak stałe związki rozwijające się na podstawie uczucia. Jednakże opisane 
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stanowisko można uchwycić dopiero przy analizie zawartości kilku numerów czasopi
sma. Pozostawienie natomiast listu nastolatka, który piszę o licznych partnerach seksu
alnych, bez żadnego wskazania, a opatrzenie go jedynie medycznym komentarzem, 
daje dość jednostronny obraz „problemu” i może być odczytywane jako legitymizacja 
promiskuityzmu. Z kolei, jeśli respondenci byliby strofowani przez magazyn za swoje 
obyczaje seksualne, to prawdopodobnie „Bravo” przestałoby być ich pismem - nie 
takiej porady oczekują, nie chcą, by karano ich słowami, przecież są chorzy.

Chłodny ton lekarskich odpowiedzi - o którym wspominano - zmienia się wyraźnie 
w odniesieniu do osoby zakażonej wirusem HIV. Sprawa jest w takim stopniu poważna, 
że lekarz zaczyna pocieszać autora listu, piszę, że nie wszystko stracone, stara się wlać 
nadzieję w zrozpaczonego człowieka, przekonuje, że to od jego troski o zdrowie zależy 
przyszłość133. Jednocześnie odpowiedzi udzielane nosicielom wirusa, jak i tym, którzy 
chcą sprawdzić swój status serologiczny, są dość powierzchowne, zbyt ogólne, niekom
pletne, nierzetelne134, stąd pomoc pisma w tym względzie jest praktycznie znikoma.

133 Mam AIDS, „Bravo”, 1996, nr 11; Moje życie legio w gruzach, „Bravo”, 1996, nr 23.
Dodatkowo operuje się też niepoprawnym pod względem medycznym słownictwem, nie rozróżnia 

się w nagłówkach (które pochodzą od redakcji) HIV od AIDS, zakażenia od zarażenia itp.
Bolesny stosunek, „Bravo”, 1996, nr 1; Dlaczego przy stosunku odczuwam ból?, „Bravo”, 1996, 

nr 17; Bolesne stosunki, „Bravo”, 1996, nr 23; Nieudany „pierwszy raz", „Bravo”, 1997, nr 14; Boję się 
kochać z moim chłopcem, „Bravo”, 1997, nr 26.

Byłam molestowana!, „Bravo”, 1997, nr 25.
Nieudana pierwsza noc, „Bravo”, 1997, nr 20.

W większości modeli wychowania seksualnego na świecie propagowane jest - 
z różnych względów i w różny sposób - opóźnianie inicjacji seksualnej, co więcej, po
stulat ten jednoczy wszystkie modele w prewencji AIDS. W „Bravie” zamiar ten reali
zowany jest prawdopodobnie poprzez taką edukację seksualną, która wskazuje, aby 
debiut seksualny następował z właściwą osobą i wówczas, gdy się do tego dojrzeje. 
Jednakże model ten nie jest spójny, a odpowiedzi redaktorów nie są konsekwentne, co 
uwidacznia się w zestawieniu tych kwestii ze sposobem podejmowania tematyki doty
czącej chorób przenoszonych drogą płciową i przygodnych kontaktów seksualnych.

Problemy związane ze współżyciem seksualnym
Kłopoty łączące się ze współżyciem seksualnym czytelników „Brava” dotyczą zwykle 
niepowodzeń związanych z inicjacją seksualną, rzadziej czynnościowych zaburzeń 
seksualnych, które zdarzają się podczas regularnego współżycia. Młodzież skarży się 
na dotkliwy ból przy próbie odbycia pierwszego stosunku płciowego135, relacje dziew
cząt wskazują na dyspareunię psychogenną (głównie podefloracyjną) oraz pochwicę136, 
u chłopców zdarzają się przedwczesne wytryski137.

Lekarz odpowiadający na listy respondentów wyjaśnia, że prawdopodobnie młodzi 
ludzie nie są jeszcze w pełni przygotowani psychicznie do odbywania stosunków sek
sualnych. Radzi więc poczekać ze współżyciem (niezależnie od wieku młodzieży, od
powiada tak osobom osiemnasto-, dwudziestoletnim) do czasu, gdy się lepiej poznają 
i zrozumieją, także w sprawach seksualnych. Teraz bardziej potrzebują czułości 
i pieszczot. Postępowanie wbrew sobie może przynieść poważne konsekwencje. Jed
nakże nie wszystkim zgłaszającym się z podobnymi problemami proponowane jest 
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odłożenie współżycia na później, w odpowiedziach na listy stosowana jest zasada in
dywidualnego traktowania każdego przypadku. Jeśli opisywane przez nastolatka kło
poty są symptomami zaburzeń na tle somatycznym, lekarz odsyła dorastającego do 
specjalisty.

4. Uczenie „bezpiecznego seksu”

„Bravo”, prowadząc edukację seksualną wśród nastolatków, upowszechnia model 
„seksu bezpiecznego” w nadziei, że wystarczy propagować wiedzę dotyczącą stosowa
nia antykoncepcji, aby rozwiązać problem ciąż nieletnich oraz ograniczyć epidemię 
AIDS. Wobec faktu, że nie istnieją żadne stuprocentowo pewne metody zapobiegania 
ciąży, redakcja wprowadza nazwę „seks bezpieczniejszy”, a lista zaleceń dla młodych 
zostaje wydłużona (szczególnie w prewencji AIDS) o zasadę stałego, wiernego partne
ra i unikania ryzykownych form zachowań seksualnych138. Pismo, dbając o swoją wia
rygodność, nie może ignorować listów od czytelniczek, które obawiają się, że zaszły 
w ciążę, mimo stosowania antykoncepcji139.

138 Takie stanowisko w odniesieniu do przeciwdziałania zakażeniom HIV jest obecnie przyjmowane 
w większości modeli edukacji seksualnej na świecie.

139 Zob. np. Jak sprawdzić, czy jestem w ciąży?, „Bravo”, 1996, nr 23.
140 Pigułka antykoncepcyjna, „Bravo”, 1997, nr 1; Pigułka „po", „Bravo”, 1997, nr 7.
141 Skuteczna prezerwatywa, „Bravo”, 1996, nr 1; Gdy prezerwatywa pęknie..., „Bravo”, 1997, nr 4; 

Moja dziewczyna boi się współżycia, „Bravo”, 1997, nr 10; Skuteczna prezerwatywa, „Bravo”, 1997, nr 20.

Wśród metod antykoncepcyjnych proponowanych przez magazyn nastolatkom zde
cydowanie na pierwsze miejsce wysuwane jest używanie prezerwatyw przy każdym 
stosunku seksualnym, w połączeniu z globulkami dopochwowymi. Jest to podyktowa
ne różnymi względami. Skoro współczesna antykoncepcja dąży do stosowania tzw. 
double protection (podwójnej ochrony): przeciwko zajściu w niepożądaną ciążę i prze
ciwko zakażeniu się chorobami przenoszonymi drogą płciową to takie stanowisko jest 
upowszechniane także przez „Bravo”. Skuteczność prezerwatyw w spełnianiu tych 
warunków określana jest przez pismo powyżej 90%, oczywiście przy właściwym ich 
stosowaniu. Jednocześnie fakt, że są one tanie, łatwo dostępne i nie wymagają kontaktu 
z lekarzem przy planowaniu antykoncepcji, zwiększa szansę na to, iż młodzież sięgnie 
po te środki. Antykoncepcja hormonalna czy wkładki wewnątrzmaciczne, jakkolwiek 
wysoce skuteczne, nie są wskazane dla dziewcząt w okresie pokwitania, o czym jest 
mowa w czasopiśmie140.

Dorastający często pytają lekarzą jak stosować prezerwatywę, aby była ona 
w 100% skuteczna. W odpowiedzi otrzymują dokładną instrukcję co do warunków, 
jakie powinni spełnić, aby można było mówić o „skutecznej” prezerwatywie141. Oka
zuje się jednak, że kondom nie rozwiązuje problemów wszystkich współżyjących par, 
ponieważ część chłopców nie chce używać prezerwatyw, twierdząc, iż stosunki nie są 
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dla nich przyjemne142. Redakcja radzi dziewczętom, aby absolutnie nie zgadzały się na 
współżycie bez zabezpieczenia.

142 Jak wytłumaczyć chłopcu?, „Bravo”, 1996, nr 17.
Współżycie bez antykoncepcji, „Bravo”, 1996, nr 4.
Kochaliśmy się pierwszy raz, „Bravo”, 1997, nr 1.
Czy prezerwatywa chroni przed AIDS?, „Bravo”, 1997, nr 13.
Kondom, czyli prezerwatywa, „Bravo”, 1996, nr 7.

„Jeżeli (...) twój chłopak nie chce stosować antykoncepcji, to stanowczo twierdzę, że nie do
rósł do współżycia i jest całkowicie nieodpowiedzialny. Agato, skoro tak wcześnie podjęłaś decy
zję o współżyciu [autorka listu ma 16 lat - przyp. B.G.], twoim obowiązkiem jest stosować meto
dy zapobiegające zapłodnieniu. Nie możesz pozwolić sobie na najmniejsze nawet ryzyko zajścia 
w ciążę. Stosowanie antykoncepcji po kryjomu nie ma żadnego sensu. Stosunek seksualny 
w równym stopniu dotyczy dwóch osób, odpowiedzialność z nim związana również. Powinnaś 
porozmawiać ze swoim chłopakiem, wytłumaczyć mu, że ryzykujecie życie swoje i dziecka, które 
mogłoby się urodzić”143.

Dojrzałość i odpowiedzialność za życie swoje i ewentualnie dziecka ujawnia się 
według „Brava” poprzez fakt stosowania metod zapobiegania niepożądanej ciąży, 
wszak zabezpieczenie to „sprawy ogromnie ważne w życiu seksualnym dwojga ko
chających się ludzi”144. Jednocześnie chłopców nie zwalnia się z myślenia o antykon
cepcji. Niektóre tytuły, jakie redakcja nadaje listom respondentów, np.: Skuteczna pre
zerwatywa, służą ukierunkowaniu rozumienia treści wypowiedzi prasowej.

Jeśli pojawia się pytanie o to, czy prezerwatywa może skutecznie przeciwdziałać 
zakażeniu się wirusem HIV, to lekarz informuje czytelników:

„Prezerwatywa w dużym stopniu zmniejsza ryzyko zakażenia, jednak nie daje pełnej gwaran
cji bezpieczeństwa. Przypominam, że do zakażenia wirusem HIV może dojść nawet w wyniku 
jednego stosunku! Najskuteczniejszą ochroną jest wierność, czyli ograniczenie liczby partnerów 
seksualnych do jednego, stałego”145.

Wobec zjawiska pandemii AIDS, pismo wskazuje na związek monogamiczny jako 
ten, który chroni przed możliwością zakażenia się wirusem na drodze płciowej; dwie 
osoby mają być zdrowe „na wejściu”. Lęk przed chorobą miałby się więc przyczyniać 
do ograniczania liczby partnerów seksualnych, a motywacją do wyboru monogamii 
byłoby pozbycie się ryzyka zakażenia związanego z posiadaniem wielu partnerów 
seksualnych. Ten, kto tego warunku nie spełnia, powinien zawsze stosować prezerwa
tywy, o czym „Bravo” przypomina, cytując fragment z raportu Światowej Organizacji 
Zdrowia na temat AIDS:

„(...) gdy nie wchodzi w grę wstrzemięźliwość lub wierność w związku z niezakażonym partne
rem, należy używać prezerwatywy”146.

Zabieg powoływania się na autorytet WHO dodaje powagi wypowiedzi redakcji, 
podnosi jej status, przekonuje nastolatków, jak bardzo jest to ważne, i wskazuje, że nie 
istnieje żaden powód, dla którego młodzież powinna rezygnować z antykoncepcji.

Co więcej, antykoncepcja staje się obowiązkiem tych, którzy rozpoczęli życie sek
sualne, o czym redakcja często przypomina, mimo że nie dotyczy to pytania respon
denta. Ósmoklasistce obawiającej się, czy do szkoły średniej nie zostaną przekazane 
z wynikami badań lekarskich informacje o tym, że nie jest już dziewicą napomyka:
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„Swoją drogą, skoro tak wcześnie podjęłaś decyzję o współżyciu, to czy byłaś już u ginekolo
ga, żeby sprawdzić stan swojego zdrowia i ustalić metodę antykoncepcji? Jeśli tego jeszcze nie 
zrobiłaś, to już najwyższy czas”147.

147 Badania szkolne, „Bravo”, 1996, nr 19.
148 Jak zabezpieczyć się przed ciążą?, „Bravo”, 1997, nr 5, zob. także Superbezpieczne środki, „Bravo”, 

1997, nr 13.
149 Stosunek przerywany, „Bravo”, 1997, nr 2; Czy są inne zabezpieczenia?, „Bravo”, 1996, nr 20.
150 Czy mogę stosować spiralę?, „Bravo”, 1997, nr 16.
151 Faza jaja płodowego to pierwszy tydzień rozwoju śródmacicznego człowieka, wówczas gdy zapłod

niona w jajowodzie komórka jajowa dzieli się (etap bruzdkowania) i przesuwa do macicy, aby ulec im- 
plantacji. W medycynie (co wykorzystuje się w antykoncepcji) zapłodnioną komórkę jajową rozpatruje się 
jako zdolną do życia dopiero po zagnieżdżeniu w błonie śluzowej macicy (endometrium). Dlatego uznaje 
się, że wkładki domaciczne są środkami antykoncepcyjnymi, ponieważ działają przed zagnieżdżeniem 
zapłodnionej komórki jajowej. Jest to dość mylne tłumaczenie, nawet w medycynie (zob. literatura przy
woływana niżej), gdyż obecność wkładki w macicy właśnie przeciwdziała implantacji i prowadzi do poro
nienia siedmiodniowego zarodka ludzkiego. Z medycznego i prawnego punktu widzenia przerywanie ciąży 
ma miejsce po dokonanym zagnieżdżeniu jaja płodowego, dlatego każde działanie przed implantacją nazy
wane jest antykoncepcją. Stąd stosowanie wkładek wewnątrzmacicznych czy pigułek postkoitalnych nie

Skoro nastolatki współżyją, to sporo zabiegów pisma sprowadza się do edukacji 
w zakresie bezpieczniejszego seksu. Mimo że głównie propagowane są kondomy 
w połączeniu z globulkami dopochwowymi, to przy indywidualnym dobieraniu meto
dy antykoncepcji odpowiadający na pytanie lekarz zawsze radzi się skonsultować 
z ginekologiem, przyznając, że:

„Niełatwo wybrać skuteczny i bezpieczny środek antykoncepcyjny, nawet jeśli ma się teore
tyczną wiedzę na temat metod sterowania płodnością”148.

A wiedza nastolatków na temat kierowania płodnością pozostawia wiele do życze
nia. Sporo par uznaje stosunek przerywany za metodę antykoncepcyjną i liczy na to, że 
stosując go podczas inicjacji seksualnej, może czuć się pewnie149. Redakcja obala te 
mity, wskazując na ich absurdalny charakter.

Język, którym posługują się odpowiadający na listy lekarze, jest utrzymany w kon
wencji stosowanej w literaturze medycznej, ale zarazem przystępny dla młodych czy
telników. Lekarze starają się odpowiadać na listy w sposób zrozumiały, prosty, stąd 
bywa, że podawane informacje w rzeczywistości są dość oględne, powierzchowne, 
niewystarczające i niekompletne. Przykładem może być odpowiedź (przytaczana 
w całości) udzielona siedemnastolatce, która chce rozpocząć współżycie i pyta, na 
czym polega działanie spirali:

„Spirala, czyli wkładka domaciczna, uniemożliwia zagnieżdżenie się jaja w macicy. Produ
kowane są różne typy wkładek, przeznaczone do noszenia przez rok, trzy, pięć, a nawet 10 lat. 
Wykonuje się je z polietylenu oraz czystej miedzi i srebra. Należą rzeczywiście do najskutecz
niejszych środków antykoncepcyjnych, a ich pewność ocenia się aż na 98 procent. Nie poleca się 
ich jednak kobietom, które jeszcze nie rodziły”150.

Dziewczyna nie dowiaduje się z wypowiedzi lekarza, dlaczego wkładek nie zaleca 
się kobietom, które jeszcze nie rodziły; nie została także poinformowana, na czym 
polega działanie spirali, poza stwierdzeniem, że „uniemożliwia ona zagnieżdżenie się 
jaja w macicy”. Stwierdzenie to zresztą jest niekompletne, nie dodano, że chodzi o tzw. 
jajo płodowe151, inaczej, zapłodnioną komórkę jajową. W takiej sytuacji odpowiedź ma 
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inny wydźwięk - chodzi o działanie wczesnoporonne. Świadomość tego może się wią
zać z pewnymi dylematami moralnymi dziewcząt, jednakże o tych innych względach 
w wypadku antykoncepcji nie ma w piśmie mowy; kontekst norm moralnych czy reli
gijnych nie jest poruszany. Tymczasem w naukach biologicznych początek życia ludz
kiego wyznaczany jest z poczęciem dziecka (procesem zapłodnienia, który następuje 
w jajowodzie), a sam rozwój osobniczy człowieka (ontogenezę) definiuje się jako 
„przemiany rozwojowe organizmu, które zachodzą od chwili poczęcia (zapłodnienia 
komórki jajowej przez plemnik - powstanie zygoty) do kresu życia w starości (śmier
ci)”152. Tak więc na łamach „Brava” nie pojawiają się żadne argumenty natury moral
nej czy religijnej przeciwko stosowaniu antykoncepcji. Zespół redakcyjny nie musi się 
wcale z tymi argumentami zgadzać, ale chodzi o dostrzeżenie pewnego dylematu, a nie 
zupełne eliminowanie go.

jest uznawane w świetle prawa za „przestępstwo spowodowania śmierci dziecka poczętego”. 
Zob. A. Szarewski, J. Guillebaud, Wszystko o antykoncepcji, Kraków 1997, s. 154-156, 222.

A. Malinowski, Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra 
2004, s. 16. Zob. o początku istnienia nowego organizmu - N. Wolański, Rozwój..., s. 439.

Owułacja - jajeczkowanie, „Bravo”, 1996, nr 16; Czy koleżanka miała rację?, „Bravo”, 1996, nr 16.
Oczywiście, z odwoływaniem się każdorazowo do konkretnego tytułu, którego dana uwaga doty

czyła.

Na kanwie rozważań o zabezpieczeniu aktywności seksualnej wprowadzane są tak
że przez lekarzy pewne informacje na temat fizjologii cyklu miesiączkowego, owula- 
cji, zasad wyznaczania okresu bezpłodnego w cyklu153. W zasadzie są one poprawne 
merytorycznie, ale niewystarczające do tego, by na ich podstawie jakaś dziewczyna 
mogła obserwować w swoim cyklu zmiany wskaźników płodności, orientować się 
w fazach cyklu i stosować tzw. naturalną antykoncepcję (zresztą błędnie przez redakcję 
nazwaną). Lekarka stwierdza, że trudno określić, kiedy kobieta jest płodna (obserwo
wać objawy okołoowulacyjne), stąd przed owulacją należy pamiętać o antykoncepcji 
(zaleca stosowanie dwóch środków naraz: prezerwatywy i globulki dopochwowej) i po 
owulacji też. Parom, w których dziewczyna potrafiłaby wyznaczyć każdorazowo 
w cyklu koniec okresu płodnego, radzi, że mogą zrezygnować z jednego środka anty
koncepcyjnego, ale oczywiście używać drugi. Takie stanowisko jest sprzeczne z logiką, 
ponieważ w fazie niepłodności bezwzględnej (poowulacyjnej) nie może dojść do za
płodnienia, stąd tego rodzaju przekazy wprowadzają czytelników w błąd.

Podsumowanie

Zgodnie z przyjętymi na wstępie założeniami dokonano analizy propagowanych 
wiatach 1996-1997 przez czasopisma „Bravo” i „Popcorn” treści modelowych, kon
stytuujących modele zachowań seksualnych człowieka. Modele te odczytywano dzięki 
analizie upowszechnianych na łamach magazynów modeli miłości młodzieńczej, za
gadnień podejmujących temat inicjacji seksualnej nastolatków oraz edukacji w zakresie 
„bezpiecznego seksu”. Oba czasopisma omawiano w tekście łącznie154 w podrozdziale 
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(V.2.) traktującym o modelach miłości młodzieńczej. Kwestie związane z inicjacją 
seksualną nastolatków i antykoncepcją poznawano natomiast na podstawie analizy 
treści jedynie pisma „Bravo”, ponieważ w „Popcornie” te wątki nie były poruszane 
w analizowanym przez nas okresie.

Należy zaznaczyć, że fenomen miłości młodzieńczych jest głównym tematem, któ
rego dotyczą wypowiedzi redakcji. Takie pole tematyczne z pewnością zostało w dużej 
mierze zakreślone przez samą młodzież, która zwraca się z konkretnymi problemami 
do pisma. Kłopoty niejednego nastolatka wiążą się z tym, że niefortunnie ulokował on 
swoje uczucia w osobie niezainteresowanej relacją z nim. Redakcje przekonują odbior
ców, że za miłość bierze się często zauroczenie lub silną fascynację płcią przeciwną 
opierającą się na pociągu fizycznym. Sprzyja to idealizacji sympatii i późniejszym 
rozczarowaniom w zetknięciu z rzeczywistością. Jednocześnie młodzieńcze zaurocze
nia są właściwe tej fazie rozwoju psychoseksualnego, w jakiej znajdują się czytelnicy. 
Miłość młodzieńczą znamionują: częste zmiany obiektu uczuć lub długotrwała fascy
nacja jedną osobą co potocznie określane jest jako miłość platoniczna, a zarazem duża 
intensywność przeżywanych emocji. Dla okresu adolescencji właściwy jest także kult 
idola, który dotyczy sporej grupy nastolatków, głównie dziewcząt.

Od zespołów redakcyjnych płynie - w odpowiedzi na różnorakie wątpliwości i tro
ski respondentów z tymi sprawami związane - czytelny przekaz. Prawdziwa miłość 
łączy się z wzajemnym zaufaniem i szczerością niejednokrotnie powstaje na podsta
wie przyjaźni, która stanowi ważny etap w rozwoju miłości. Kochanie kogoś jest zwią
zane z zaangażowaniem, oddaniem, a nawet wysiłkiem, jest trudniejsze niż durzenie 
się w idolu, ale też o wiele piękniejsze, niż można to sobie wyobrazić. Nikogo nie 
można zmusić do miłości, stąd w sytuacji, gdy miłość jest nieodwzajemniona, nie 
warto o nią za wszelką cenę walczyć, gdyż jest to upokarzające. Nieraz w takich sytu
acjach redakcja przypomina dziewczętom, aby zachowywały szacunek dla samych 
siebie, nie zapominały o poczuciu własnej wartości i godności155.

155 Dziewczęta są częściej skłonne zabiegać o chłopca, któremu są obojętne, ale one też są autorkami 
większości listów. Być może apelowanie redaktorów w takich sytuacjach, aby nastolatki szanowały się, 
wynika ze stereotypowego postrzegania dziewczyny, której nie przystoi jawne staranie się o chłopaka.

Zwyczajem przyswojonym powszechnie przez nastolatki jest chodzenie, czyli po
siadanie swojej dziewczyny bądź chłopca - przekonuje o tym lektura listów drukowa
nych w czasopismach młodzieżowych. Cechą w największym stopniu decydującą 
o wyborze sympatii jest atrakcyjny wygląd zewnętrzny. Pisma jednak zwracają uwagę 
swoim czytelnikom, że uroda nie przesądza o wszystkim, ponieważ prawdziwa bli
skość między ludźmi oparta jest na znacznie trwalszych podstawach, wynikających 
z ich usposobienia i cech psychicznych. Dlatego naprawdę ważny jest charakter dru
giego człowieka.

Nawiązywanie pierwszych kontaktów z płcią przeciwną okazuje się stanowić dużą 
trudność dla sporej grupy nieśmiałych nastolatków, szczególnie chłopców. W opinii 
„Brava” i „Popcornu” chłopcy powinni aktywnie wychodzić z propozycjami do dziew
cząt. Inicjatywa dziewcząt raczej nie jest dobrze widziana, chyba że działają delikatnie 
i z wyczuciem, w żadnym razie się nie narzucając.
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Ci, którzy chcą aby ich związek przetrwał, powinni opanować trudną sztukę roz
mawiania i wspólnego rozwiązywania konfliktów. Obok tej umiejętności, partnerów 
obowiązują w związku wierność, lojalność i uczciwość. W sytuacji, gdy te zasady nie 
są spełniane, dochodzi do licznych frustracji. Jeśli źródłem napięć w związku jest lęk 
przed utratą partnera, to pisma radzą młodym troszczyć się o miłość, ponieważ trudno
ści i przeszkody często wzmacniają uczucie. Zabieganie o związek nie ma sensu wtedy, 
gdy chłopak jest agresywny i zdarza się, że bije dziewczynę. Stanowisko redakcji 
„Brava” (tylko w nim były podejmowane te tematy) wobec takich sytuacji jest nie
wzruszone, respondentki zachęcane są do posunięć radykalnych i ostatecznych, takich 
jak zakończenie znajomości. Podobnie rzecz się ma z nadużywającą alkoholu sympa
tią. Od chłopca, który nie chce się leczyć, dziewczyna powinna odejść, by nie wiązać 
swojego życia z alkoholikiem.

Do rozstania chłopaka i dziewczyny może przyczynić się także środowisko rówieś
nicze, które „bierze parę na języki” i w skuteczny sposób uprzykrza jej życie. Często 
motywacją działania rówieśników jest skrywana zazdrość, stąd nie warto poważnie 
traktować takich prowokacji. Jeśli natomiast rodzice występują przeciwko sympatii 
dziecka, to sprawa jest o wiele poważniejsza. Mimo to na łamach badanych magazy
nów konflikt pokoleń nie jest ostro zarysowany, ponieważ redakcja często staje po 
stronie rodziców, tłumacząc nastolatkom powody ich zachowania. Wprowadzane przez 
nich zakazy wynikają z miłości i lęku o przyszłość dziecka, jego naukę, karierę, ak
tywność seksualną. Jednakże rozsądni rodzice nie zabraniają swoim dzieciom „cho
dzenia”, ponieważ są świadomi, że jest ono swego rodzaju polem ćwiczeniowym dla 
przyszłego, trwałego związku. Jedyną skuteczną drogą - w przekonaniu redakcji pism 
młodzieżowych - aby nie ustawiać się w opozycji „my - oni”, są konstruktywne, 
otwarte rozmowy oraz traktowanie rodziców jak sprzymierzeńców, a nie wrogów.

Z dwu analizowanych w latach 1996-1997 pism, tylko „Bravo” podejmowało temat 
życia seksualnego. Seks nie jest traktowany na łamach tego magazynu jako wartość 
autonomiczna, ale łączy się go z uczuciem do drugiej osoby i zaufaniem. Kontakty 
intymne sprzyjają budowaniu między partnerami więzi i porozumienia. Życie seksual
ne powinno być podejmowane tylko wówczas, gdy młodzi ludzie się kochają są doj
rzali i odpowiedzialni, natomiast wcale nie łączy się go z koniecznością zawarcia mał
żeństwa. Aby inicjacja seksualna nie wiązała się z przypadkowością powierzchowno
ścią urazami czy przykrymi przeżyciami, należy się do niej stopniowo przygotowywać 
poprzez petting. Pozwala on na poznanie reakcji własnego ciała oraz ciała partnera, 
uczy delikatności, kultury oraz umiejętności rozmawiania o oczekiwaniach swoich 
i partnera. „Bravo” głosi zasadę, że najodpowiedniejszy wiek do inicjacji to taki, kiedy 
osoba dojrzała do miłości potrafi kochać, jeśli spotkała „tę jedyną” lub „tego jedynego” 
oraz zadbała o antykoncepcję. Wobec tak istotnej sprawy decyzja nastolatka nigdy nie 
powinna wynikać z presji partnera, znajomych czy sytuacji. Z rozpoczęciem współży
cia seksualnego powinno się zawsze poczekać, jeśli nie ufa się partnerowi, nie jest się 
pewnym wzajemnego uczucia, nie czuje się przygotowanym psychicznie do inicjacji. 
Opóźnianie inicjacji seksualnej przez takie osoby łączone jest ze świadomym sterowa
niem swoją seksualnością.

Najczęstszymi motywacjami skłaniającymi respondentów do podejmowania współ
życia są: miłość/zauroczenie, napięcie seksualne, presja partnera lub środowiska rówieś
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niczego. „Bravo” traktuje miłość jako główny czynnik kierujący parę ku intymnej bli
skości. Miłość jest tym, co legitymizuje współżycie seksualne nastolatków. Pewien 
standard w piśmie stanowi seks afektywny, stawiany jest też warunek rozpoczynania 
życia seksualnego na podstawie uczucia łączącego parę. Także powstrzymywanie się 
od współżycia, wynikające z troski o partnera, lub rezygnacja z zaspokajania potrzeby 
seksualnej, spotykająsię z dużą aprobatą redakcji.

„Bravo” prezentuje zdecydowanie negatywne stanowisko wobec zmuszania kogoś 
do seksu, podejmowania współżycia płciowego pod wpływem presji partnera. Praw
dziwy „dowód miłości” może dać chłopiec dziewczynie wówczas, gdy nie będzie na
legał na współżycie; wartościowy i odpowiedzialny chłopak poczeka na swoją sympa
tię. Dziewczęta natomiast powinny „szanować się”, „nie zatracać swojej godności” 
i nie godzić się na seks pod groźbą utraty partnera.

Pismo pozytywnie ustosunkowuje się do braku doświadczeń seksualnych nastolat
ków, jednakże nie lansuje na swoich łamach modelu wstrzemięźliwości seksualnej 
dorastających.

Wśród konsekwencji przedwczesnej inicjacji seksualnej wymieniane są: możliwość 
zajścia w ciążę, zakażenie się chorobą przenoszoną drogą płciową następstwa natury 
psychicznej i społecznej, takie jak: niechęć do płci przeciwnej i do siebie, rozczarowa
nie, niechęć do seksu, czynnościowe zaburzenia seksualne, obrzydzenie, wstyd, utrata 
dziewictwa i szacunku do siebie. W związku z tym, że dojrzałość do współżycia seksu
alnego łączy się z odpowiedzialnością za życie dziecka, które może przyjść na świat, 
nic nie usprawiedliwia - w opinii „Brava” - lekkomyślnego rozpoczynania życia sek
sualnego. Publikowanie wyznań nastolatków, którzy w młodym wieku zostali rodzica
mi, może służyć jako przestroga dla dorastających. Jednocześnie w analizowanym 
materiale nigdy nie był poruszany wątek aborcji. Częstą konsekwencją współżycia 
seksualnego, szczególnie przy przygodnych kontaktach seksualnych, może być także 
zakażenie się chorobami przenoszonymi drogą płciową. Redakcja, udzielając porad 
respondentom znajdującym się w takich sytuacjach, zwraca uwagę na konieczność 
leczenia się obu partnerów i tym samym zmniejszania ryzyka zakażenia innych osób. 
Pismo kładzie główny nacisk na edukację zdrowotną natomiast nie stara się ingerować 
w styl życia seksualnego dorastających.

Na łamach „Brava” upowszechniany jest model „bezpiecznego seksu” w nadziei, że 
pozwoli on nastolatkom uniknąć nieplanowanych ciąż oraz przenoszenia się STD. 
Szerokie propagowanie wiedzy na temat antykoncepcji, a także jej stosowanie łączone 
jest z dojrzałością odpowiedzialnością i obowiązkiem wszystkich współżyjących sek
sualnie. „Bravo” uznaje, że nie istnieje żaden powód, dla którego nastolatki mogłyby 
nie stosować antykoncepcji, dlatego kontekst norm moralnych czy religijnych w tym 
względzie nie jest w piśmie obecny. Dorastającym podpowiadane jest głównie stoso
wanie prezerwatyw łącznie z globulkami dopochwowymi. W kontekście przeciwdzia
łania zakażeniu się wirusem HIV podnoszona jest kwestia najskuteczniejszej ochrony, 
czyli współżycia seksualnego z jednym, wiernym, niezakażonym partnerem.

W piśmie „Bravo” podejmowane są zagadnienia związane z takimi rodzajami za
chowań seksualnych, jak: masturbacja, petting, aktywność heteroseksualną aktyw
ność homoseksualna. Porusza się także tematy odnoszące się do dewiacji seksualnych 
(parafilii), np. pedofilii (przy wątkach dotyczących molestowania seksualnego) czy 
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gwałcicielstwa, oraz kwestie związane z identyfikacją płciową (na przykładzie trans- 
seksualizmu).

Przeprowadzona analiza treści dwu, cieszących się największą poczytnością wśród 
nastolatków obojga płci, magazynów młodzieżowych dowiodła, że modele zachowań 
seksualnych upowszechniane na łamach „Popcornu” i „Brava” znacznie różnią się 
między sobą. Dokonując klasyfikacji tych modeli, można wyróżnić model „związków 
przyjacielskich” - charakterystyczny dla „Popcornu” - oraz właściwy „Bravu” - model 
„liberalny”.

Model zachowań seksualnych lansowany przez „Popcorn” ogranicza się do ukazy
wania młodzieńczych związków uczuciowych bez podnoszenia aspektu życia seksual
nego. Wybór sympatii, chodzenie z sobą, miłość to zagadnienia podejmowane przez 
pismo. Dlatego odczytywany model zachowań seksualnych można nazwać modelem 
związków przyjacielskich, gdyż podejmowana w nim tematyka miłości młodzieńczych 
bliska jest takim komponentom miłości, które wiążą ją silniej z przyjaźnią niż seksem. 
W „modelu «Popcomu»” w większym stopniu zaznaczone są następujące komponenty 
miłości: Storge (łagodna miłość przyjacielska) i Ludus (miłość traktowana jako zaba
wa, pełniąca funkcje ludyczne) niż Eros (miłość romantyczna i namiętna) czy Mania 
(obsesyjne uzależnienie od partnera)156.

156 Klasyfikacja J.A. Lee, The colours of love: An exploration of the ways of loving, Don Mills, 1973. 
Cyt-ja: E. Mandal, Podmiotowe i..., s. 116-117. Zob. też B. Wojciszke, Psychologia..., s. 233-242.

Zob. M. Kozakiewicz, Modele..., s. 193-194 oraz tenże, Moralne..., s. 419-422.
1511 Tamże, s. 439.

Model zachowań seksualnych obecny na stronach „Brava” posiada natomiast pew
ne cechy wspólne z modelem wychowania seksualnego, nawiązującym do umiarkowa
nie reformistycznej pedagogiki „złotego środka”. Pedagogiki seksualne umiarkowanie 
reformistyczne przyjmują etykę „złotego środka”, w której seks traktowany jest jako 
wartość pozytywna, uzależniona od kontekstu oraz pozostająca w relacji z innymi 
wartościami157. Stosunki przedmałżeńskie w tej etyce są akceptowane przy spełnieniu 
takich warunków, jak: miłość, dojrzałość, odpowiedzialność. Antykoncepcja - moral
nie akceptowana - ma zapobiegać aborcji. Jednak, gdy przedmiotem oceny jest wier
ność, etyka umiarkowanie reformistyczna stawia relatywny wymóg wyłączności sek
sualnej, pozostający do uzgodnienia przez partnerów.

„Model «Brava»”, nawiązujący do wskazanej pedagogiki seksualnej, można okreś
lić także jako model „umiarkowany” lub model „złotego środka”. Cechuje go libera
lizm wobec współżycia seksualnego nastolatków przy występowaniu miłości (wystar
czy wzajemna skłonność uczuciowa, często w piśmie mowa o łączącym parę uczuciu). 
Tym samym jest to sprzeczne z etyką tradycyjną, uznającą, iż dopiero wstąpienie 
w związek małżeński jest warunkiem rozpoczęcia życia seksualnego. Liberalizm wo
bec seksu skojarzonego z miłością był obecny w świeckiej pedagogice polskiej od 
1956 roku158. Równocześnie wychowanie religijne, prowadzone przez instytucje ko
ścielne i pozostającą pod wpływem tradycji religijnych rodzinę, nie dopuszczało 
przedmałżeńskiego seksu afektywnego, antykoncepcji czy aborcji. „Model «Brava»” 
łączy postawę tradycyjną z liberalną. Nawiązanie do wartości uniwersalnych, także 
tradycyjnych, następuje przy omawianiu zagadnień związanych z wyborem sympatii, 
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miłością (częściowo), zasadami wierności, szacunku i lojalności obowiązującymi 
w związku. Świadczy o tym również fakt przypisywania dużego znaczenia poczuciu 
własnej wartości, godności i szanowaniu siebie oraz raczej stereotypowe pojmowanie 
ról żeńskich i męskich. Odniesienie do stanowiska liberalnego uwidacznia się nato
miast przy sposobie ujmowania tematu inicjacji seksualnej czy upowszechniania 
w szerokim zakresie antykoncepcji wśród nastolatków. Stąd pewna niejednolitość 
w modelach zachowań seksualnych prezentowanych przez pismo, czy niejednomyśl- 
ność w wypowiedziach redaktorów odpowiadających na listy. Dlatego stanowisko 
„Brava” jest niespójne, w różnych odpowiedziach dostrzec można sprzeczności, co 
wprowadza zamęt.

W polskiej obyczajowości legitymizacja współżycia seksualnego nastolatków i sze
rokie upowszechnianie obowiązku antykoncepcji wśród dorastających budzi sprzeciw. 
Jednocześnie współczesna pedagogika seksualna w ujęciu liberalnym, stwierdzając na 
podstawie wzorów zachowań seksualnych młodzieży, że współżycie płciowe nastolat
ków jest powszechne, stawia sobie za zadanie optymalizowanie warunków aktywności 
seksualnej młodych ludzi. Wówczas jednym z celów wychowania seksualnego nie jest 
opóźnianie inicjacji seksualnej, a racjonalizacja zachowań w tym względzie. Mają 
temu służyć określone wymogi uprawniające adolescentów do odbywania stosunków 
seksualnych oraz uczenie „bezpieczniejszego seksu” jako przeciwdziałanie aborcji. 
Wychodzi się z założenia, że daleko idące uświadamianie seksualne wpłynie na ograni
czenie zabiegów przerywania ciąży i zapobiegnie wielu ludzkim tragediom. W kon
wencji korespondującej z założeniami pedagogiki umiarkowanej, upowszechnianej 
przez „Bravo” w modelu „liberalnym”, głośno mówi się o tym, co jest faktem o okreś
lonym zasięgu. Przyjmuje się, że „ciało, zwłaszcza młode, nie chce się dać uporząd
kować”, dlatego lepiej szeroko i wcześnie propagować zabezpieczanie się przed kon
sekwencjami współżycia seksualnego. Stąd wszelkie inne drogi prowadzące do świa
domego kierowania własną seksualnością nie są w „modelu «Brava»” traktowane 
w takim stopniu poważnie, aby do nich zachęcać i upowszechniać je. Przyjmowana 
w piśmie idea moralnej autonomii jednostki łączy się z postulatem moralnej odpowie
dzialności, stąd też bardzo zindywidualizowane traktowanie listów czytelników przez 
zespół redakcyjny.

Redakcje „Popcornu” i „Brava” starają się rozumieć problemy, troski i radości 
swoich czytelników. Przychodząc im z pomocą pragną dawać wsparcie, współprzeży- 
wać i być razem z młodzieżą. Stosunek redakcji do czytelników jest przyj acielsko- 
-matczyny/ojcowski. Respondenci spotykają się z aprobatą odpowiadających na listy, 
ale też z krytyką z ich strony i wypowiedziami negatywnymi.

Z pewnością listy nadchodzące do redakcji pism młodzieżowych stanowią źródło 
wiedzy o współczesnych nastolatkach, należy przy tym pamiętać, że jest to wiedza 
cząstkową gdyż dotyczy pewnej grupy młodzieży. Obraz, jaki się na podstawie tych 
treści wyłania, może niejednokrotnie zaskakiwać, dziwić, żenować, bulwersować czy 
śmieszyć. Jednocześnie budzi chęć pomocy, refleksje, że tej młodzieży potrzebne jest 
wychowanie, a czasem nawet terapia. Tak naprawdę trudno jednak liczyć na to, że 
doraźna pomoc w postaci porad jest w stanie rozwiązać problemy i konflikty będące 
udziałem konkretnego nastolatka. Chcąc je niwelować, a nawet im przeciwdziałać, 
należałoby sięgnąć głębiej, niejako do jądra problemu, dotrzeć do przyczyny „choro-
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by”, a nie tylko leczyć jej skutki. Jakkolwiek bardzo problematyczna wydaje się 
w trudnych, złożonych sytuacjach rzeczywista pomoc pism, to nie należałoby popadać 
w drugą skrajność i deprecjonować sensu istnienia w różnych magazynach rubryk 
z listami. Od dawna bowiem ludzie zwracali się do czasopism z tymi sprawami, o któ
rych albo nie mieli z kim porozmawiać, albo nie chcieli tego czynić twarzą w twarz.





Rozdział VI

NASTOLATKI O ICH ZWIĄZKACH UCZUCIOWYCH

1. Postrzeganie znaczenia i praktyki „chodzenia z sobą”

Dla osoby dorastającej właściwych jest wiele przemian, związanych z rozwojem inte
lektualnym, moralnym, emocjonalnym, motywacją i aktywnością, samoświadomością 
i samokontrolą. Bez wątpienia, to okres, kiedy kształtują się uczucia erotyczne, co 
związane jest z rozwojem psychoseksualnym młodego człowieka (faza homofilna 
i faza heteroseksualna). Zanim nastolatek dojrzeje do tego, aby pokochać w pełni dru
giego człowieka, przechodzi przez różne postacie uczuć erotycznych, stanowiące 
- zdaniem wielu autorów - formy przygotowawcze. W literaturze przedmiotu opisy
wane są: adoracja - określana jako „zadurzenie się” w odniesieniu do dziewcząt oraz 
jako „kult bohatera” u chłopców, flirt, sympatia, przyjaźń, miłość cielęca, szczenięca, 
romantyczna i erotyczna1.

' E.B. Hurlock, Rozwój..., s. 400-412; M. Żebrowska (red.), Psychologia..., s. 761-763; I. Obuchow-
ska, Psychologiczne aspekty..., s. 156.

3 M. Żebrowska (red.), Psychologia..., s. 760.
M. Żebrowska (red.), Psychologia..., s. 765.

Przy wzmożonym zainteresowaniu osobami płci przeciwnej zmienia się postawa 
dorastającego wobec domu rodzinnego. Więzy rodzinne ulegają rozluźnieniu, a potrze
ba afiliacji bywa zaspokajana przez grupę rówieśniczą czy - coraz częściej - przez 
„sympatię”. Żywe, wzajemne zainteresowanie drugą osobą odmiennej płci przypada na 
15.-16. rok życia. Zdaniem Marii Żebrowskiej, jest to czas powstawania par, pierw
szych spotkań, pierwszych kontaktów uczuciowych i zbliżeń zmysłowych* 2. Żebrowska 
piszę:

„Oprócz istotnych potrzeb uczuciowych tego wieku, duży wpływ na postępowanie wywierają 
wzory obyczajowe przyjęte w danym kręgu kulturowym. Jedną z takich mechanicznie nieraz przyj
mowanych przez młodzież form jest tzw. «chodzenie» ze swoim chłopcem lub dziewczyną”3.

Niejednokrotnie, jak sądzi autorka, nastolatek zaczyna się spotykać z drugą osobą 
złego powodu, że chce się pochwalić w swojej grupie rówieśniczej powodzeniem 
wśród osób innej płci. Bywa, że podejmowanie takiego zachowania nie odpowiada 
rzeczywistym zainteresowaniom jednostki, ale postępuje ona tak, jak jest ogólnie 
Przyjęte, aby zyskać aprobatę grupy.
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Moda na „chodzenie parami” powszechna od lat pięćdziesiątych była istotnym ele
mentem obyczajowości młodzieży. Posiadanie partnera „do chodzenia” stanowiło 
przedmiot ambicji dorastających, nobilitowało i było pewną normą środowiskową. Ten, 
kto nikogo „nie miał”, był gorszy. Posiadanie partnera rozpatrywane w kategoriach po
trzeb psychicznych i, powiedzmy, „środowiskowych” było w takim stopniu ważne, że 
zwyczaj przechodził z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj, jak sądzi Hanna Swida-Ziemba, 
skończyła się moda na posiadanie partnera „do chodzenia” za wszelką cenę4. Większość 
badanej przez Świdę-Ziembę młodzieży licealnej preferuje raczej samotność, niż zwią
zek bez miłości. Jednakże w odniesieniu do uczniów ostatnich klas szkoły gimnazjum 
„moda na chodzenie” prawdopodobnie dalej kwitnie. Trudno sądzić, że posiadanie part
nera w tym wieku nie wiąże się z podniesieniem statusu w grupie rówieśniczej.

4 H. Świda-Ziemba, Obraz..., s. 446—448.
5 E.B. Hurlock, Rozwój..., s. 423.

Czy rzeczywiście młodzież łączy się w „pary” zwykle na przełomie gimnazjum 
i szkoły średniej? Czy jest to wówczas zjawisko powszechne?

Respondentom postawiono pytanie: Czy w Twoim otoczeniu szkolnym są pary?. Ich 
zadaniem było wybrać jedną z czterech zaproponowanych odpowiedzi, dotyczących 
częstotliwości występowania par w środowisku szkolnym młodych ludzi. Ponieważ 
nastolatki rzadko ukrywają fakt spotykania się z druga osobą - wprost przeciwnie, 
bywa, że lubią się z tym obnosić, afiszować - zwykle otoczenie zorientowane jest 
w istnieniu takich „par”. Jak piszę Elizabeth Hurlock:

„(...) przez chodzenie na randki młodzież zdobywa w swojej grupie uznanie i prestiż zarówno 
osób tej samej płci, jak i osób płci odmiennej. W ten sposób chodzenie na randki pomaga w usta
leniu pozycji jednostki w grupie”5.

Przeszło połowa badanych (53,3%) uznała, że występowanie par w ich otoczeniu 
szkolnym jest powszechne, zaś przeciwnie wypowiedziała się ponad 1/4 ankietowanych 
(26,6%) - sądzą oni, że zjawisko to jest „raczej rzadkie”. Prawie co szósty respondent 
(17%), wybierając kategorię „trudno powiedzieć”, wskazuje, że nie jest zorientowany 
w istnieniu par dziewczyna-chłopiec. Niewielki odsetek badanych nastolatków, zaled
wie 2,5% (20 osób), zdecydowanie nie zauważa istnienia par w najbliższym otoczeniu. 
Jeśli przyjrzeć się wyborom dokonywanym przez uczennice i uczniów, to można przy
puszczać, że dziewczęta mają lepszą orientację co do tego, „kto z kim chodzi”. Prawie 
2/3 z nich (65,3%) przyznaję, że w ich otoczeniu szkolnym występowanie par jest po
wszechne. Tego samego zdania jest nieco ponad 2/5 (43,1%) chłopców (tab. 7).

Oczywiście, może mieć na to wpływ profil szkoły, do której chodzi respondent - je
śli są to technika czy ZSZ, gdzie przeważa młodzież męska (i mniej jest dziewcząt czy 
klas koedukacyjnych), to występowanie par dziewczyna-chłopak może być raczej 
rzadkie. Jednakże prawie dwa razy więcej chłopców niż dziewcząt odpowiedziało, że 
trudno im powiedzieć, czy w ich środowisku szkolnym są pary (21,9% - chłopcy oraz 
11,7% - dziewczęta), co może świadczyć o mniejszym zainteresowaniu chłopców 
życiem uczuciowym rówieśników. Chłopcy też znacznie częściej niż dziewczęta wska
zują, że wśród swoich znajomych nie obserwują par (chłopcy - 4%, dziewczęta - 
0,8%). Zależność między deklarowaną obecnością par w środowisku szkolnym a płcią 
jest istotna statystycznie (p < 0,001, Vc = 0,236).
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Tabela 7. Występowanie par w środowisku szkolnym a płeć

Czy w Twoim otoczeniu 
szkolnym są pary?

Płeć

Chłopcy Dziewczęta

l.b. % l.b. %

Jest to powszechne 181 43,1 245 65,3

Raczej rzadkie 130 31,0 83 22,1

Nie ma 17 4,0 3 0,8

Trudno powiedzieć 92 21,9 44 H.7

Razem 420 100 375 100,0
*

Pięć osób nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie

Zmienna niezależna, jakąjest wiek respondentów, różnicuje deklaracje badanych na 
temat występowania sympatyzujących z sobą par w ich szkolnym otoczeniu. Na po
wszechność tego zjawiska w swoim środowisku wskazuje młodzież szesnastoletnia 
(59,6%) i siedemnastoletnia (62,2%)6 (tab. 8).

6 Także Maria Tyszkowa podkreśla, że: „Od 14-15 lat poczynając, coraz częstsze są również zaintere
sowania osobami płci przeciwnej, a powyżej 16-17 lat «chodzenie parami» staje się coraz powszechniej
sze’. M. Tyszkowa, Aktywność..., s. 185. Zob. również M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Edukacja..., 
s- 137. Autorka piszę, że wiek 16-17 lat to czas tworzenia się „par” i „chodzenia z sobą”.

Tabela 8. Występowanie par w środowisku szkolnym a wiek respondentów (w %)

Czy w Twoim otoczę- 
niu szkolnym są pary?

Wiek (w latach)

13 14 15 16 17 18 19

Jest to powszechne 36,6 44,0 22,5 59,6 62,2 36,8 50,0

Raczej rzadkie 22,0 27,5 45,0 25,4 21,9 46,1 50,0

Nie ma 2,4 2,8 - 2,6 2,2 5,3 -

Trudno powiedzieć 39,0 25,7 32,5 12,4 13,7 11,8 -

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nastolatkowie w tym wieku zdecydowanie lepiej orientują się w istnieniu takich par 
niż osoby młodsze (12,3% - szesnastolatków i 13,7% siedemnastolatków nie wie „kto 
z kim chodzi”). Badani z przedziału wiekowego (13-14 lat) rzadziej niż pozostali uwa
żają że występowanie chodzących z sobą par jest powszechne w ich środowisku 
szkolnym (odpowiada tak 36,6% trzynastolatków oraz 44% czternastolatków).

Osoby trzynasto- i czternastoletnie to uczniowie szkół podstawowych (głównie kla
sy VII). Związki istniejące między nimi można porównać do opisywanej w literaturze 
przedmiotu „miłości szczenięcej”, w której uczucie kierowane jest na osobę zbliżoną 
wiekiem. Porównanie zachowań młodzieży do zabaw młodych szczeniaków podykto
wane jest wspólnymi cechami obydwu. Miłość dorastających „często bywa hałaśliwą 
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pretensjonalna, pełna nieporozumień i krótkotrwała”7, a że młodzi są raczej zaabsorbowa
ni samą miłością i swoje zainteresowanie kierują na każdego znajdującego się w pobliżu 
rówieśnika płci przeciwnej, to przedmiot miłości ulega częstym zmianom. Bywa, że prze
życiom młodocianych w tych związkach towarzyszy duże napięcie emocjonalne, pewne 
zakłopotanie, stąd porównanie ich do niezgrabnych i zabawnych szczeniąt8.

7 M. Żebrowska (red.), Psychologia..., s. 763.
8 E.B. Hurlock, Rozwój..., s. 408.

Uzyskane wyniki nie pozwalają na stwierdzenie zależności głoszącej, że wraz 
z wiekiem ankietowanych wzrasta częstotliwość występowania par w środowisku 
szkolnym badanych. Dość zaskakujące były deklaracje piętnasto- czy osiemnastolat- 
ków. Przeszło 2/5 (45%) młodzieży piętnastoletniej (czyli przypuszczalnie uczniów 
ósmych klas szkół podstawowych) deklarowało, że raczej rzadko są spotykane pary 
dziewczyna-chłopak w ich otoczeniu. Jedynie 22,5% uznało, że jest to zjawisko dla 
nich powszechne, a prawie co trzeci piętnastolatek (32,5%) miał trudności z wypowie
dzią na ten temat. Zależność między wiekiem respondentów a deklarowaną przez nich 
częstotliwością występowania par w ich otoczeniu szkolnym jest istotna na poziomie 
statystycznym (p < 0,001; Vc = 0,177).

Jak można przypuszczać, upowszechnienie zjawiska, jakim jest „chodzenie z sobą” 
młodzieży, zależy od typu szkoły, do której uczęszcza badany (p < 0,0001; Vc= 0,170). 
Najczęściej z występowaniem tego fenomenu mają do czynienia uczniowie liceów 
ogólnokształcących - prawie 3/4 (71,9%) uważa, że w ich szkołach Jest to powszech
ne”. Oni też mają najlepszy wgląd w życie uczuciowe rówieśników - jedynie dziesię
ciu osobom z LO (4,9%) trudno coś powiedzieć na ten temat (tab. 9).

Tabela 9. Występowanie par w środowisku szkolnym a typ szkoły (w %, N = 800)

Czy w Twoim otoczeniu 
szkolnym są pary?

Typ szkoły

Podstawowa ZSZ LO Technikum

Jest to powszechne 38,0 49,5 71,9 52,5

Raczej rzadkie 29,7 29,4 21,7 26,0

Nie ma 2,1 2,9 1,5 3,5

Trudno powiedzieć 30,2 16,7 4,9 17,0

Brak odpowiedzi - 1,5 - 1,0

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0

Tylko połowa uczniów ze szkół zawodowych i techników przyznała, że zjawisko wy
stępowania par jest powszechne w ich otoczeniu szkolnym. Uczący się tam, najczęściej 
- w odniesieniu do pozostałych - deklarowali, że w ich środowisku nie ma chodzących 
z sobą par (uczniowie z ZSZ - 2,9%, uczniowie technikum - 3,5%). Sytuacja ta może 
być uwarunkowana przewagą mężczyzn w tych typach szkół, stąd mniej też będzie par 
dziewczyna-chłopak widocznych, np. na korytarzach szkolnych podczas przerw lekcyj
nych. Nie jest to oczywiście jedyny powód, dla którego nie tworzą się pary w szkole.
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Dziewczęta i chłopcy mogą nie znajdować czasu na kontakty towarzyskie z powo
du zaabsorbowania uprawianiem jakiegoś sportu, komputerem lub nauką. W ten spo
sób też zdobywają uznanie grupy, wybijając się w jakiejś wybranej przez siebie dzie
dzinie. Bywa, że deprecjonują życie towarzyskie rówieśników, uważając je za trywial
ne i nieodpowiadające ich zainteresowaniom9. Młodzi mogą nie umawiać się na randki 
z braku takich potrzeb, dlatego że są w pewien sposób niedojrzali, co wydaje się obra
zować najczęściej sytuację uczniów szkół podstawowych (tam najmniej osób, w po
równaniu z uczącymi się w innych typach szkół, uznało, że często spotyka się pary 
w ich środowisku szkolnym - 38%, zaś prawie co trzeci respondent - 30,2% - nie był 
zorientowany w temacie).

Inną przyczyną dla której chłopcy i dziewczęta nie chodzą na randki, może być 
fakt, że nie spotkali kogoś, z kim chcieliby być bliżej i tworzyć parę. Wreszcie przy
czyny mogą dotyczyć trudności w relacjach interpersonalnych, a szczególnie kłopotów 
w komunikacji z osobami płci przeciwnej. E. Hurlock na podstawie badań przeprowa
dzonych wśród amerykańskiej młodzieży piszę, że:

„(...) wzór osobowości młodzieży, która nie chodzi na randki, charakteryzuje nieśmiałość, nieco 
gorsze emocjonalne przystosowanie się i powściągliwość w kontaktach towarzyskich”10.

W odniesieniu do środowiska zamieszkania badanego, który wypowiadał się na te
mat powszechności chodzących z sobą par w swoim otoczeniu szkolnym, należy za
uważyć, że odpowiedzi nie miały charakteru zogniskowanego, mimo że p< 0,0001 
i Vc= 0,218 (tab. 10).

Najmniej powszechne jest to zjawisko w Krakowie (29%), Brzesku (38%) i No
wym Sączu (42%), zaś najczęściej spotykają się z nim uczniowie szkół: nowohuckich 
(70,7%), mieleckich (70,4%) i tarnowskich (65,3%). Co piąty mieszkaniec Krakowa 
i Mielca oraz prawie co czwarty zamieszkały w Nowym Sączu czy Brzesku (24%) nie 
posiada wiadomości co do życia uczuciowego swoich rówieśników.

Tabela 10. Występowanie par w środowisku szkolnym a miejsce zamieszkania badanych 
(w %)

Czy w Twoim otoczeniu 
szkolnym są pary?

Miejsce zamieszkania
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Jest to powszechne 29,0 70,7 65,3 42,0 70,4 38,0 56,0 58,0

Raczej rzadkie 49,0 15,2 18,4 32,0 7,2 30,0 26,0 36,0
Nie ma 2,0 1,0 - 2,0 2,0 8,0 5,0 -

JTrudno powiedzieć 20,0 13,1 16,3 24,0 20,4 24,0 13,0 6,0
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

’ Tamże, s. 422. 
Tamże.
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Być może wpływ na taką sytuację wywiera charakter wielkiego miasta, takiego jak 
Kraków, czy miasta średniej wielkości - Nowy Sącz lub Mielec (oczywiście w odnie
sieniu do Brzeska nie można przyjąć takiego tłumaczenia). Życie prywatne mieszkań
ców dużego miasta w większym stopniu chronione jest przez panującą w nim anoni
mowość i heterogeniczność. Kontakty towarzyskie młodzieży wielkomiejskiej są bar
dziej różnorodne, nieograniczone do środowiska szkolnego, więc niekoniecznie „pary” 
muszą być widoczne w szkole. W środowisku małego miasta, a szczególnie w środo
wisku wiejskim, gdzie występuje większa presja na uniformizację zachowań, silniejsze 
tendencje do konformizmu i przywiązanie do norm, zwyczajów tam istniejących, cho
dzenie z sobą pary młodych ludzi może mieć charakter bardziej formalny. Publiczne 
ujawnienie tego faktu może wiązać się nawet z pewnym zobowiązaniem. Czy w odnie
sieniu do nastolatków, zamieszkujących w zróżnicowanych środowiskach, można mó
wić o takich zależnościach? Uzyskane wyniki nie pozwalają na przyjęcie takiej inter
pretacji.

Okazuje się, że fakt, czy ktoś sięga po magazyny młodzieżowe, czy też ich nie 
czyta, nie wpływa na deklaracje respondentów co do powszechności występowania par 
w ich środowisku szkolnym.

Należy przypuszczać, że zmieniające się obyczaje, nawet te dotyczące nawiązywania 
pierwszych kontaktów (np. poznawania się przez Internet) kształtują zwyczaj chodze
nia. Aby poznać poglądy nastolatków na temat związków erotycznych między dziew
czyną a chłopcem, zapytano badanych o to, jak rozumieją pojęcie „chodzenie z sobą”. 
Termin ten, wzięty z języka potocznego, jest powszechnie używany częściej dla okreś
lenia innych osób, np. „oni z sobą chodzą”, rzadziej używa się go podczas mówienia 
o sobie, np. „my z sobą chodzimy” - zwykle wyraża się ten fakt poprzez określenie 
„moja dziewczyna” czy „mój chłopak”. Termin „chodzenie” nie zawsze jest akcepto
wany, nie podoba się również wielu młodym osobom, gdyż stosowany na określenie 
związku dwojga ludzi, zakłada płytkość i nieadekwatność tego stwierdzenia. Jednak 
w języku polskim nie istnieje słowo, które zastąpiłoby ten termin. Piętnastoletnia kra
kowianka piszę:

„Ten zwrot jest moim zdaniem zwrotem głupim i niedorzecznym i często dzisiaj nadużywa
nym. Rozumiem «bycie z sobą», ale «chodzenie» w dzisiejszych czasach nie znaczy już nic”.

Jednak takie terminy, jak: „spotykanie się”, „bycie z sobą”, „związek” nie weszły 
do codziennego słownika i nie zrobiły takiej kariery, jak właśnie określenie „chodzenie 
z sobą”.

„Jednąz gruntowniejszych u nas przemian obyczajowych stanowi zniknięcie instytucji narze- 
czeństwa. Nie bywa się już zaręczonym. «Ma się» dziewczynę, «ma się» chłopca”11.

11 M. Czerwiński, Przemiany..., s. 129.

- pisał w latach sześćdziesiątych socjolog Marcin Czerwiński.
Narzeczeństwo łączy się ze zobowiązaniem, nawet sam termin do tego nawiązuje. 

Zwroty typu: „ma się dziewczynę czy chłopca” konstatują tylko fakt. W rzeczywisto
ści, jak zauważa Czerwiński, „chodzenie” odnosi się do dwóch rodzajów związków. 
Równie dobrze określa młodzieńczy flirt z krótkotrwałymi zobowiązaniami, jak 11 
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i związek podobny do narzeczeństwa, będący przedmałżeńskim preludium. Granica 
między nimi jest nieostra wobec daleko posuniętego uintymnienia.

„Obyczaj - chodzenia - utworzony przez młodych, bez udziału dorosłych autorytetów, w cią
gu ostatnich 10 lat doczekał się rodzicielskiej akceptacji: «to dziewczyna naszego syna - przed
stawiają znąjomymw”12

12 B. Pietkiewicz, Kocha, lubi, kalkuluje, „Polityka”, 2001, nr 19, s. 4.
M. A. Węgrzynowski, Obyczajowość młodzieży studenckiej i zwyczaj „ chodzenia " [w:] R. Dyoniziak 

(red.), Młodzi epoki przemian, Warszawa 1965, s. 451.
14 Cyt. za: E.B. Hurlock, Rozwój..., s. 418.

- odnotowuje Barbara Pietkiewicz.
Sam termin „chodzenie” oznacza - zdaniem Mieczysława Węgrzynowskiego -
„(...) związek dwojga młodych ludzi, związek o erotycznym charakterze, polegający na wspól
nym spędzaniu wolnego czasu, na wspólnym uczestnictwie w imprezach rozrywkowych i wresz
cie na zaspokajaniu potrzeb erotycznych”13.

Definicja ta, napisana przeszło 40 lat temu, odnosiła się do obyczajów studenckich. 
W połowie XX wieku o potocznym określeniu „chodzenie na randki” pisano w nastę
pujący sposób:

„(...) towarzyskie zaangażowanie dwojga młodych ludzi, bez żadnych zobowiązań. (...) Dostar
czają nie tylko przyjemnych przeżyć towarzyskich, lecz dają podstawy do mądrego, inteligentne
go i obiektywnego wyboru towarzysza życia”14.

Czy dzisiaj w podobny sposób młodzież interpretuje ten termin? Aby poznać ich 
zdanie, zapytano: Co rozumiesz przez pojęcie „chodzenie z sobą"?. Ponieważ pytanie 
to było otwarte, otrzymano różnorodne odpowiedzi, które skategoryzowano w pięć 
grup (dane nie sumują się do 100%, wielokrotny wybór). Zdecydowanie najliczniejsza 
część badanych - prawie połowa (48,9%) łączy „chodzenie” z rekreacją, wspólnym 
spędzaniem wolnego czasu, uczestnictwem w spotkaniach towarzyskich. Dla 18,3% 
respondentów „chodzenie z sobą” dziewczyny i chłopaka jest równoznaczne z zaanga
żowaniem uczuciowym, łączącą ich miłością; zaś 13,3% ankietowanych uznało, że 
fenomen ten wskazuje na rozwijającą się między chłopcem a dziewczyną przyjaźń. 
Niewielki odsetek badanych, zaledwie 3,3%, utożsamia „chodzenie z sobą” ze współ
życiem seksualnym. Odpowiedzi 2/5 ankietowanych (39,8%) dotyczyły tak różnych 
kwestii, że sklasyfikowano je jako „inne”. Młodzież pisała o doświadczeniu, jakie się 
zdobywa, przygotowaniu poprzez chodzenie z sobą do małżeństwa, o warunkach spo
tykania się pary, wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu itp.

Najczęstszą formą spędzania z sobą wolnego czasu dzisiejszych nastolatków są 
wspólne spacery, zabawy w dyskotekach, chodzenie do kina, kawiarni czy pubu - co 
potwierdzają piętnastolatki zamieszkałe w dużych miastach:

- „Pojęcie chodzenie z sobą dziewczyny i chłopaka to po prostu «bycie razemw. Chłopak 
i dziewczyna, czyli para - bo tak się to chyba mówi - chodzą na spacery, na dyskoteki, na party” 
(VIII kl. SP, Kraków);

- „Spotkanie dwojga ludzi w kawiarni, coctailbar, kino” (VII kl. SP, Nowy Sącz, czyta 
„Bravo”, „Bravo Girl”, „Popcorn”, „Dziewczynę”).
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Młodzi ludzie wiążą „chodzenie z sobą” z okazywaniem sobie bliskości i czułości 
poprzez pocałunki i pieszczoty. Bywa, że charakteryzując owo pojęcie, często wyróż
niają trzy elementy tego fenomenu: częste przebywanie z sobą, dawanie sobie wsparcia 
i okazywaną czułość:

- „Chłopak - dziewczyna, spotkania we dwójkę, chodzenie za rękę, pocałunki, randki, roz
mowa, częste spotkania” (dziewczyna, 16 lat, technikum, Tarnów);

- „«Chodzenie z sobą» to przebywanie z drugą osobą, zwierzanie się drugiej osobie z trosk 
codziennych, całowanie, pieszczoty” (chłopiec, II kl. LO, Nowa Huta);

- „Chłopak i dziewczyna spędzają z sobą dużo wolnego czasu, chodzą do kina, na spacery itp. 
Okazują sobie czułość, całują się (czasem nawet idą z sobą do łóżka - niektórzy, ja nie)” (dziew
czyna, 16 lat, technikum, Łękawica, czyta „Drogę”, „Wzrastanie”).

Istniejąca między dziewczyną a chłopakiem silniejsza lub słabsza więź uczuciowa, 
budowana bliskość i relacja, spędzanie z sobą dużej ilości czasu, wzajemna atrakcyj
ność, obecność elementów erotycznych w postaci pocałunków i pieszczot, to wszystko, 
z czym łączy się chodzenie na randki, stanowi - jak piszę E. Hurlock - poniekąd ujście 
dla popędu seksualnego i redukuje częściowo napięcie seksualne15.

15 Tamże, s. 423.
161. Obuchowską A. Jaczewski, Rozwój..., s. 114-116.

Gdy młodzież uprawia petting czy podejmuje współżycie płciowe, to może (uzy
skując satysfakcję seksualną - orgazm) zaspokajać potrzebę seksualną16. Niewielki 
odsetek badanych (3,3% - tylko 26 osób) łączy „chodzenie z sobą” ze współżyciem 
płciowym, przy czym zdecydowanie częściej takiego zdania są chłopcy, o czym świad
czą następujące odpowiedzi:

- „Pod tym pojęciem rozumiem współżycie seksualne, miłość (chłopiec, 18 lat, II kl. ZSZ, 
Pałecznica, współżyje od roku);

- „Współżycie seksualne” (chłopiec, 18 lat, II kl. ZSZ, Proszowice, czytelnik „Brava”, 
współżył z kilkoma partnerkami);

- „Chodzenie do kina, współżycie seksualne” (chłopiec, 14 lat, VII SP, Proszowice);

- „Chłopak z dziewczyną spotykają się z sobą, czują do siebie mocną mocną sympatię, 
obejmują się, całują mogą współżyć, rozumieją się, szanują zależy im na sobie. Po prostu są 
z sobą” (dziewczyną II kl. LO, Kraków, czyta „Dziewczynę” i „Bravo”).

Jakkolwiek niewiele osób utożsamia „chodzenie” wprost ze współżyciem seksual
nym, należy brać pod uwagę fakt, że liczba tych, którzy wiążą te dwie rzeczy, jest 
znacznie większa. Świadczą o tym chociażby odpowiedzi osób współżyjących, które 
definiowały „chodzenie z sobą” jako miłość bądź przyjaźń. Pojęcie „miłość” jest bar
dzo szerokie i może być różnie interpretowane, a respondenci nie precyzowali go.

W grupie osób, które pojęcie „chodzenie z sobą” łączą z miłością (18,3%), odnale
ziono wypowiedzi:

- „Jest to miłość dwojga ludzi do siebie” (dziewczyną VII kl. SP, Proszowice, czyta „Bravo” 
i „Popcorn”);

- „Miłość od pierwszego wejrzenia” (chłopak, VII kl. SP, Dobczyce);
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- „Jest to jawna miłość między chłopakiem a dziewczyną, którzy chodzą z sobą do różnych 
miejsc”17 (chłopiec, 14 lat, Jadowniki).

17 Wszystkie wypowiedzi respondentów cytowane są w takiej formie, jak zostały zapisane w kwestio
nariuszu ankiety (wszelkie błędy stylistyczne, gramatyczne, interpunkcyjne i inne pozostawiono bez ko- 
■W Stanowią one źródło informacji o poziomie osiągnięć szkolnych badanego.

M. Żebrowska (red.), Psychologia..., s. 764.
I. Obuchowska, Psychologiczne aspekty..., s. 156

W opozycji do tych głosów stoją respondenci, którzy identyfikują się z wypowie
dzią siedemnastolatki, uczącej się w II klasie ZSZ w Mielcu: ,ja myślę, że na pewno to 
nie jest miłość, tylko są dla siebie przyjaciółmi”. Tu pojawia się dla części badanych 
pytanie o rozumienie pojęcia „chodzenie z sobą” podobne do Mickiewiczowskiego 
dylematu: „Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?”.

Prawie co siódmy respondent (13,3%) uważa, że:
- „Jest to przyjaźń między dwoma osobami. Niekiedy jest to coś więcej” (chłopiec, 19 lat, 

technikum, Mielec, czyta „Brawo Girl”, współżyje od dawna, wiele partnerek);

- „Myślę, że jest to bliższy związek między dziewczyną a chłopakiem. Jest to coś więcej niż 
tylko zwykli przyjaciele” (dziewczyna, VII kl. SP, Jadowniki, czytelniczka interesujących nas 
pism młodzieżowych).

Owo „coś więcej niż przyjaźń” to przybierająca różne barwy „miłość szkolna”, któ
ra jest formą zastępczą prawdziwego uczucia, przygotowującą do niego. Bywa, że jest 
to - jak piszę M. Żebrowska:

„Przyjaźń zabarwiona elementami erotycznymi, kiedy indziej, żywsza sympatia, flirt lub po 
prostu «zabawa w miłośćw”18.

Czasami młodzieńcza przyjaźń przekształca się w miłość - powszechnie zwraca się 
uwagę na dużą wartość wychowawczą przyjaźni jako pewnego etapu w rozwoju miło
ści dojrzałej19. Jak zauważa uczeń VII klasy SP w Nowej Hucie:

„Chodzenie z sobą to przyjaźń chłopaka i dziewczyny mająca na celu wzajemne poznanie 
(czasami celem przyszłego życia)”.

Prawie 2/5 ankietowanych (39,8%) opisuje pojęcie „chodzenie z sobą” za pomocą 
wielu innych określeń, nie łącząc go bezpośrednio z miłością, przyjaźnią współżyciem 
seksualnym czy rekreacją. Wielu badanych oczekuje od osoby, z którą chodzi, pomocy 
i wsparcia w trudnych sytuacjach. Liczy na to, że bliskiej osobie, której ufa i która ją 
rozumie, może powierzyć swoje troski, niejako powierzyć siebie. Nastolatek chce od
najdywać w drugiej osobie kogoś, kto pomoże rozwiązywać problemy, kto wysłucha 
jego opowieści o troskach i smutkach, ale i podzieli się codziennymi radościami, uczy
ni drugiego częścią swojego życia. Oto przykłady wypowiedzi młodych ludzi, którzy 
w następujący sposób konkretyzują pojęcie „chodzenia z sobą”:

- „Spotykanie się z drugą osobą, rozmawianie o problemach własnych” (chłopak, II kl. LO, 
Brzesko, czyta „Bravo” i „Dziewczynę”);

- „Spędzanie z sobą dużo czasu, wspólne pomaganie sobie w trudnych chwilach, rozmowy” 
(dziewczyna, 16 lat, LO, Brzesko, czytelniczka „Dziewczyny”);
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- „Jest to spotykanie się chłopca i dziewczyny, wspólne spędzanie czasu, rozmowy, dzielenie 
się radościami i smutkami, tolerancja, zrozumienie, pomoc” (dziewczyna, 17 lat, Kraków, czyta 
„Drogę”);

- „Spotykanie się z sobą, rozwiązywanie wspólnych problemów, pomoc w nauce” (chłopak, 
18 lat, Iwkowa).

Nie dziwi fakt, że spotykanie się z drugą osobą wiąże się z możliwością oczekiwa
nia pomocy z jej strony. Nie zaskakuje także to, że niektórzy respondenci wymieniają 
pomoc w nauce - wszak wspólną naukę ucznia i uczennicy najchętniej aprobują doroś
li. „Okazać uczucie można najłatwiej, pomagając w nauce i sprawach życiowych” - 
piszę R. Dyoniziak, analizując odpowiedzi młodzieży maturalnej, która wypowiadała 
się na temat obowiązków współpartnerów „chodzenia”20. Zarówno chłopcy, jak 
i dziewczęta konkretyzowali pojęcie „chodzenie” poprzez takie terminy, jak: wsparcie, 
liczenie na siebie i pomoc. Według M. Mead, jedną z przyczyn „chodzenia z sobą” 
pary w okresie adolescencji jest oczekiwanie, że będą dla siebie nawzajem oparciem. 
Odnosi się to szczególnie do tych osób, które są niepopularne i poprzez utrzymywanie, 
że wolą obcować tylko z sobą ukrywają swoje niepowodzenia w zdobyciu popularno
ści21. Oczywiście, taki związek może przybrać formę wzajemnego uzależnienia, nale
żałoby wówczas mówić o miłości neurotycznej22.

20 R. Dyoniziak, Młodzieżowa „podkultura", Warszawa 1965, s. 156-157.
21 Cyt. za: E.B. Hurlock, Rozwój..., s. 426.
22 K. Homey, Neurotyczna osobowość naszych czasów, Poznań 1999, s. 90-100.
23 E.B. Hurlock, Rozwój..., s. 422^)23.
24 M. Trawińska, Dojrzewanie społeczne..., s. 237.

Wiele osób, których odpowiedzi zostały przyporządkowane do kategorii „inne”, pi
sząc o rozumieniu pojęcia „chodzenie z sobą”, wymieniało więź uczuciową zaufanie, 
zrozumienie, jedność psychiczną:

- „Chodzić, być z sobą, rozumieć się i mieć do siebie zaufanie, mieć taką samą wzajemność 
uczuć” (chłopak, 17 lat, ZSZ, Uście Solne, czyta „Bravo”);

- „Długie spacery, zaufanie sobie nawzajem, mile spędzone chwile, rozumienie się” (dziew
czyna, 13 lat, Nowa Huta, czyta „Bravo”, „Bravo Girl” i „Popcorn”).

E. Hurlock, opisując pozytywne aspekty „chodzenia na randki”, zwraca uwagę, że 
dorastający poprzez takie związki uczą się siebie nawzajem, poznają zachowanie osób 
płci odmiennej, jej sposób myślenia, działania, uczą się komunikować z osobami dru
giej płci, co pomaga im zdobyć swobodę towarzyską i zmniejsza pobudzenie emocjo
nalne występujące w czasie spotkań oraz obcowania z osobami płci odmiennej23.

Podobnego zdania jest siedemnastoletni uczeń technikum z Nowego Sączą który 
o „chodzeniu z sobą” piszę: „Myślę, że to nawet coś, co po prostu pomaga w dalszych, 
późniejszych kontaktach z płcią przeciwną”.

Bywa, że „zakochanie” zmienia obraz siebie czy obraz świata i może - jak zauważa 
Maria Trawińska - prowokować dojrzałość społeczną24. Jak piszą młodzi chłopcy, już 
„chodzenie z sobą” stwarza szansę na to, aby dojrzeć, rozwinąć się czy wydorośleć:

- „Moim zdaniem, myślę, że to jest dobre, ponieważ przez partnerkę można się uspokoić 
i wypoważnieć” (18 lat, Nowy Sącz, współżyje od dwóch lat, kilka partnerek);
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- „Przede wszystkim poznaniem się nawzajem i wkroczeniem w pewną fazę dorosłości” 
(17 lat, technikum, Skawina, czyta „Bravo” i „Popcorn”).

O tym, że „chodzenie na randki” może przygotowywać do wybrania sobie towarzy
sza życia i dostarcza wzruszeń, za jakimi tęskni wiele dorastających osób, świadczą 
następujące wypowiedzi respondentów:

- „Spotykanie się z kimś, z kim dobrze się rozumiesz i możesz szczerze porozmawiać. A tak
że uczysz się kochać i przywiązywać” (dziewczyna, 17 lat, LO, Niegardów);

- „Przygotowanie do małżeństwa” (chłopiec, 18 lat, II kl. ZSZ, Czermin).

Okazuje się, że termin „chodzenie z sobą” jest różnie rozumiany przez dziewczęta 
i chłopców. Dziewczęta (55,4%) częściej niż chłopcy (43%) wiążą go z aspektem re
kreacyjnym, chłopcy zaś częściej niż dziewczęta z miłością (22% wobec 14,1%). To 
zaskakujące, tym bardziej że kobietom przypisuje się większą emocjonalność niż męż
czyznom. Jednakże na podstawie różnych badań wiadomo, że mężczyźni (chłopcy 
także) łatwiej i mocniej się zakochują oraz odczuwają silniejsze pragnienie bycia zako
chanym25. Chłopcy czterokrotnie częściej niż dziewczyny łączyli chodzenie ze współ
życiem seksualnym. Dziewczęta natomiast (15,6%) nieznacznie częściej niż chłopcy 
(11,1%) preferowały łączenie przyjaźni ze zwyczajem chodzenia (tab. 11).

25 Cyt. za: E. Mandal, Podmiotowe i..., s. 118.

Tabela 11. Rozumienie pojęcia „chodzenie z sobą” a płeć (N = 800)

Co rozumiesz przez pojęcie 
„ chodzenie z sobą "?

Płeć

Dziewczęta Chłopcy

l.b. % l.b. %

Miłość 53 14,1 93 22,0

Przyjaźń 59 15,6 47 H,1

Współżycie seksualne 5 1,3 21 5,0

Rekreacja 209 55,4 182 43,0

Inne 174 46,2 144 34,0

Brak odpowiedzi 18 4,8 38 9,0

Dane nie sumują się do 100%

Pogląd na „chodzenie z sobą” zależy od liczby przeżytych lat (tab. 12).
Prawdopodobnie opinie badanych różnicuje pewna dojrzałość, która często postę

puje wraz z latami. Najmłodsi respondenci - osoby trzynastoletnie - stanowią grupę, 
która najczęściej (w stosunku do innych) łączy „chodzenie” z przyjaźnią (29,3%), naj
częściej też nie odpowiada na to pytanie (14,6%). Czyżby blisko co siódmy trzynasto
latek nie zastanawiał się jeszcze nad tym zagadnieniem?
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Tabela 12. Rozumienie pojęcia „chodzenie z sobą” a wiek (w %, N = 800)

Co rozumiesz przez pojęcie 
„ chodzenie z sobą "?

Wiek (w latach)

13 14 15 16 17 18 19

Miłość 17,1 18,3 17,5 20,0 17,8 18,2 16,7

Przyjaźń 29,3 20,2 22,5 6,1 10,4 15,6 33,3

Współżycie seksualne 2,4 1,8 - 7,8 1,2 10,4 -

Rekreacja 43,9 47,7 57,5 50,4 49,4 44,2 33,3

Inne 22,0 26,6 35,0 42,6 44,2 45,5 33,3

Brak odpowiedzi 14,6 9,2 2,5 5,2 6,7 7,8 -

* Dane nie sumują się do 100%

W grupie osób osiemnastoletnich zdecydowanie najczęściej (w porównaniu z inny
mi) za kryterium pary brane było współżycie seksualne (10,4%). Wspólne spacery, kina, 
kawiarnie - słowem szeroko pojęta rekreacja - ważne są dla piętnastolatków - prawie 
3/5 osób z tej populacji bierze je za „atrybut” pary. Zadziwia fakt, że jedynie 6,1% osób 
szesnastoletnich wiązało „chodzenie z sobą” z przyjaźnią natomiast 7,8% ze współży
ciem seksualnym i co piąty z miłością. Większa liczba badanych ze starszych grup wie
kowych (osoby szesnasto-, siedemnasto-, osiemnastoletnie) wybierająca kategorię „in
ne” może świadczyć o tym, że mają oni znacznie więcej do powiedzenia na ten temat 
niż młodsi respondenci (trzynasto-, czternasto- czy piętnastoletni). „Starsi” tłumaczą 
termin „chodzenie z sobą” na wiele sposobów, różnie go werbalizują i rozumieją.

Typ szkoły, do której uczęszcza badany, różnicuje jego sposób pojmowania zjawi
ska „chodzenia”. Uczniowie szkoły podstawowej najczęściej - w odniesieniu do uczą
cych się w innych szkołach - wymieniali przyjaźń (22,4%), zaś najrzadziej seks (1,6%, 
tab. 13).

Tabela 13. Rozumienie pojęcia „chodzenie z sobą” a typ szkoły (w %, N = 800)

Co rozumiesz przez pojęcie 
„ chodzenie z sobą "?

Typ szkoły

SP ZSZ LO Technikum

Miłość 18,2 20,6 15,8 18,5

Przyjaźń 22,4 5,9 12,3 13,0

Współżycie seksualne 1,6 2,5 4,9 4,0

Rekreacja 49,0 36,8 56,2 54,0

Inne 26,6 45,1 52,7 33,5

Brak odpowiedzi 9,4 10,3 2,0 6,5

’ Dane nie sumują się do 100%

Uczniowie szkół zasadniczych natomiast najrzadziej przywoływali przyjaźń jako 
podstawę w związku (5,9%), zaś najczęściej o współżyciu seksualnym pisali uczniowie 
liceów ogólnokształcących (4,9%). Oni też najrzadziej uważali, że „chodzący z sobą” 
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ludzie się kochają (15,8%). Licealiści, zdominowani liczebnie przez dziewczęta, to 
osoby, które równie często, jak uczący się w technikach (gdzie proporcje w odniesieniu 
do płci były odwrotne), łączyły „chodzenie z sobą” z przyjemnością, jaką dają wspólne 
spacery, bywanie tu i tam, niezliczone imprezy, spotkania towarzyskie itp. (uczniowie 
LO - 56,2%, uczniowie techników - 54,0%).

Jak się można było spodziewać, respondenci, którzy podjęli życie seksualne, czę
ściej (przeszło 4 razy) niż pozostali definiowali „chodzenie” przez fakt współżycia 
z sobą dwóch dorastających osób. Grupa ta stanowiła wśród badanych 7,6%, zaś osoby, 
które nie podjęły współżycia - 1,7%. To zasadnicza różnica, dotycząca poglądów de
klarowanych przez badanych z obu populacji. Przewaga niewspółżyjących odnotowana 
została przy kategorii: rekreacja - 50,2%. W grupie ankietowanych, którzy podjęli 
życie seksualne, tylko 39,5% opowiedziało się za wspólnym spędzaniem wolnego 
czasu jako czymś równoznacznym, tożsamym z chodzeniem.

Czytelnicy badanych pism młodzieżowych: „Bravo”, „Popcorn”, „Bravo Girl”, 
„Dziewczyna” trzykrotnie rzadziej (1,4%) niż nieczytający (4,3%) łączyli chodzenie ze 
współżyciem seksualnym. Wskazuje to, że lansowane na łamach magazynów różne 
modele zachowań seksualnych nie prowadzą „czytających” nastolatków do utożsamia
nia chodzenia ze współżyciem seksualnym. Aczkolwiek mamy tu do czynienia z nie
wielką grupą podkreślającą ten element. Osoby nieczytające wyszczególnionej prasy 
młodzieżowej częściej niż czytający utożsamiały fakt chodzenia z rekreacją (50,8% 
wobec 45,4%), nieznacznie rzadziej natomiast niż pozostali wiązały go z miłością łą
czącą chłopca i dziewczynę (odpowiednio: 17,6% i 19,4%, tab. 14).

Tabela 14. Rozumienie pojęcia „chodzenie z sobą” a czytelnictwo pism młodzieżowych 
(w %, N = 800)

Co rozumiesz przez pojęcie „ chodzenie z sobą"? Czytający Nieczytający

Miłość 19,4 17,6

Przyjaźń 12,3 13,8

Współżycie seksualne 1,4 4,3

Rekreacja 45,4 50,8

Inne 40,5 39,3

Brak odpowiedzi 7,4 6,8

Dane nie sumują się do 100%

Pytanie o to, czy trzeba się dobrze znać, aby zacząć z sobą chodzić, podzieliło re
spondentów26. Przeszło 2/5 (41%) uważało, że aby podjąć decyzję o chodzeniu z drugą 
osobą, trzeba się zdecydowanie dobrze znać. Nieco bardziej liczna grupa (42,5%) to 
ankietowani, których zdaniem dobra znajomość osoby, z którą chcieliby chodzić, nie 
jest konieczna. Prawie co siódmy (14,6%) nastolatek skłaniał się natomiast ku poglą
dowi, że raczej należy dobrze znać kogoś, z kim chce się chodzić. Badani uzasadniali 
to w następujący sposób:

26 Zob. Aneks, kwestionariusz ankiety, pytanie 4.
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- „Jeżeli dwie osoby dobrze się znają to stosunki między nimi są trwalsze i lepiej się ukła
dają” (chłopak, 17 lat, II kl. technikum, Kowala);

- „Tak, ponieważ gdy para się dobrze nie zną to w czasie chodzenia wynikają kłótnie, kło
poty” (dziewczyną 14 lat, SP, Tarnów, czyta „Bravo”, „Popcorn”, „Bravo Girl”);

- „Uważam, że tak. Ponieważ zazwyczaj związki, które się szybko zaczynają to szybko się 
kończą” (dziewczyną 17 lat, II kl. technikum, Kuchary, czyta „Dziewczynę”).

Licealistki dodatkowo zwróciły uwagę na powszechną w środowisku młodocianych 
„modę na chodzenie”:

- „Uważam, że zanim zacznie się z kimś chodzić, trzeba go lepiej poznać, porozmawiać 
i przekonać się czy mi odpowiada to... i tamto, a nie tak jak to robi większość, że w ogóle nie 
zwraca na to uwagi - on chce ze mną chodzić, to się zgodzę, czemu nie? Moim zdaniem to jest 
bez sensu” (18 lat, III kl. LO, Nowy Sącz).

- „Myślę, że tak, ale nie zawsze tak jest. Czasem młodzież nie znając się „chodzi z sobą” tyl
ko dla szpanu, a według mnie to chyba nie tak” (17 lat, II kl. LO, Kraków).

Niektórzy respondenci, uznając, że raczej trzeba się trochę znać, zanim zacznie się 
„chodzić z sobą”, rozważali, jak długo należałoby się znać, inni wskazywali na to, jaką 
wiedzę należałoby mieć o potencjalnym kandydacie na chłopaka lub dziewczynę. Oto 
przykłady ich odpowiedzi:

- „Myślę, że nie trzeba znać się bardzo dobrze, tzn. wiedzieć wszystko nawet jak często chło
pak myje zęby, ale dobrze powinno się znać np.: z jakiej rodziny pochodzi, gdzie do szkoły cho
dzi i upewnić się, czy mówi prawdę” (dziewczyną 16 lat, II kl. technikum, Tarnów);

- „Powinno [się znać - przyp. B.G.], ale nie musi, wystarczy 14 dni, aby się dobrze poznać” 
(dziewczyną 13 lat, Dobczyce, czyta „Bravo”, „Bravo Girl”, „Dziewczynę”, „Popcorn”);

- „Raczej tak, ale nie musi to być znajomość od kołyski” (dziewczyną 17 lat, II kl. LO, Mielec);

- „Niekoniecznie 5 lat. Należy tylko znać potrzeby i charakter partnerów. Gdybyśmy się znali 
bardzo dobrze, związek byłby nudny” (dziewczyną 17 lat, II kl. LO, Borzęcin).

Najliczniejsza grupa ankietowanych (42,5%) stała na stanowisku, że raczej nie 
trzeba się znać, nim zacznie się z sobą spotykać. Dla większości to właśnie chodzenie 
jest okazją do poznawania się. Na zadane pytanie odpowiadali:

- „Nie, nie trzeba się dobrze znać, gdyż chodzenie z sobą polega na ciągłym poznawaniu się” 
(chłopiec, 18 lat, II kl. ZSZ, Nowy Sącz, czytelnik „Brava” i „Popcornu”, współżyjący od ponad 
pół roku z jedną partnerką);

- „Nie, gdyż chodzenie nie musi oznaczać bycia z sobą. Chodzenie do kina, teatru czy na 
spacery jest fazą poznawania się ludzi” (dziewczyną 15 lat, VIII kl. SP, Kraków);

- „Nie, ponieważ chodzenie jest po to, aby lepiej się poznać i zdecydować, czy chce się być 
razem, (żyć z sobą)” (dziewczyną 17 lat, II kl. ZSZ, Tarnów, czyta „Bravo” i „Bravo Girl”).

Odpowiedzi niewielkiego odsetka respondentów (1,4%) zostały sklasyfikowane ja
ko „inne”. Często pojawiały się w tej grupie wypowiedzi: „nie wiem” lub „zależy od 
sytuacji”. Powyższe rozważania można spuentować refleksją osiemnastoletniego 
ucznia krakowskiego technikum: „miłość przychodzi jak piorun, a drugiego człowieka 
nigdy nie pozna się do końca”.
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Gdy badanych zapytano o to, czy chodzenie z sobą upoważnia do podjęcia współży
cia seksualnego27, 1/5 (20,8%) odpowiedziała, że tak. Podobna liczebnie grupa (18,8%) 
to osoby niezdecydowane. Większość, bo prawie 3/5 (59,3%) respondentów uważa, że 
spotykanie się z sobą dziewczyny i chłopaka nie jest „furtką” do życia seksualnego.

J Zob. Aneks, kwestionariusz ankiety, pytanie 9.
w Zob. Aneks, kwestionariusz ankiety, pytanie 3.
3o Zob. Aneks, kwestionariusz ankiety, pytanie 6.

D. de Rougemont, Miłość..., s. 233.
R.J. Stemberg wyróżnia trzy składniki miłości: intymność, namiętność i zaangażowanie w utrzyma

nie związku. Zob. R.J. Stemberg, A triangular theory of love, „Psychological Review” 1986, nr 93, s. 120.

2. Specyfika młodzieńczych relacji uczuciowych

Powszechność związków uczuciowych wśród młodzieży szkolnej skłania do tego, aby 
przyjrzeć się tym relacjom. Badanych spytano o to, co ich zdaniem powinno łączyć 
chłopaka i dziewczynę, którzy chodzą z sobą28, oraz co uważają za najważniejsze 
w związku dwojga młodych ludzi29. Odpowiedzi, które uzyskano na tak sformułowane 
pytania otwarte, pogrupowano i w rezultacie otrzymano kilka głównych kategorii, 
w świetle których wiadomo, że dorastających, którzy chodzą z sobą, powinny łączyć: 
miłość (54,6%); przyjaźń, zaufanie (50,8%); podobieństwa i różnice, zgoda, poziom 
dojrzałości i inne (31,1%); poglądy, zainteresowania (19,6%); seks (4,3%). Czymś 
najważniejszym natomiast w związku dwojga młodych ludzi są: wierność, szczerość, 
zaufanie (46,6%); miłość (33,1%); troska, pomoc i inne (23,4%); zrozumienie (21,4%); 
przyjaźń (12,3%); seks (2,3%); wspólne zainteresowania (1,4%).

Przeszło połowa respondentów (54,6%) uważa, że chodzącą z sobą parę powinna 
łączyć miłość. Najczęściej wymieniane jest przez ankietowanych samo pojęcie „mi
łość”, dlatego nie wiadomo, jak badani go rozumieją. Czy fenomen, o którym myślą, 
ma rysy miłości romantycznej czy miłości przyjacielskiej, a może jest to miłość ero
tyczna? Czy nie jest to tylko zwykły slogan, wpisany do rubryki w kwestionariuszu bez 
większego namysłu?

Analizując odpowiedzi badanych w tym zakresie, możemy odnaleźć niewiele prze
słanek do tego, by pokusić się o próbę odczytania: jak młodzież rozumie miłość. We
dług siedemnastoletniej uczennicy krakowskiego liceum, chłopca i dziewczynę, którzy 
chodzą z sobą, powinna łączyć: „bliska więź, jakieś uczucie, może miłość (szalona, 
«nastoletnia»)”. Przeżyć szaloną „nastoletnią” miłość może znaczyć ni mniej, ni wię
cej, jak przeżyć wielką namiętność. Denis de Rougemont piszę:

„Namiętność jest zawsze przygodą. Jest tym, co może zmienić życie, wzbogacić je niespo
dzianką, ryzykiem, gwałtowną i miłą radością”30.

Namiętność, uznana przez Roberta J. Stemberga za jeden z zasadniczych składni
ków miłości31, stanowi układ emocji pozytywnych (radość, pożądanie, zachwyt, wzru
szenie) oraz emocji negatywnych (zazdrość, niepokój, tęsknota, ból). Sama dynamika 
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namiętności w rozwoju związku miłosnego między kobietą a mężczyzną jest drama
tyczna - równie szybko rośnie, jak i maleje. Jakkolwiek ważnym elementem namiętno
ści są pragnienia erotyczne, to nie można jej utożsamiać jedynie z potrzebą seksualną.

„W przeciwieństwie do samej potrzeby seksualnej, zdolność do przeżywania miłosnej na
miętności jest w pewnym stopniu darem kultury, nie zaś jedynie natury”

- piszę Bogdan Wojciszke32.

32 B. Wojciszke, Psychologia..., s. 12.
33 Tamże.
34 Według D. de Rougemonta, data narodzin miłości - namiętności przypada na początek XII wieku. 

Miłość ta nosi nazwę: miłość dwoma, cortezia — zakochani byli złączeni sekretem, cierpliwością, umiarko
waniem. Zob. D. de Rougemont, tamże, s. 62-63. Jednocześnie autor stawia tezę, że Tristana i Izoldę „na
leży rozpatrywać nie jako dzieło literackie, lecz jako schemat związków mężczyzny z kobietą w danej 
społecznej sytuacji historycznej: w elicie dworskiej, przenikniętej duchem rycerskim, w. XII i XIII”. Tam
że, s. 15.

35 Zob. K. Pospiszyl, Tristan i..., s. 66-68; R. Dyoniziak, Postacie miłości, Kraków 1995, s. 30-36; 
B. Wojciszke, Psychologia..., s. 47—48; K. Starczewska, Wzory..., s. 216.

36 E. Jundziłł, Rola..., s. 26-27.
371. Obuchowska, Psychologiczne aspekty..., s. 156.

Warunkiem przeżycia owej miłosnej namiętności jest - jak dalej konstatuje autor - 
„wychowanie w kulturze wyznającej ideał miłości romantycznej”33. Wzorzec miłości 
romantycznej ukształtował się pod wpływem: koncepcji miłości wyrażanej przez po
ezję prowansalską (która zyskała miano miłości dworskiej), a opiewanej przez trubadu
rów w XII wieku, kodeksu miłości rycerskiej oraz mitu o Tristanie i Izoldzie34. Miłość 
romantyczna pełna jest niespełnienia, tęsknoty, cierpienia, marzeń o osiągnięciu Jed
ności absolutnej”; jest miłością czystą, niejednokrotnie fatalną, prowadzącą do tragedii. 
Przed kochankami piętrzą się przeszkody, począwszy od innego statusu społecznego, 
a skończywszy na fatum (szczególnie w dziewiętnastowiecznych koncepcjach miłości 
romantycznej)35.

Czy nie należy uznać, że pojęcie miłości romantycznej zdewaluowało się dzisiaj? 
Romantyczne może być spotkanie dwojga przy zachodzie słońca w nadmorskim kuror
cie, kolacja przy świecach, romantyzm przypisywany jest chłopcu, gdy przyniesie 
dziewczynie bukiet polnych kwiatów. Zdawać by się mogło, że z dawnej miłości ro
mantycznej pozostały jedynie takie elementy, jak: tęsknota za ukochaną osobą, cierpie
nie przy doświadczanym jej braku, przypisywanie szczególnej wagi wszelkim niespo
dziewanym okolicznościom związanym z relacją między dwojgiem. Miłość, o jakiej 
piszę część respondentów, nosi w sobie znamiona miłości romantycznej, z tym że 
w obecnym jej wyrazie. Świadczy o tym chociażby wypowiedź pełnoletniego ucznia 
Technikum Samochodowego z Mielca: „Jeśli jedna osoba tęskni za drugą, brakuje jej 
obecności partnera”.

Miłość jako warunek chodzenia wymieniana jest często przez respondentów jed
nym tchem, razem z przyjaźnią zaufaniem, zrozumieniem, tolerancją byciem „na 
dobre i na złe”. Jak wynika z badań Elżbiety Jundziłł, takie rozumienie miłości bliskie 
jest także osobom dorosłym, które utożsamiają ją ze zrozumieniem, oddaniem, szczę
ściem, przyjaźnią36.

Mimo że przyjaźń i miłość uznawane są za dojrzałe formy uczuć37, to jednak przy
jaźń pomiędzy osobami płci przeciwnej bywa (choć nie jest to regułą) wstępnym eta
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pem miłości. Duża częstotliwość kontaktów, niejako uczestniczenie w życiu przyja
ciela pozwala na jego bliskie poznanie, rodzi życzliwość i zrozumienie. Od przyjaciela 
oczekuje się autentycznego sposobu bycia, otwartości, empatycznego zrozumienia, 
pomocy i poparcia, akceptacji, uznania, podziwu, a także podobieństwa postaw38. Te 
wszystkie wartości mogą tworzyć klimat dla rozwijającej się miłości. Wielu respon
dentów podkreśla dynamikę młodzieńczych relacji erotycznych:

38 L. Niebrzydowski, E. Płaszczyński, Przyjaźń i otwartość w stosunkach międzyludzkich, Warszawa 
1989, s. 35.

I. Obuchowska, A. Jaczewski, Rozwój..., s. 99.

- „Na początku [powinna łączyć chłopaka i dziewczynę - przyp. B.G.] przyjaźń i pewien po
ciąg do siebie, w trakcie rozwoju związku dochodzi miłość” (dziewczyna, 16 lat, LO, Kraków);

- „Jak już mówiłam wcześniej - przyjaźń, a także sympatia. Coś, co sprawia radość, szczę
ście. Nic na przymus. Miłość (bez seksu), koleżeństwo” (dziewczyna, 14 lat, SP, Proszowice, 
czyta „Popcorn” i „Dziewczynę”);

- „Dziewczynę i chłopaka, którzy chodzą z sobą powinny łączyć wspólne zainteresowania, na 
początku przyjaźń i sympatia i jeżeli jest to możliwe - miłość” (chłopak, 18 lat, III kl. technikum, 
Mielec, czytelnik „Brava”, „Popcornu”);

- „Wspólne zainteresowania, przyjaźń (a najlepiej miłość)” (chłopiec, 17 lat, LO, Kraków).

Inni badani, pisząc o rozwoju związku dziewczyny i chłopaka według schematu: 
sympatia, przyjaźń, miłość, dodają kolejny etap - współżycie seksualne:

- „Na pierwszym miejscu powinna być przyjaźń, przeradzająca się w miłość oraz stosunki 
intymne” (chłopak, 17 lat, ZSZ, Brzączowice, ogląda „Wamp”);

- „Gdy para chodzi z sobąjuż kilka lat i wie, że łączy ich miłość, to na pewno zaczną współ
żyć z sobą” (dziewczyna, 17 lat, ZSR, Dobczyce, czytelniczka „Brava Girl” i „Dziewczyny”);

- „Przyjaźń, nierzadko miłość, współżycie seksualne” (chłopiec, 17 lat, LO, Teresin, czyta 
„Popcorn” i „Bravo”, współżyjący od niedawna).

Mimo że dorastająca młodzież przeżywa niejednokrotnie długotrwałe miłości pla- 
toniczne, to, jak piszę I. Obuchowska:

„Uczucie miłości prowadzi najczęściej do kontaktów seksualnych (jest to typowy dla wieku 
dorastania kierunek)”39.

W zasadzie, jak wynika z odpowiedzi respondentów, granica między przyjaźnią 
a miłością w związkach nastolatków jest dość płynna i nie można tych dwóch stanów 
wyraźnie rozdzielić.

U dorastającej młodzieży niezmiernie silnie wykwita potrzeba dzielenia się rado
ściami i smutkami swojego życia, którą najczęściej zaspokaja „bratnia dusza” - chło
pak lub dziewczyna (przyjaciel - sympatia). Temu człowiekowi można wiele wyznać, 
jeśli się mu ufa; można liczyć, iż pomoże w kłopotach czy samą swoją obecnością 
sprawi, że życie będzie piękniejsze i lżejsze. Specyfika niezwykle intensywnych i ży
wych przeżyć emocjonalnych nastolatków związana jest z dużą impulsywnością dora
stających, skłonnością do bezkompromisowości i krytycyzmu oraz wiarą w ideały. 
Zdaniem L. Niebrzydowskiego i E. Płaszczyńskiego, wewnętrzna potrzeba wypowie
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dzenia się oraz oczekiwanie na pomoc są głównymi motywami otwartości w tym wie
ku40 41. Jeśli para znajduje wspólny język, posiada podobne poglądy i zainteresowania, to 
wydaje się, że łączy tych ludzi bardzo wiele. Potwierdzeniem tego są następujące wy
powiedzi ankietowanych:

40 L. Niebrzydowski, E. Płaszczyński, Przyjaźń i..., s. 125.
41 S. Gerstmann, Rozwój..., s. 219.
42 Z. Nęcki, Atrakcyjność wzajemna, Warszawa 1996, s. 241.
43 Cyt. za: B. Wojciszke, Psychologia..., s. 95. Mimo że wspomniane reguły łączenia się ludzi 

w związki dotyczą osób dorosłych, wśród nastolatków także po części one funkcjonują.
44 Tamże.

- „Moim zdaniem, powinna ich łączyć przyjaźń, wszystkie sekrety, które mają, poznawać się 
jak najbliżej z każdej strony” (chłopak, 17 lat, ZSZ, Pamięcice);

- „Uważam, że powinni sobie przede wszystkim wzajemnie ufać, mieć wspólny język, zainte
resowania, powinni być również na jednakowym poziomie dojrzałości emocjonalnej i psychicz
nej” (dziewczyna, 17 lat, technikum, Brzezie, współżyjąca).

Wiadomo, że dla dorastających źródłem przyjemności są dobrze układające się 
kontakty z innymi ludźmi - płynąca z nich radość daje podstawę do optymistycznego 
oceniania siebie i przyszłości. Szczególna przyjemność towarzyszy relacjom dziew
czyna - chłopak, ale bynajmniej nie jest ona rozpatrywana przez większość badanych 
jedynie jako satysfakcja zmysłowa - „na pewno nie zadowolenie w postaci pieszczot - 
powinno łączyć chodzącą z sobą parę - ale też psychika” - uważa siedemnastoletni 
uczeń technikum rolniczego.

Podczas gdy większość badanych opowiada się za podobieństwem poglądów i za
interesowań u osób chodzących z sobą pojawiają się też głosy wskazujące wzajemne 
różnice jako najlepsze spoiwa związku:

- „Nie uważam, by dobrą rzeczą łączącą chłopca i dziewczynę były zainteresowania (wspól
ne). To byłoby raczej nudne, ja na swoim przykładzie mogę stwierdzić, że «+» i «-» to najlepsze 
rozwiązanie” (dziewczyna, 16 lat, LO, Nowa Huta);

- „Różnica charakterów” (chłopak, 17 lat, LO, Nowy Sącz).

Zdaniem Zbigniewa Nęckiego, większe powodzenie związku gwarantuje podobień
stwo partnerów - ,Jeśli przyciągają się różnice, to tylko na swoje nieszczęście”42. Za
gadnienie jest tak istotne, że poświęcono mu wiele lat badawczych poszukiwań. Oka
zuje się, że dobór partnerów na zasadzie homogamii, według założenia, iż podobieństwo 
daje większą szansę na trwały i udany związek, znajduje swe potwierdzenie jedynie 
w odniesieniu do niewielu zmiennych, takich jak: wiek, wykształcenie, pochodzenie 
społeczne, fizyczna atrakcyjność partnerów i - w niewielkim zakresie - podobieństwo 
pod względem cech osobowości43. I choć na podstawie obserwacji życia codziennego 
wiele osób uważa, że tym, co warunkuje powodzenie, np. małżeństwą jest tzw. uzupeł
nianie się, czyli komplementarność cech partnerów, to zdaniem B. Wojciszke:

„(...) o udanym związku decyduje to, co partnerzy w nim robią, a nie to, jacy są w sensie posia
dania jakichś trwałych cech osobowości”44.

Sam start do głębokiej relacji z osobą płci przeciwnej, niejako start do miłości jest 
różny u dziewcząt i chłopców. Podczas gdy dziewczęta posiadają rozwinięte potrzeby 
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psychiczne: zwłaszcza bliskiego kontaktu, aprobaty, bezpieczeństwa, chłopcy silnie 
przeżywają potrzebę seksualną45, co częściowo uzasadniają otrzymane wyniki. Prze
szło 3/5 dziewcząt uważa, że „chodzącą z sobą” parę powinna łączyć przyjaźń i wza
jemne zaufanie - te czynniki były najczęściej wymieniane przez dziewczęta (tab. 15).

45 Z. Lew-Starowicz, Współżycie seksualne jako wyraz miłości [w:] M. Grzywak-Kaczyńska (red.), 
Erotyka w aspekcie zdrowia psychicznego, Warszawa 1977, s. 33.

Z badań J. Kurzępy wynika, że wiek szesnastu lat stanowi pewien przełom w pobudliwości seksual
nej nastolatków i jest „okresem szczególnej intensywności doznań seksualnych”. Zob. J. Kurzępa, Zagro- 
ż°na...,s. 123, 119.

Tabela 15. Wartości, które powinny łączyć parę, a płeć badanych (N = 800)

Co, Twoim zdaniem, powinno 
łączyć chłopaka i dziewczynę, 
którzy chodzą z sobą?

Płeć

Chłopcy Dziewczęta

l.b. % l.b. %

Miłość 244 57,7 193 51,2

Przyjaźń, zaufanie 167 39,5 239 63,4

Współżycie seksualne 29 6,9 5 1,3

Poglądy, zainteresowania 74 17,5 83 22,0

Podobieństwa, zgoda i inne 117 27,7 132 35,0

Brak odpowiedzi 10 2,4 1 0,3

Dane nie sumują się do 100%

Na pierwszej pozycji, jeśli idzie o wybory dokonywane przez chłopców, znalazła się 
natomiast miłość (57,7%), zaś kategoria „przyjaźń i zaufanie” na drugim miejscu (39,5%), 
zupełnie odwrotnie niż w odpowiedziach dziewcząt. Chłopcy pięć razy częściej niż 
dziewczęta mówią o seksie jako o czymś, co powinno łączyć chodzącą z sobą parę, jed
nakże opinia taka jest udziałem niewielkiego odsetka ankietowanych (6,9% wobec 1,3%).

Okazuje się, że wiek badanych nie stanowi kryterium, które w wyraźny sposób róż
nicowałoby poglądy respondentów na specyfikę młodzieńczych relacji erotycznych. 
Podczas gdy 2/3 (66,7%) najstarszych ankietowanych - dziewiętnastolatków i przeszło 
połowa (58,5%) najmłodszych - trzynastolatków uważa, że chodzących z sobą dziew
czynę i chłopaka powinna łączyć miłość, to czternastolatkowie najrzadziej wskazują tę 
kategorię (49,5%). W grupie tych, którzy najczęściej deklarują, że parę powinno łączyć 
współżycie seksualne, znajduje się 8,7% (10 osób) szesnastolatków46 oraz 1/3 (zaled
wie 2 osoby) dziewiętnastolatków. Najrzadziej odpowiadają w ten sposób najmłodsi 
respondenci - trzynasto- i piętnastolatki (po jednej osobie - 2,5%; czternastolatki nie 
wybierają tej kategorii). Z kolei osoby szesnastoletnie najczęściej, w odniesieniu do 
pozostałych badanych (27,8% wobec 14,6% - trzynastolatki), uważają, że wspólne 
poglądy i zainteresowania powinny być udziałem sympatyzującej z sobą pary.

Zdaniem co czwartego ucznia liceum (25,1%) i technikum (24%), spełnienie wa
runku wspólnoty poglądów i zainteresowań powinno być ważnym wskaźnikiem dla 
chodzących z sobą. Fakt, iż najrzadziej o tym „łączniku” mówią uczniowie ZSZ 
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(12,3%), pozwala przypuszczać, że wspólne poglądy i zainteresowania są istotne dla 
młodzieży uczącej się dłużej i w szkołach o wyższym poziomie, a co za tym idzie 
- lepiej wykształconej (tab. 16).

Tabela 16. Wartości, które powinny łączyć parę, a typ szkoły (N = 800)

Co, Twoim zdaniem, powinno 
łączyć chłopaka i dziewczynę, 
którzy chodzą z sobą?

Typ szkoły

SP ZSZ LO Technikum

l.b. % l.b. % l.b. % l.b. %

Miłość 100 52,1 126 61,8 108 53,2 103 51,5

Przyjaźń, zaufanie 94 49,0 93 45,6 124 61,1 94 47,0

Współżycie seksualne 2 1,0 9 4,4 16 7,9 7 3,5

Poglądy, zainteresowania 33 17,2 25 12,3 51 25,1 48 24,0

Podobieństwa, zgoda i inne 48 25,0 64 31,4 63 31,0 73 36,5

Brak odpowiedzi 7 3,6 3 1,5 1 0,5 - -

* Dane nie sumują się do 100%

Dla licealistów nieodzowne jest istnienie przyjaźni i zaufania między chodzącymi 
z sobą dziewczyną i chłopakiem (61,1%). Co ciekawe, uczniowie LO także najczęściej 
(w odniesieniu do uczących się w pozostałych typach szkół) odpowiadali, że parę na
stolatków powinno łączyć współżycie seksualne (7,9%).

Młodzież ucząca się zarówno w prawie sześciotysięcznych Dobczycach, jak 
i w ponadosiemdziesięciotysięcznym Nowym Sączu najliczniej wskazywała na miłość, 
która powinna łączyć chodzących z sobą (odpowiednio 67% i 65%) (tab. 17). Najrza
dziej natomiast - w odniesieniu do respondentów zamieszkujących inne miejscowości 
- odpowiadali w podobny sposób uczniowie Nowej Huty (44%). Oni też z kolei naj
wyżej cenili przyjaźń i zaufanie między dziewczyną a chłopcem (60%).

Tabela 17. Wartości, które powinny łączyć parę, a miejsce zamieszkania (w %, N = 800)

Co, Twoim zdaniem, powinno 
łączyć chłopaka i dziewczynę, 
którzy chodzą z sobą?

Miejsce zamieszkania
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Miłość 49,0 44,0 49,0 65,0 60,0 52,0 51,0 67,0

Przyjaźń, zaufanie 50,0 60,0 57,0 48,0 44,0 36,0 58,0 53,0

Współżycie seksualne 12,0 3,0 7,0 - 3,0 3,0 2,0 4,0

Poglądy, zainteresowania 16,0 20,0 29,0 13,0 19,0 24,0 16,0 20,0

Podobieństwa i inne 32,0 37,0 35,0 38,0 24,0 32,0 28,0 23,0

Brak odpowiedzi - - 1,0 - 5,0 2,0 1,0 2,0

* Dane nie sumują się do 100%
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Wspólne poglądy i zainteresowania u spotykających się z sobą są ważne w przeko
naniu prawie co trzeciego mieszkańca Tarnowa (29%). Uczniowie zamieszkujący po
zostałe miejscowości przypisują im znacznie mniejszą wagę (najrzadziej odpowiadają 
tak nastolatki z Nowego Sącza - 13%). sibl.

Stopień zurbanizowania środowiska zamieszkania ankietowanych wydaje się nie 
różnicować ich poglądu na temat współżycia seksualnego pary, chociaż aż 12% 
uczniów krakowskich szkół i zaledwie 2% uczących się w pobliskich niewielkich Pro
szowicach uważa, że chodzących z sobą powinno łączyć współżycie. Mogłoby to suge
rować, że młodzież wielkiego miasta w sposób otwarty częściej opowiada się za 
przyjmowaniem współżycia seksualnego dziewczyny i chłopaka za wskaźnik chodze
nia, jednakże żaden uczeń Nowego Sącza nie udziela takiej odpowiedzi, a w Nowej 
Hucie podobnego zdania jest też niewiele, bo 3% ankietowanych.

Okazuje się, że fakt podjęcia życia seksualnego różnicuje poglądy badanych 
w omawianym zakresie zaledwie w jednej kategorii. Otóż, osoby po inicjacji seksual
nej 5 razy częściej niż niewspółżyjący uważały, że chłopca i dziewczynę, którzy cho
dzą z sobą, powinno łączyć współżycie (11,8% wobec 2,4%).

Ci natomiast, którzy deklarują, że czytają pisma młodzieżowe, wskazują cztery razy 
rzadziej niż pozostali, iż parę powinno łączyć współżycie seksualne (1,4% wobec 
5,8%, tab. 18). Okazuje się, że to nieczytający respondenci przypisują większą wagę do 
współżycia seksualnego. Częściej jest ono dla nich atrybutem chodzenia oraz płaszczy
zną, na jakiej spotykają się dziewczyna i chłopak. Nie można zatem powiedzieć, że 
edukacja seksualna prowadzona na łamach wybranych magazynów prowadzi młodzież 
do postaw permisywnych wobec seksualności bądź większego liberalizmu niż u nie
czytających. Otrzymane wyniki wskazują na odwrotną zależność. Czytający częściej 
niż nieczytający przypisują miłości naczelną rangę w związku (61,6% wobec 50,8%).

Tabela 18. Wartości, które powinny łączyć parę, a czytelnictwo pism młodzieżowych 
(N = 800)

Co, Twoim zdaniem, powinno łączyć 
chłopaka i dziewczynę, którzy chodzą 
z sobą?

Nieczytający Czytający

l.b. % l.b. %

Miłość 262 50,8 175 61,6

Przyjaźń, zaufanie 260 50,4 146 51,4

Współżycie seksualne 30 5,8 4 1,4
Poglądy, zainteresowania 109 21,1 48 16,9

Podobieństwa, zgoda i inne 163 31,6 86 30,3

Brak odpowiedzi 7 1,4 4 1,4

Dane nie sumują się do 100%

Gdy nastolatkom postawiono pytanie, co uważają za najważniejsze w związku 
dwojga młodych ludzi (w chodzeniu z sobą), prawie połowa badanych (46,6%) wy
mieniła: zaufanie, szczerość i wierność. Nie można spotykać się z kimś, komu się nie 
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ufa. Przypisywanie największego znaczenia warunkowi wzajemnego zaufania ilustrują 
następujące wypowiedzi respondentów:

- „Powinni się nie okłamywać” (chłopak, 17 lat, ZSZ, Nowy Sącz);

- „Powinni żyć w zgodzie, np. jeden chłopiec chodzi z dziewczyną, a gdzie indziej ma inną. 
Tak nie może być” (dziewczyna, 14 lat, Tarnów).

Jednocześnie co trzeci ankietowany (33,1%) wskazuje na miłość jako podstawę ist
nienia związku. Najważniejsze według nich są:

- „Miłość, uczucia, nie instynkty” (chłopak, 17 lat, technikum, Łososina Dolna);

- „Uczucie, które towarzyszy parze, które sprawia, że oni są zaślepieni tym uczuciem, które 
przysłania codzienne życie i sprawia, że człowiek jest szczęśliwym” (chłopak, 16 lat, LO, Tarnów).

Ci z badanych, którzy w swoich wypowiedziach dookreślają znaczenie słowa „mi
łość”, roztaczają przed czytającymi niewątpliwie model miłości romantycznej. Uczu
cie, o którym piszą, jest wyjątkowe, a ludzie sobie przeznaczeni. Namiętność sprawia, 
że świata poza sobą nie widzą. Ona też dezorganizuje codzienne życie, w zamian dając 
poczucie szczęścia, niestety nietrwałe. Stan, jaki opisują respondenci, znany jest 
w literaturze przedmiotu jako faza „zakochania się” bądź „romantycznych początków” 
w rozwoju związku miłosnego47. W rzeczywistości etapy te wcześniej lub później 
ustępują miejsca „związkowi kompletnemu” i „związkowi przyjacielskiemu”. Funk
cjonujący w świadomości wielu nastolatków (ba, zaryzykuję stwierdzenie, że także 
osób dorosłych) obraz miłości, która weryfikowana jest poprzez prawdę namiętnych 
uczuć, niesie negatywne implikacje dla ich przyszłego związku już w życiu dojrzałym.

47 Zob. B. Wojciszke, Psychologia..., s. 20-21.
48 Tamże, s. 24.

„Kult miłości romantycznej jako jedynej, która jest warta przedstawiania przez sztukę i prze
żywania przez ludzi, jest w naszej kulturze równie rozpowszechniony, co niedorzeczny, zważyw
szy, że przez znaczną większość życia kochamy swych partnerów w inny, nieromantyczny spo
sób. W rezultacie ani z powieści, ani z filmów prawie w ogóle nie dowiadujemy się, co interesu
jącego można zrobić ze swą miłością, gdy przeminie jej romantyczna faza, jako jedyna opisywana 
w niezliczonych bajkach, powieściach, wierszach, filmach i piosenkach”48.

Te trafne obserwacje B. Wojciszke także potwierdzają wniosek, że w zasadzie miło
ści nie ujmuje się w sposób dynamiczny, nie mówi się ojej przemianach (a jeśli już się 
to czyni, to wiedza owa jest często ignorowana); większość życzyłaby sobie ciągle fazy 
„romantycznych początków”. Ważne, aby wiedzieć, że na owym uczuciu, które - jak 
pisał jeden z respondentów - zaślepia i daje poczucie szczęścia, nie kończy się miłość 
(dojrzała miłość najczęściej się dopiero zaczyna). Jakkolwiek treści tkwiące u podstaw 
powyższych refleksji znajdują swoje odzwierciedlenie w programach wychowania 
seksualnego proponowanych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych, 
to większość młodzieży wciąż marzy o wielkim uczuciu, które jest autentyczne 
i „dzieje się samo”. Oczywiście, pragnienia te można złożyć na karb młodzieńczego 
idealizmu i emocjonalności, jednakże same dobre chęci zakochanych nie wystarczą do 
tego, by „żyli długo i szczęśliwie”. Aby młodzi ludzie wiedzieli, jak pokierować 
związkiem z drugą osobą, gdy przeminie już pełne uniesień zakochanie, a przyjdzie 
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realizm codziennej rzeczywistości, potrzebne są im, oprócz wspomnianej woli, wiedza 
i pewne umiejętności. Być może należałoby z większą wnikliwością przyjrzeć się 
wspomnianym treściom (odnoszącym się do specyfiki miłości ludzkiej), nadać im 
nowy, lepszy wyraz, zarówno każdorazowo w trakcie realizowanego procesu dydak
tycznego, jak i podczas weryfikacji podstawy programowej wychowania seksualnego. 
Nadzieją napawa fakt, iż młodzież nie utożsamia miłości jedynie z płomiennym uczu
ciem, a łączy ją często z przyjaźnią zaufaniem, zrozumieniem czy byciem „na dobre 
i na złe”.

Wzajemne zrozumienie i zgoda między młodymi ludźmi były nader często (21,4%) 
uznawane przez respondentów za coś najważniejszego w „chodzeniu z sobą”. Co piąty 
respondent wypowiadał się podobnie jak cytowani:

- „Rozumienie się, dostrzeganie swoich wad i zalet” (chłopak, 17 lat, LO, Wiśniowa, czyta 
„Bravo”);

- „Zgodność słowa, dobre porozumiewanie się” (chłopiec, 19 lat, ZSZ, Kraków);

- „Żeby się nie kłócili” (chłopiec, 14 lat, Dobczyce, czyta „Popcorn”);

- „Muszą się oboje szanować i żyć w zgodzie” (chłopak, 14 lat, Jadowniki).

Tęsknota do tego, aby dwie osoby będące w związku dobrze się rozumiały, podob
nie przeżywały, jest odwieczną tęsknotą kochanków, ale przypisywanie dużego zna
czenia zgodzie i temu, żeby „dwoje ludzi się nie kłóciło”, może wynikać z obserwacji 
życia codziennego lub być symptomem relacji panujących między rodzicami bada
nych. Można się spodziewać, że dziewczęta i chłopcy będą mieli odmienny pogląd na 
wartości, jakie powinny stanowić dominantę w związku dwojga młodych ludzi. 
Dziewczęta, bardziej niż chłopcy skore do wypowiadania się na piśmie, w większości 
uznają że wierność, szczerość, zaufanie stanowi podstawę związku z płcią przeciwną 
(dziewczęta - 58,1%, chłopcy - 36,4%). Należy przez to rozumieć, że uczennice ocze
kują tego od chłopców. Dla dziewcząt też ważniejsza niż dla chłopców jest przyjaźń 
w związku dwojga młodych ludzi (14,9% wobec 9,9%). Blisko 1/3 badanych uważą 
że miłość jest najważniejszym czynnikiem konstytuującym związek, chłopcy sądzą tak 
nieco częściej niż ich koleżanki (odpowiednio: 34,5% i 31,6%). Młodzi mężczyźni 
natomiast prawie osiem razy częściej niż dziewczęta przypisują najważniejszą rolę 
w chodzeniu z sobą współżyciu seksualnemu (3,8% wobec 0, 5%).

Traktowanie seksu jako elementu najbardziej istotnego w związku dwojga młodych 
ludzi najczęściej występuje wśród licealistów (3,9%), a najrzadziej w grupie uczniów 
szkół podstawowych i techników (po 1%). Wierności i zaufaniu przypisuje największe 
znaczenie w związku przeszło połowa uczących się w liceach i technikach (odpowied
nio: 55,2% i 53,5%). Dwie kategorie: miłość oraz zrozumienie wymieniane są jako 
najistotniejsze dla wzajemnej relacji między chłopcem i dziewczyną najczęściej przez 
uczniów techników (miłość - 35%, zrozumienie - 28,5%), a najrzadziej przez nasto
latków ze szkół podstawowych (odpowiednio: 30,7% i 12%).

Dla najmłodszych respondentów: trzynastolatków - najważniejsze (w odniesieniu do 
badanych z pozostałych grup wiekowych) w związku z płcią przeciwną są przyjaźń 
(24,4%) i wspólne zainteresowania (4,9%), najrzadziej natomiast biorą oni wierność 
i szczerość za podstawę związku (19,5%), zupełnie odwrotnie niż czynią to piętnasto- 
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łatki (52,5%). U najstarszych ankietowanych: osiemnasto- i dziewiętnastolatków - prio
rytetowe znaczenie dla chodzącej z sobą pary mają zrozumienie (24,7%) i seks (5,2%).

Młodzież ucząca się w Krakowie również najczęściej (w zestawieniu z uczącymi 
się w innych miastach) uznaje współżycie seksualne za najważniejszy element związku 
dwojga młodych ludzi (9%). Nastolatki z Mielca wcale nie wymieniają seksu jako 
najważniejszej wartości dla spotykającej się z sobą pary. Miłość dominuje w deklara
cjach uczniów z Nowego Sącza (44%), a wierność i zaufanie wśród tarnowian (63%).

Nastolatki sięgające po wybrane magazyny młodzieżowe częściej niż nieczytający 
uznają że najważniejsze dla chodzącej z sobą pary są: wierność, szczerość i zaufanie 
(48,9% wobec 45,3%) oraz miłość (odpowiednio: 39,1% i 29,8%). Rzadziej niż nie
czytający wymieniają przyjaźń, która stanowiłaby podstawę związku (9,5% wobec 
13,8%) i współżycie seksualne (odpowiednio: 1,4% i 2,7%, tab. 19).

Tabela 19. Najważniejsze wartości dla pary a czytelnictwo magazynów młodzieżowych 
(N = 800)

Co uważasz za najważniejsze 
w chodzeniu z sobą?

Nieczytający Czytający

l.b. % l.b. %

Miłość 154 29,8 111 39,1

Współżycie seksualne 14 2,7 4 1,4

Przyjaźń 71 13,8 27 9,5

Wierność, szczerość, zaufanie 234 45,3 139 48,9

Wspólne zainteresowania 6 1,2 5 1,8

Zrozumienie 113 21,9 58 20,4

Inne 128 24,8 59 20,8

Brak odpowiedzi 25 4,8 18 6,3

* Dane nie sumują się do 100%

Zasadnicza różnica między grupą nastolatków, którzy podjęli współżycie seksualne 
a niewspółżyjącymi, w przyznawaniu naczelnego miejsca określonym wartościom 
w związku sprowadza się do dwóch kategorii. Niewspółżyjący częściej niż współżyją- 
cy uważają że tym, co stanowi o jakości związku, jest przyjaźń (odpowiednio: 13,7% 
i 7,6%). Współżyjący natomiast prawie cztery razy częściej niż pozostali uznają seks 
za najważniejszy element związku młodych ludzi (5% wobec 1,4%).

3. Preferowany model sympatii

Pierwsze związki uczuciowe nastolatków, związane z obyczajem chodzenia, stanowią 
dla nich źródło samoakceptacji w rolach związanych z kobiecością i męskością. Dlate
go dla dorastających dużego znaczenia nabiera wiedza o tym, co podoba się płci prze
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ciwnej, jakie cechy są najbardziej pożądane u dziewcząt, a jakie u chłopców. W mnie
maniu większości walory te decydują o znalezieniu sympatii. Równocześnie każdy 
młody człowiek posiada mniej lub bardziej sprecyzowane poglądy na temat wymogów, 
jakie powinna spełniać osoba, z którą zechce się spotykać. Oczywiście, część nastolat
ków zdaje sobie sprawę z tego, że życie może weryfikować ich oczekiwania i nieko
niecznie różne pragnienia co do zalet sympatii zostaną spełnione. Mimo to zasadne jest 
postawienie badanym pytania: Jakie cechy powinien posiadać Twój chłopak/ 
/dziewczyna?. Chodzi oczywiście o ujęcie modelowe sympatii, czyli o pewien „ideał” 
(indywidualne preferencje, typ) dziewczyny bądź chłopca, z którym chciałoby się cho
dzić, niezależnie od tego, czy ankietowany posiada sympatię czy też nie. Pytanie ma 
charakter otwarty, uzyskane odpowiedzi pogrupowano w sześć kategorii.

Nastoletni respondenci życzyliby sobie sympatii o określonych walorach psychicz
nych (62,4%), właściwym wyglądzie zewnętrznym (35,8%), odpowiednich zaletach 
umysłu (34,4%) i cechach moralnych (30,8%), a także poczuciu humoru (26,6%); do
brze również, by osoba taka posiadała różne instrumentalne umiejętności (20,4%).

Pożądane przez prawie 2/3 dorastających walory psychiczne można sprowadzić do 
tego, aby partner był: uczuciowy, kochający, wyrozumiały, tolerancyjny, uprzejmy, 
życzliwy, miły, oddany, żeby można było porozmawiać z nim na każdy temat, powi
nien także mieć podobne poglądy. Chłopcy ponadto pragnęli, aby ich dziewczyna była: 
łagodna, spokojna, cicha, „niekłótliwa”, „ułożona”, „przyjemna w obyciu”, koleżeńska, 
„pomocna”, ale też i śmiała oraz posiadająca własne zdanie. Dziewczęta natomiast 
marzyły o chłopcu, który będzie czuły, wrażliwy, opiekuńczy, troskliwy, delikatny, 
romantyczny. Uczennice oczekiwały także od swojej przyszłej sympatii: dobrego wy
chowania, kultury, grzeczności, bycia szarmanckim, nieprzeklinania; chłopak powinien 
lubić dzieci i być dżentelmenem.

Drugie w hierarchii - co do częstotliwości wskazań - wymagania (35,8%), doty
czące warunków zewnętrznych potencjalnej sympatii, dotyczyły urody, sylwetki, dba
łości o ubiór.

Więcej niż trzecia część badanych (34,4%), podkreślając znaczenie inteligencji 
u sympatii, przyznawała szczególną wagę wiedzy i rozumowi.

Prawie co trzeci respondent (30,8%) wymieniał jako niezbędne takie cechy moralne 
swojego przyszłego wybrańca, jak: uczciwość, wierność, sumienność, lojalność, szcze
rość, prawdomówność, ufność, dobroć, wytrwałość w postanowieniach. Partner nadto 
powinien być godny zaufania, porządny. Dobrze, gdy chłopak jest odważny i „huma
nitarny”, a dziewczyna dobroduszna i skromna.

Więcej niż czwarta część ankietowanych (26,6%) zwracała uwagę na cechy odno
szące się do kategorii „rekreacyjność”, co wiązało się z elementami ludyczności, przy
pisywaniem dużego znaczenia poczuciu humoru, „wesołej naturze”, skłonności do 
żartów, szaleństwa i zabaw, towarzyskości i byciu wysportowanym. Sympatia powinna 
chętnie się bawić na dyskotekach, a także podzielać upodobania partnera, np. lubić 
chodzenie po górach, podróżowanie.

Kategorii „inne” zostały przypisane wypowiedzi co piątego ucznia (20,4%). Badani 
życzyli sobie sympatii bez nałogów, a więc niepalącej, niepijącej, nienarkotyzującej 
się. Pożądane, aby była dobrze sytuowana finansowo („kasiasta”), myśląca o przyszło
ści, pracowita i lubiąca zwierzęta. Chłopak powinien być zaradny i mieć „znośny cha
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rakter”, dziewczyna natomiast, by umiała gotować, pochodziła z dobrego domu i nie 
była zdemoralizowana. W tej grupie znalazły się także odpowiedzi tych, którzy wy
znawali, że nie stawiają sympatii wymagań co do spełniania określonych cech i nie 
musi być ona ideałem.

Młodzieńcze związki uczuciowe pozostają pod silną presją stereotypów, według 
których dziewczyna ma „być sexy” i oczarowywać chłopaka. Piękno jest tą wartością 
na którą wszyscy są wrażliwi - jak piszę Zbigniew Nęcki:

„(...) nawet w późnej starości wolimy być ładni i kontaktować się z ludźmi ładnymi niż brzyd
kimi”'1’.

49 Z. Nęcki, Atrakcyjność..., s. 123.
50 E. Mandal, Podmiotowe i..., s. 116; B. Wojciszke, Psychologia..., s. 98-99; M. Żebrowska (red.), 

Psychologia..., s. 760; E.B. Hurlock, Rozwój..., s. 434—435.
51 E. Mandal, tamże, s. 35.
52 E. Kaschack, Nowa psychologia kobiety, Gdańsk 1996, s. 77. Powierzchowność kobiety, jej ciało 

i ubiór mogłyby wyznaczać życiowy lub zawodowy sukces kobiety bądź przyczyniać się do jej klęski.
53 Z. Melosik, Mass media..., s. 109.
54 D. de Rougemont, Miłość..., s. 234.
55 E. Mandal, tamże, s. 116; M. Żebrowska (red.), tamże, B. Wojciszke, tamże, M. Chomczyńska- 

-Miliszkiewicz, Edukacja..., s. 137.

Chłopiec, znajdując ładną „reprezentacyjną” dziewczynę, może pochwalić się nią 
przed kolegami. Atrakcyjna zewnętrznie sympatia często dowartościowuje partnera 
i utwierdza go w jego męskości bądź kobiecości, gdyż ta zależność działa w obie stro
ny. Dziewczęta, chcąc się podobać chłopcom, wiedząc o tym, że są przez nich postrze
gane z perspektywy fizycznej atrakcyjności, dokładają wszelkich starań, aby wejść 
w „męskie oczekiwania”49 50. Intensyfikuje to koncentrację dziewcząt na wyglądzie ze
wnętrznym, sprzyja zainteresowaniu modą kosmetykami, odchudzaniem, fitnessem. 
Jak piszę Eugenia Mandal:

„Socjalizacja i stereotypy są przyczyną istotnie większego nacisku na cielesność, atrakcyjność 
fizyczną i podobanie się kobiet, dla których ta perspektywa staje się podstawą społecznej oceny”51. 

Znane są obserwacje Ellyn Kaschack, że „kobieta jest swoim wyglądem”52, czy 
Zbyszko Melosika, piszącego, że „mężczyźni działają kobiety wyglądają”53.

Moda i standardy typów kobiecych uznanych za piękne w danej epoce stymulują 
procesy wyboru partnera. W przypadku mężczyzn - jak piszę D. de Rougemont -

„Hollywood lub państwo determinują indywidualny wybór erotyczny. Przedmiot namiętności 
zostaje odpersonalizowany, a małżeństwo zdyskwalifikowane, jeśli oblubienica nie przypomina 
typu najbardziej modnej gwiazdy filmowej. «Wolność» wyboru ma więc charakter statystyczny. 
Mężczyzna, który przypuszcza, że pragnie «swojego» typu kobiecości, jest w istocie wewnętrznie 
zdeterminowany przez modę lub handel i lansowane nowości”54.

Z kolei chłopcy, pozostając pod presją stereotypów, przechwalają się w swoim gro
nie seksualnymi podbojami. Oceniani głównie z perspektywy statusu, podejmują dzia
łania pozwalające im go zdobyć. Posiadanie motoru czy samochodu może być miarą 
prestiżu i „punktem” u dziewcząt. Chłopcy, chcąc zwrócić na siebie uwagę płci prze
ciwnej, uprawiają sport, szczególnie kulturystykę, popisują się siłą szybkością spraw
nością fizyczną dowcipem, podejmują ryzyko55.
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Okazuje się, że wskazania dziewcząt i chłopców odnośnie do modelowych cech 
sympatii znacznie różnią się między sobą (tab. 20).

Dziewczęta prawie dwa razy częściej niż chłopcy wskazują że ich sympatia po
winna się odznaczać określonymi cechami psychicznymi (79,3% wobec 47,3%) i mo
ralnymi (odpowiednio: 40,8% i 21,7%) oraz poczuciem humoru (37,9% wobec 16,5%). 
Prawie co drugi chłopak chce chodzić z ładną dziewczyną (46,8%), zaś o przystojnym 
partnerze marzy o połowę mniej dziewcząt, bo prawie co czwarta (23,3%).

Tabela 20. Preferowane cechy sympatii a płeć badanych (N = 800)

Jakie cechy powinien posiadać 
Twój chłopak /dziewczyna?

Płeć

Chłopcy Dziewczęta

l.b. % l.b. %

Wygląd zewnętrzny 198 46,8 88 23,3

Walory umysłu 159 37,6 116 30,8

Cechy moralne 92 21,7 154 40,8

Walory psychiczne 200 47,3 299 79,3

„Rekreacyjność” 70 16,5 143 37,9

Inne 93 22,0 70 18,6

Brak odpowiedzi 20 4,7 1 0,3

Dane nie sumują się do 100%

Chłopcy stawiają także wyższe wymagania dziewczętom, jeśli chodzi o zalety umy
słu (odpowiednio: 37,6% i 30,8%). Reasumując, dziewczyna ma być ładna i mądra. Już 
nie chodzi o „słodką idiotkę” czy przysłowiową „blondynkę”, dla której uroda staje się 
źródłem stygmatyzacji, ponieważ łączona jest z niskim ilorazem inteligencji, próżno
ścią i materialistycznym stosunkiem do rzeczywistości.

„Przekonanie, że mężczyźni chcą aby ich żony były «ladne, lecz milczące», nie pochodzi 
z naukowo przeprowadzonych badań”56

86 E.B. Hurlock, Rozwój..., s. 435.
B. Wojciszke, Psychologia..., s. 100.

- piszę E. Hurlock.
Oczywiście, od kandydatki na żonę oczekuje się więcej, a niekiedy czego innego 

niż od dziewczyny, gdyż poziom wymagań jest mocno uzależniony od stopnia zaanga
żowania w potencjalny związek57. Życzenia chłopców, aby ich dziewczęta charaktery
zowały się przymiotami ciała i umysłu, są częste, chociaż wielu ankietowanych pozo
staje jedynie przy zaletach ciała.

Oczekiwania sporej grupy badanych chłopców, dotyczące wyglądu zewnętrznego 
sympatii, są dokładnie sprecyzowane. Oto przykłady typowych wypowiedzi:

- „Powinna być ładna i mieć figurę modelki” (19 lat, technikum samochodowe, Mielec, czyta 
„Bravo Girl”, współżyjący od dawna z wieloma partnerkami);
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- „Długie nogi, duży biust, nie blondynka, zgrabna sylwetka, ogólnie powinna być seksowna” 
(17 lat, LO, Kraków);

- „Musi być blondynką, 170-180 cm wzrostu” (18 lat, technikum samochodowe, Mielec, 
współżył);

- „Seksowna, długie nogi, jędrne pośladki, duży biust” (17 lat, LO, Kraków);

- „Długie nogi, zgrabna, duży biust, wysoka, inteligentna, lala” (16 lat, LO, Kraków);

- „Inteligentna, towarzyska, ładna: długie nogi, kształtne piersi, brunetka o wyraźnych rysach 
twarzy” (16 lat, LO, Nowa Huta);

- „Nie mam żadnych wymagań, ale musi być piękna” (14 lat, SP, Jadowniki);

- „Ładny wygląd, kasa” (15 lat, SP, Kraków);

- „Piękna, cudna, z poczuciem humoru, pieniążki” (15 lat, SP, Kraków, czytelnik „Brava”).

Z przytoczonych wypowiedzi wynika, że dziewczęta postrzegane są jako obiekt 
seksualny. Postrzeganie kobiet w kategoriach piękna prowadzi do pojmowania ich ciała 
w perspektywie „części” i „obiektu” . Chłopcy stawiają wymagania różnym „czę
ściom” ciała dziewcząt. Nogi mają być długie, biust duży, dziewczyna wysoka, zgrab
na, seksowna, dbająca o siebie, dobrze ubrana, a wygląd ogólnie nienaganny. Przy 
dokonywaniu takiej fragmentaryzacji ciała dziewczyny i instrumentalnym traktowaniu, 
chłopcy oczekują także, że będzie posiadała ona nie tylko wdzięk, ale również - uwaga 
- „pieniążki”. Powszechnie znane jest ujęcie socjobiologiczne, tłumaczące, dlaczego 
od pretendenta do swojej ręki kobieta oczekuje dobrych perspektyw finansowych. Jeśli 
mężczyzna będzie je posiadał, wówczas może zapewnić bezpieczeństwo materialne 
żonie i dzieciom. Dlaczego nastoletni chłopcy oczekują od swoich sympatii, żeby były 
„kasiaste”? Czy chcą, by dziewczęta płaciły za siebie, gdy są razem w kinie, pubie itd., 
a może liczą na to, że zasobna partnerka będzie pokrywać ich rachunki? Niewykluczo
ne, że przy zmieniającej się obyczajowości dziewczyna dysponująca dużym kieszon
kowym jest także z tego względu atrakcyjną kandydatką do chodzenia.

Dziewczęta natomiast - jeśli chodzi o prezencję - preferowały chłopców przystojnych, 
wysokich, dobrze zbudowanych. Niektóre wyznawały, że „wygląd nie gra roli”, chłopak 
nie musi być zbyt ładny, ale powinien im się podobać, „mieć to coś”. Część uczennic 
chciała spotykać się z bogatym chłopcem, zapewne licząc na płynące z tego korzyści.

Dziewczęta, odpowiadając na pytanie o model chłopaka, wymieniały cechy odno
szące się głównie do walorów psychicznych i moralnych. Ponieważ chciały, aby chło
pak spełniał wiele warunków, nieobca była im refleksja, że najlepszy byłby ideał. Oto 
niektóre wypowiedzi dziewcząt:

- „Najlepiej IDEAŁ, ale to oczywiście niemożliwe, więc przede wszystkim powinien być do
bry, wrażliwy, uczciwy, prawdomówny, szlachetny, pracowity, zdolny, inteligentny itp.” (14 lat, 
SP, Proszowice, czytelniczka „Brava” i „Dziewczyny”);

- „Ja nie lubię myśleć o cechach chłopaka, bo chyba oczywiste, że najlepiej, gdyby był do
skonały, jednak odważny, najlepiej sportowiec, miły, ale nie pantoflarz, mógłby nie palić, chociaż

51 E. Mandal, Podmiotowe i..., s. 37. Zob. także A. Moir, D. Jessel, Płeć..., s. 150. 
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teraz o takiego trudno i oczywiście przyzwoity wygląd zewnętrzny, tzn. mój typ” (16 lat, techni
kum, Tarnów).

W wypowiedziach uczennic pojawiały się także dokładniejsze wskazówki dotyczą
ce wyglądu chłopaka, świadczące o ich indywidualnych gustach, oraz uniwersalne 
wymagania, np. aby chłopak nie posiadał nałogów:

- „Przede wszystkim szczerość, wyrozumiałość, trochę szaleństwa i zwariowanych pomy
słów. Niebieskie oczy - koniecznie” (18 lat, LO, Nowy Sącz, czyta „Dziewczynę” i „Bravo Girl”, 
współżyjąca przeszło rok);

- „Żeby był romantyczny, dobrze się uczył, nie palił, nie pił, nie wdawał się w bójki, był przy
stojny i miły, żeby nie leciał na każdą dziewczynę” (14 lat, SP, Tarnów, czytelniczka „Popcornu”).

Dziewczęta oczekiwały także, aby ich chłopiec pomagał innym, był otwarty na lu
dzi i zdolny do poświęceń, czyli wymieniały cechy, które stereotypowo przypisywane 
są kobietom59. Pisały wówczas podobnie jak licealistka z Krakowa:

59 Wiele badań wskazuje, że dziewczęta silniej uwrażliwione są na wartości allocentryczne. Zob. np. 
H. Świda-Ziemba, Obraz..., s. 398.

Chodzi o kontrolę różnych funkcji i zdolności przez ośrodki zlokalizowane w lewej i prawej półkuli 
mózgowej.

1 A. Moir, D. Jessel, Płeć..., s. 152.

- „Powinien być dobrym, szczerym człowiekiem, chętnym zawsze do pomocy innym, trochę 
wesoły, ale gdy trzeba to także poważny, otwarty na ludzi, odważny” (17 lat, czyta „Drogę”).

Chłopcy - podobnie jak dziewczęta - określając wymogi sympatii, nastawieni byli 
na osobistą satysfakcję ze związku. Wyznawali, że szukają akceptacji, zrozumienia 
i pomocy, ale wymieniali też cechy instrumentalne potrzebne we wspólnym życiu, 
np. umiejętność gotowania. Uczniowie wskazywali, że ich dziewczyna:

- „Powinna być ładna, taktowna, powinna umieć mi doradzić, powinna rozumieć mnie, starać 
się mi pomóc” (17 lat, LO, Brzesko, czytelnik „Brava”);

- „Powinna być taką, jak moja dziewczyna: pogodna, wrażliwą nie powinna palić, powinna 
chodzić do kościołą powinna mnie kochać i powinna zawsze pragnąć być ze mną” (16 lat, LO, 
Proszowice, czyta pisma katolickie: „Głos z Pustyni” i „Miłujcie się”);

- „Moja dziewczyna powinna posiadać cechy: dobrze się ubierać, dobrze się uczyć i bardzo 
dobrze powinna gotować” (17 lat, ZSZ, Nowy Sącz).

Niektóre wypowiedzi chłopców sprowadzały się do oczekiwań, aby dziewczyna 
była: ładna (ale niekoniecznie), „nie musi być szczytem piękności (to nie najważniej
sze)”, inteligentna („żeby można było z nią porozmawiać”), uczuciowa, przyjemna 
w obyciu, umiejąca zachować się w każdej sytuacji, wesoła.

Analizując model sympatii, należałoby ogólnie stwierdzić, że oczekiwania chłop
ców sprowadzają się do chodzenia z ładną, mądrą i rozumiejącą ich dziewczyną. 
Dziewczęta zaś chcą, by ich chłopak był czuły, uczuciowy, uczciwy, inteligentny 
i dowcipny. Skoro warunki fizyczne dziewcząt są ważne dla prawie połowy chłopców, 
a sporo z nich postrzega je bardzo instrumentalnie jako obiekt seksualny, to można 
powtórzyć za badającymi różnice w płci mózgu60, że:

„Mężczyźni chcą seksu, kobiety chcą związków między ludźmi. Mężczyźni chcą ciała, ko
biety chcą miłości”61.
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Z pewnością nie wszyscy zgadzają się z tym stwierdzeniem. Na pytanie: czy jest to 
prawda?, można krótko odpowiedzieć: i tak, i nie. Mężczyźni przywiązują większe niż 
kobiety znaczenie do urody partnerek62, chociaż sporej grupie dziewcząt także nie jest 
obojętny wygląd chłopaka. Niewykluczone, że pewna presja kulturowa, wychowanie 
i socjalizacja dziewcząt odpowiadają za to, iż dziewczęta nie przyznają się do wyso
kiego wartościowania powierzchowności chłopców.

62 Zob. także E. Mandal, Podmiotowe i..., s. 118.
63 B. Wojciszke, Psychologia..., s. 98-100.
64 Pojęcie androgynii psychicznej rozwinęła Sandra Bem, autorka teorii schematów płciowych, która 

potraktowała płeć jako zmienną o ciągłym charakterze, opisującą zachowanie jednostki na dwóch dymen- 
sjach: kobiecości i męskości. Bem ustaliła cztery typy płci psychologicznej: męski - wysoka męskość, 
niska kobiecość; kobiecy - wysoka kobiecość, niska męskość; androgyniczny - wysoka męskość, wysoka 
kobiecość; nieokreślony (niezróżnicowany) - niska męskość, niska kobiecość. Model androgyniczny zakła
da występowanie u tej samej osoby cech oraz zachowań zarówno męskich, jak i kobiecych. Komplementar
ny charakter tych cech decyduje o pozytywnym wpływie androgynii na funkcjonowanie indywidualne 
i społeczne jednostki. Potwierdzają to również badania wskazujące, że osoby androgyniczne mają wyższą 
samoocenę i większe umiejętności społeczne, co wiąże się z lepszym radzeniem sobie w sytuacjach trud
nych i kryzysach życiowych. Zob. E. Mandal, Podmiotowe i..., s. 30, 79, 81.

65 Tamże, s. 117.

Aż 4/5 dziewcząt wymienia walory psychiczne jako nieodzowne u swojej sympatii. 
O tych samych cechach mówił również prawie co drugi chłopak, a częstotliwość wska
zań tej kategorii przez chłopców jest najwyższa, nawet nieznacznie wyższa niż ocze
kiwania od dziewczyny atrakcyjnego wyglądu. Prawdopodobnie różnice wynikające 
z odmienności płci mają obecnie mniejszy wpływ na wybór sympatii. Przyznawanie 
przez obie płcie największej wartości walorom psychicznym w modelowym ujęciu 
chłopca i dziewczyny zbliża je, jeśli chodzi o wymagania stawiane płci przeciwnej, 
i sprawia, że łatwiej się mogą porozumieć. Jednak dziewczęta stawiają „idealnej” sym
patii więcej wymagań i bardziej umiejętnie niż chłopcy je werbalizują. Obserwacja ta 
koresponduje z wynikami badań empirycznych, przeprowadzonych w wielu krajach 
świata, które pokazały, że kobiety okazują się bardziej selektywne i wymagające niż 
mężczyźni w zakresie większości cech przy wyborze partnera63.

Najczęściej formułowane przez dziewczęta i chłopców oczekiwania, aby ich sym
patię charakteryzowały takie cechy psychiczne, jak: uczuciowość, wrażliwość, zrozu
mienie, czułość, łagodność, oddanie, życzliwość itp., wskazują na to, że deklaratywnie 
podstawą relacji nastolatków stają się względy uczuciowe i atrakcyjność interpersonal
na partnerów. Cenione przez obie płcie walory psychiczne wskazują na uniwersalne dla 
wszystkich potrzeby kontaktu emocjonalnego, bliskości drugiego człowieka, miłości, 
akceptacji i pragnienie zaspokajania ich. Podobieństwo dziewcząt i chłopców w zakre
sie stosowanych kryteriów wyboru sympatii tłumaczyć można za pomocą modelu an- 
drogynii psychicznej w teorii przystosowania społecznego64 65. Odnosiłoby się to głównie 
do wymagań w zakresie walorów psychicznych, stawianych przez dziewczęta chłop
com. Kobiety chętnie widzą jako swoich partnerów mężczyzn o tożsamości androgy - 
nicznej, posiadających zarówno instrumentalne cechy męskie (aktywność, zdecydowa
nie, zaradność, odwaga), jak i ekspresyjne cechy kobiece (wrażliwość, troskliwość, 
uczuciowość, czułość)6 . To sprawia, że osoby androgyniczne postrzegane są przez 
partnerów jako kochające, chętniej okazujące uczucia, wykazujące dużą troskę o zwią
zek, bardziej partnerskie i tolerancyjne oraz mniej zazdrosne. Partnerzy podobni, 
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o zbliżonych postawach, oceniani są jako bardziej atrakcyjni. Ujawnione w badaniach 
oczekiwania dziewcząt, aby chłopcy posiadali cechy „kobiece”, może wynikać z ich 
potrzeb (np. czułości), a także z szukania kogoś, kto będzie w pewnym sensie podobny 
do nich samych. Jest w tym wewnętrzna sprzeczność, bo kobiety pociągają właśnie 
„męscy” mężczyźni - zdecydowani, odważni, silni, zapewniający bezpieczeństwo, 
a zarazem oczekują one, aby mężczyzna był „damski” - delikatny, wrażliwy i czujący 
tak, jak czują one.

Obecnie obserwujemy procesy zacierania się różnic między rolami płci. Brakuje 
„mężczyzn środka”, mężczyźni często albo niewieścieją albo stają się bardziej agre
sywni. W wielu studiach nad mężczyzną i kobietą uwaga badaczy kieruje się ku znaj
dowaniu różnic między płciami, podobieństwa natomiast są minimalizowane. Gdyby
śmy przyjrzeli się stereotypom cech związanych z płcią to powstałby model kobiety, 
która nie może być pewną siebie, niezależną i racjonalnie myślącą (kierującą się rozu
mowymi przesłankami), oraz obraz mężczyzny, który nie może być wrażliwy, opie
kuńczy i zdolny do poświęceń, czemu praktyka życia codziennego oczywiście przeczy.

Młodzież stawiająca sympatii określone wymagania w zakresie cech moralnych wy
mieniała najczęściej takie wartości, jak: uczciwość, szczerość, wierność. Jednakże należy 
zauważyć, że niektórzy chłopcy oczekiwali poza tym od dziewcząt takich cech, które są 
bliskie wartościom tradycyjnym. Chcieli mianowicie, aby dziewczyna była skromna 
i dobroduszną przy wymienianiu walorów psychicznych pragnęli panny cichej, spokoj
nej, łagodnej, „ułożonej”, przyjemnej w obyciu i pomocnej, pochodzącej z dobrego do
mu. Takie preferencje chłopców świadczą o tradycyjnym pojmowaniu ról płciowych.

Okazuje się, że wiek badanych oraz miejsce zamieszkania nie różnicowały odpo
wiedzi respondentów w sposób, który pozwalałby na stwierdzenie jakichś prawidłowo
ści. Przy tym pytaniu nastąpiło zmniejszenie liczby zmiennych demograficznych róż
nicujących cechy „idealnej” sympatii, co wynika m.in. z postępującego procesu unifi
kacji poglądów ze względu na środowisko pochodzenia.

Odnotowano natomiast dość znamienne zależności między preferowaniem określo
nych cech „idealnej” sympatii a typem szkoły, do jakiej uczęszcza badany (tab. 21).

Tabela 21. Preferowane cechy sympatii a typ szkoły (N = 800)

Jakie cechy powinien posiadać 
Twój chlopak/dziewczyna?

Typ szkoły

SP ZSZ LO Technikum

l.b. % l.b. % l.b. % l.b. %

Wygląd zewnętrzny 77 40,1 65 31,9 67 33,0 77 38,5

Walory umysłu 56 29,2 51 25,0 90 44,3 78 39,0

Cechy moralne 39 20,3 52 25,5 82 40,4 73 36,5

Walory psychiczne 121 63,0 108 52,9 133 65,5 137 68,5

„Rekreacyjność” 55 28,6 40 19,6 73 36,0 45 22,5

Inne 42 21,9 44 21,6 38 18,7 39 19,5

Brak odpowiedzi 5 2,6 8 3,9 2 1,0 5 2,5

Dane nie sumują się do 100%
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Jak można było przypuszczać, walory intelektualne u sympatii cenią sobie w naj
większym stopniu licealiści (44,3%), zaś w najmniejszym uczniowie szkół zawodo
wych (25%). Oni też najrzadziej, w porównaniu z uczniami pozostałych szkół, oczeki
wali określonych walorów psychicznych u dziewczyny bądź chłopca (52,9%). 
Uczniowie szkół podstawowych przodowali w wymogach stawianych wyglądowi ze
wnętrznemu sympatii (40,1%). Cechy moralne u „idealnego” partnera mieli w naj
większym poważaniu licealiści (40,4%), natomiast najrzadziej wymieniali je najmłodsi 
respondenci - uczniowie szkół podstawowych (20,3%). Polot, błyskotliwość, poczucie 
humoru, towarzyskość i barwne, nieszablonowe życie partnera było w cenie u mło
dzieży z liceum (36%), najrzadziej cenili takie walory sympatii uczniowie szkół zawo
dowych (19,6%). Rozkład odpowiedzi respondentów świadczy o tym, że młodzież 
ucząca się na wyższym szczeblu, krótko mówiąc, starsza i lepiej wykształcona stawia 
wyższe wymagania przyszłej sympatii i posiada bardziej indywidualistyczne stanowi
sko niż pozostali, wyrażające się w poszukiwaniu życia pozbawionego schematów 
i takiegoż partnera.

Między osobami czytającymi magazyny młodzieżowe a nieczytającymi ich istnieją 
wyraźne różnice w preferencjach określonych cech dziewczyny bądź chłopca, z który
mi chciałyby się spotykać. Warto przypomnieć, że redakcje „Brava” i „Popcornu” pod
kreślają priorytetowe znaczenie walorów osobowych i cech psychicznych przy wybo
rze sympatii. Wygląd zewnętrzny nie przesądza o wszystkim, ustępuje miejsca praw
dziwemu uczuciu, kiedy to można pokochać, np. osobę niepełnosprawną czy - 
przełamując stereotypy - znacznie niższego od siebie chłopaka. Być może taka eduka
cja, prowadzona na łamach badanych magazynów, w jakimś stopniu wpływa na dekla
racje czytających (tab. 22).

Tabela 22. Preferowane cechy sympatii a czytelnictwo pism młodzieżowych (N = 800)

Jakie cechy powinien posiadać 
Twój chlopak/dziewczyna?

Nieczytający Czytający

l.b. % l.b. %

Wygląd zewnętrzny 203 39,3 83 29,2

Walory umysłu 196 38,0 79 27,8

Cechy moralne 147 28,5 99 34,9

Walory psychiczne 292 56,6 207 72,9

„Rekreacyjność” 122 23,6 91 32,0

Inne 112 21,7 51 18,0

Brak odpowiedzi 17 3,3 4 1,4

' Dane nie sumują się do 100%

Przypisują oni mniejsze znaczenie wyglądowi fizycznemu potencjalnego partnera 
niż osoby nieczytające czasopism młodzieżowych (29,2% wobec 39,3%). Wyżej niż 
nieczytający cenią walory psychiczne sympatii (odpowiednio: 72,9% i 56,6%) i cechy 
moralne (34,9% wobec 28,5%). Dla czytelników pism młodzieżowych mniej ważne, 
niż w wypadku nieczytających, są walory intelektualne partnera (odpowiednio: 27,8% 
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i 38%), co można tłumaczyć rozkładem wartości w badanych magazynach66. Pozytyw
ne wartości poznawcze (szkoła, nauka, studia) są w nich mało akcentowane, w przeci
wieństwie do tego wszystkiego, co służy realizowaniu wartości odczuciowych (zaba
wa, przeżycie, kochanie), stąd też może wynikać większa skłonność czytających do 
wybierania „zabawowo” nastawionego partnera („rekreacyjność”: czytający - 32%, 
nieczytający - 23,6%). W odpowiedziach na pytanie o preferowane cechy sympatii 
można dopatrywać się zbieżności między modelami upowszechnianymi w badanych 
pismach a poglądami czytelników na wskazaną kwestię.

66 Zob. rozdział III.2. Relatywizacja wartości w magazynach młodzieżowych.

Zmienna, jaką jest podjęcie współżycia seksualnego przez respondenta, nie różni
cowała odpowiedzi badanych, z wyjątkiem dwóch kategorii, przy których odnotowano 
większe różnice w częstotliwości wskazań. Dotyczyły one walorów fizycznych oraz 
psychicznych potencjalnej sympatii. Większe wymagania w zakresie urody i figury 
stawiały teoretycznie swoim wybrańcom osoby, które podjęły życie seksualne (44,5%), 
niewspółżyjący czynili to rzadziej (33,4%). Odwrotnie było w odniesieniu do określo
nych cech psychicznych, częściej oczekiwali ich u swojej dziewczyny lub chłopaka 
niewspółżyjący (65,7%) niż współżyjący (51,3%). Takie wyniki mogą świadczyć 
o większym nastawieniu tych, którzy nie są aktywni seksualnie, na budowanie relacji 
interpersonalnej z sympatią.

Podsumowanie

• Obyczaj chodzenia z sobą jest powszechny w środowisku nastolatków, szczegól
nie licealistów. Więcej niż połowa ankietowanych stwierdza obecność par w swoim 
szkolnym otoczeniu.

• Dla prawie co drugiego badanego chodzenie z sobą łączy się ze wspólnym spę
dzaniem wolnego czasu, rekreacją uczestnictwem w życiu towarzyskim. Blisko 2/5 
liczy na zrozumienie, pomoc, doświadczenie przygotowujące do małżeństwa, naukę 
komunikacji z płcią przeciwną. Znacznie mniej respondentów postrzega chodzenie 
jako zaangażowanie uczuciowe czy przyjaźń. Niewiele osób (3,3%) utożsamia spoty
kanie się z sobą pary ze współżyciem seksualnym. Łączenie chodzenia z przyjaźnią 
częstsze jest u dziewcząt, trzynastolatków, uczniów szkół podstawowych. Chłopcy 
częściej niż koleżanki wiążą chodzenie z miłością oraz seksem, który wymieniany jest 
głównie przez licealistów i osoby nieczytające analizowanej prasy młodzieżowej.

• 2/5 respondentów sądzi, że należy dobrze znać kandydata na sympatię, tyleż samo 
uważa, iż nie jest to konieczne, ponieważ nie ma jakichś ścisłych wyznaczników re
gulujących stosunki międzyludzkie. Co piąty ankietowany stwierdza, że chodzenie 
z sobą upoważnia parę do podjęcia współżycia seksualnego.

• Najwięcej ankietowanych uznaje, że parę powinna łączyć miłość, przyjaźń i za
ufanie, stąd najważniejsze w związku młodych ludzi są również wierność, szczerość, 
zaufanie i miłość. Młodzież wyobraża sobie miłość w sposób romantyczny. Ci, którzy 
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podjęli współżycie seksualne, częściej niż pozostali deklarują, że posiadanie sympatii 
wiąże się z uprawianiem seksu. Czytelnicy pism młodzieżowych, rzadziej niż nieczy
tający, łączą obyczaj chodzenia z akty wnością seksualną, częściej natomiast z miłością.

• „Idealną” sympatię powinny cechować określone walory psychiczne, wygląd ze
wnętrzny, zalety umysłu, cechy moralne i poczucie humoru. Dla 2/3 dorastających 
najważniejsze jest, aby partner był uczuciowy, wyrozumiały, tolerancyjny. Dziewczęta 
preferują czułych, wrażliwych, troskliwych i opiekuńczych partnerów. Chłopcy nato
miast często postrzegają dziewczęta instrumentalnie, w kategoriach obiektu seksualne
go. Połowa chłopców chce chodzić z ładną dziewczyną, blisko 2/5 wymaga, by była 
inteligentna, a także rozumiała ich. Dla dziewcząt ważne są cechy moralne chłopaka 
(uczciwość, szczerość, prawdomówność, zdolność do poświęceń), czułość, inteligencja 
i poczucie humoru.

• Walory intelektualne, określone cechy moralne i indywidualizm sympatii najbar
dziej cenią sobie licealiści. Największe wymagania w odniesieniu do wyglądu ze
wnętrznego sympatii posiadają uczniowie szkół podstawowych i osoby współżyjące. 
Młodzież starsza i lepiej wykształcona stawia wyższe wymagania przyszłej sympatii, 
nacechowane indywidualnymi preferencjami. Przy wyborze partnera dziewczęta są 
bardziej selektywne i wymagające niż chłopcy.

• Czytelnicy pism młodzieżowych wyżej niż nieczytający wartościują walory psy
chiczne i cechy moralne sympatii, rzadziej natomiast walory intelektualne.



Rozdział VII

OPINIE O ŻYCIU SEKSUALNYM RÓWIEŚNIKÓW
I WŁASNYM

1. Uznany za odpowiedni wiek do inicjacji seksualnej

Jak wykazała analiza treści wybranych czasopism młodzieżowych, sporo uwagi po
święca się w nich tematowi tzw. pierwszego razu w odniesieniu do współżycia seksu
alnego. Wielu nastolatkom towarzyszy przekonanie, że już nadszedł czas na postawie
nie pierwszego kroku. Na pytanie: Jaki jest, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiedni 
wiek do podjęcia współżycia seksualnego? prawie co czwarty (23,4%) z respondentów 
wskazuje na przedział wiekowy 18-19 lat. Druga najliczniejsza kategoria to wiek po
wyżej 20 lat - tak odpowiedziało prawie 18% badanych, precyzując często bądź to 
przedział np. 22-24 lata lub wyznaczając dolną granicę np. po 21. albo po 26. roku 
życia (tab. 23).

Tabela 23. Uznany za odpowiedni wiek do podjęcia współżycia seksualnego

Jaki jest, Twoim zdaniem, najbardziej 
odpowiedni wiek do podjęcia współży
cia seksualnego?

l.b. %

Brak odpowiedzi 17 2,1

Mniej niż 16 lat 23 2,9

16-17 lat 44 5,5

17-18 lat 97 12,1

18-19 lat 187 23,4

19-20 lat 46 5,8

20 i więcej lat 142 17,8

Wiek nie ma znaczenia 113 14,1

Po ślubie 39 4,9

Inne 92 11,4

Razem 800 100,0
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W przekonaniu co siódmego (14,1%) z pytanych wiek nie ma znaczenia - przy roz
poczynaniu współżycia nie należy kierować się wiekiem. Ci respondenci podawali - 
jako istotne przy inicjowaniu współżycia - zasadniczo trzy powody: dojrzałość psy
chiczną, gotowość partnerów i łączące ich uczucie. Dla najliczniejszej grupy tak od
powiadających „wiek nie gra roli, najważniejsza jest dojrzałość emocjonalna”, „to nie 
zależy od wieku, tylko od tego, czy ktoś jest gotowy psychicznie”.

„Uważam, że wiek nie jest tu tak istotny, tzn. trzeba być osobą dojrzałą nie tylko fizycznie, 
ale przede wszystkim psychicznie (choć nie popieram rozpoczynania współżycia przed 18. ro
kiem u dziewcząt, a 21. u chłopców)”

- stwierdza siedemnastoletnia licealistka zamieszkała w Krakowie.
„Dla każdego jest inny [wiek - przyp. B.G.], myślę, że nie ma reguły, kiedy czuje się goto

wy” (dziewczyną 17 lat, II kl. LO, Kraków).

Niektórzy respondenci precyzują tę gotowość. Zamieszkała w podtarnowskiej wiosce 
(Pleśna) uczennica drugiej klasy ZSZ piszę:

„Uważam, że nie ma określonego wieku, aby zacząć współżycie. Jeżeli obie ze stron tego 
pragną i są odpowiednio przygotowane i zdają sobie sprawę z konsekwencji, jakie mogą wynik
nąć, to czemu nie”.

Stosunkowo najmniej badanych (których odpowiedź mieściła się w tej kategorii) 
uważa, że: „wiek nie ma znaczenia, gdy oboje się kochają”. Dla młodych ludzi „wiek 
się nie liczy, ważniejsze jest łączące ich prawdziwe uczucie”, „czucie się kochanym 
i bezpiecznym przy tej drugiej osobie” oraz dojrzałość emocjonalna.

Warto przywołać tutaj badania przeprowadzone przez Wiktorię Wróblewską, odno
szące się do postaw nastolatków wobec współżycia seksualnego. Na pytanie: „w jakim 
przypadku można rozpocząć współżycie seksualne?” 54,7% badanych wybrało odpo
wiedź: Jeżeli się kocha daną osobę i jest z nią w związku”1.

1 Zob. W. Wróblewska, Nastoletni..., s. 39-40. Pozostałe kategorie odpowiedzi na postawione pytanie: 
„W jakim przypadku można rozpocząć współżycie?” a) Jeżeli zna się i lubi daną osobę” - 16% ankietowa
nych wybrało tę kategorię; b) Jeżeli tylko ma się ochotę” - 13,3%; c) Jeżeli jest się po ślubie” - 11,4%; 
d) Jeżeli planuje się małżeństwo” - 8%.

Bycie z kimś w stałym związku i poważne traktowanie tej drugiej osoby, to kolejna 
z kategorii wyróżnionych przez respondentów. W ich odpowiedziach nie padało jednak 
określenie „wiek nie ma znaczenia” (czy tym podobne), stąd utworzono grupę odpo
wiedzi „inne” (11,5%). Respondenci nie podawali optymalnego wieku do podjęcia 
współżycia seksualnego, ale optymalne warunki, sytuacje: oto znalazło się osobę na 
całe życie, weźmie się odpowiedzialność za swoje czyny, czy też: kieruje się wyzna
wanymi zasadami. Dla osiemnastoletniego ucznia technikum samochodowego najbar
dziej odpowiedni wiek do podjęcia współżycia seksualnego to „taki, w którym oby
dwie osoby mają na to ochotę i kiedy myślą o swoim związku na stałe”. Podobnego 
zdania jest uczennica drugiej klasy LO, pisząca:

„Nie ma określonej granicy, uważam, że powinno się najpierw znaleźć odpowiednią osobę, 
z którą będzie się chciało spędzić życie”.

Odbycie pierwszego stosunku seksualnego przynosi wiele zmian różnorakiej natury. 
Część badanych zwraca na to uwagę, określając - jak siedemnastolatka z Mielca - że 
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najlepszym wiekiem na inicjację jest „taki, w którym możemy ponieść konsekwencje 
z nią związane”, czy, jak sądzi mieszkanka Wróblowic: „wtedy gdy sami tego chcemy, 
pragniemy i umiemy wziąć odpowiedzialność za to, co robimy”.

Według części nastolatków podjęcie życia seksualnego powinno łączyć się z odpo
wiedzialnością za skutki współżycia, dojrzałością społeczną, gotowością do założenia 
rodziny, stąd trudno było podać im określony wiek. Znamienne, że więcej takich gło
sów podchodzi od dziewcząt. Dziewczęta obawiają się niepożądanej ciąży, są prawdo
podobnie bardziej dojrzałe psychicznie i emocjonalnie niż ich rówieśnicy.

Pewna grupa badanych przyznawała się do tego, że nie wie (również kategoria „in
ne”), jaki wiek można by uznać za optymalny przy inicjowaniu życia płciowego. 
Osiemnastoletni uczeń ZSZ mieszkający w Czułowie piszę, że „dla każdego ten wiek 
jest inny”, co z całą pewnością jest prawdą zważywszy, że „to zależy indywidualnie od 
każdego człowieka i jego zasad” (dziewczyna, II LO, 17 lat). Zdaniem chłopca uczące
go się w trzeciej klasie technikum samochodowego:

„Jak wiadomo, najbardziej odpowiednim wiekiem do podjęcia współżycia seksualnego jest 
wiek pomiędzy 21. a 24. rokiem życia i przede wszystkim po ślubie. Jednak w moim wypadku 
współżycie seksualne nastąpiło w wieku 16 lat”.

Jak piszę Maria Beisert:
„Dla nastolatków odpowiedni wiek inicjacji jest poważnym problemem. Zainteresowani są 

bardziej konkretnymi wskazówkami określającymi czas, zamiast, niestety, kryteriami jakościo
wymi”2.

2 M. Beisert, Seks twojego dziecka, Poznań 1991, s. 169.
Tamże, dane z badań.

Autorka wskazuje, że w świadomości nastolatków panuje znaczny zamęt co do 
optymalnego wieku. Otóż osoby, które uważały, że zbyt wcześnie nastąpiła u nich ini
cjacja seksualna, odbyły ją między 12. a 21. rokiem życia. Ci natomiast, którzy okreś
lili swój wiek jako zbyt późny, mieli, podejmując pierwszy stosunek płciowy, od 16 do 
22 lat. Stąd widać, że przedziały wiekowe w dużej mierze pokrywały się (ekstremal
nym przypadkiem było współżycie jednej osoby w wieku 12 lat) i ten sam wiek był 
uznany przez jednych za zbyt wczesny, a przez innych za zbyt późny3.

W niektórych wypowiedziach respondentów można odnaleźć wskazania odnośnie 
do wieku, który uważają za zbyt wczesny na rozpoczęcie życia seksualnego. Siedem
nastolatka piszę:

„Raczej nie ma konkretnej granicy, gdyż każdy dojrzewa inaczej, ale z drugiej strony to ab
surd, by współżyły z sobą «dzieci» 13- - 15-letnie. Myślę, że ok. 18. roku życia”.

Co ósmy ankietowany (12,1%) sądzi, że najlepszy czas na inicjację seksualną to 
17-18 lat. Oscylowanie między 17. a 19. rokiem życia jako czasem optymalnym dla 
rozpoczynania życia płciowego, a z całą pewnością wskazywanie 18. roku życia po
zwala mniemać, że dla sporej grupy nastolatków osiągnięcie pełnoletności (dojrzałości 
prawnej), to wiążące się z tym uzyskanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
możliwość podejmowania rozstrzygnięć w zakresie swoich praw i obowiązków, jest 
również wyznacznikiem dorosłości i otwarciem „furtek” dotychczas zamkniętych, 
przynależnych światu dorosłych.
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Zaskakuje fakt, że jedynie co dwudziesty ankietowany (4,9%) uważa, iż współżycie 
seksualne powinno się podjąć po ślubie. Zwykle pisano:

- „Żaden wiek nie jest najważniejszy, najodpowiedniejszy. Najważniejszy dla mnie jest sa
krament małżeństwa” (dziewczyna, 17 lat, LO, Tamów, czyta „Bravo”);

- „Do podjęcia współżycia seksualnego najbardziej odpowiedni jest wiek po ślubie” (dziew
czyna, 16 lat, ZSZ, Szczucin);

- „Wiek, w którym dane dwie osoby podejmą małżeństwo” (chłopak, 16 lat, LO, Tamów).

Wprawdzie analiza wielu raportów wskazuje na dość liberalny stosunek do współ
życia seksualnego młodych ludzi przed ślubem, zmniejsza się poparcie dla tradycyj
nych norm obyczajowych, takich jak zachowanie czystości przedmałżeńskiej, niemniej 
jednak żadne badanie nie ujawniło tak daleko liberalnych poglądów młodzieży w tym 
zakresie. Niewykluczone, że sama forma pytania wpłynęła na odpowiedzi ankietowa
nych. Jednocześnie coraz bardziej powszechne jest w Polsce zjawisko istnienia związ
ków kohabitacyjnych4. Zwiększa się liczba kohabitantów, a także dzieci rodzących się 
poza małżeństwem. Za związek kohabitancki często przyjmuje się parę współżyjącą 
przynajmniej od roku5. Przy takich przemianach obyczajów również podejmowanie 
aktywności seksualnej nie jest łączone z faktem wstąpienia w związek małżeński. 
W badanej przez W. Wróblewską grupie nastolatków 11,4% (9% chłopców i 13,7% 
dziewcząt) uważało, że „przepustką do życia seksualnego jest zawarcie związku mał
żeńskiego”6. Według danych CBOS-u, prawie 2/3 (63%) młodych ludzi nie podziela 
poglądu, że życie seksualne powinno się prowadzić dopiero po zawarciu małżeństwa; 
17% zgadza się z opinią, że pierwsze kontakty seksualne powinny następować dopiero 
„w noc poślubną”, a co piąta osoba jest niezdecydowana w tej kwestii”7. Większość 
badanych (72%) wyraża aprobatę dla kontaktów przedmałżeńskich, pod warunkiem że 
między dwiema osobami istnieje silna więź emocjonalna, że się kochają. Z kolei 
w badaniach przeprowadzonych przez K. Pawlinę w czerwcu 1997 roku wśród 
uczniów drugich i trzecich klas szkół średnich w Polsce, uzyskano wyniki, według 
których jedynie dla co trzynastego respondenta (7,9%) współżycie seksualne w okresie 
narzeczeństwa jest niedopuszczalne. 2/3 (68,1%) uznaje natomiast za dopuszczalne 
„współżycie narzeczeńskie”, a co siódmy ankietowany uzależnia to od sobie znanych 
przyczyn8. Te i podobne deklaracje wskazują jednoznacznie na odrzucanie normy 
uznającej kontakty płciowe za dopuszczalne jedynie w małżeństwie.

4 F. Adamski, Rodzina. Wymiar..., s. 184-185.
5 A. Kwak, Konkubinat - kohabitacja w świadomości społecznej, „Problemy Rodziny”, 1995, nr 5, 

s. 12.
6 W. Wróblewska, Nastolatki..., s. 39.
7 Młodzież o życiu seksualnym, oprać. M. Wenzel, Warszawa, czerwiec 1999, komunikat z badań 

CBOS, „Młodzież ‘98”, s. 5. Badanie zrealizowano w dniach 1-13 grudnia 1998 roku na 1316-osobowej 
ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie młodzieży ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

8 Zob. K. Pawlina, Polska młodzież przełomu wieków, Warszawa 1998, s. 65. Zbadano grupę 2356 
osób, wyłonioną systemem losowania wielostopniowego. Uczniów szkół średnich poproszono o ocenę 
kilku zachowań związanych ze współżyciem seksualnym, pytania były skategoryzowane.
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Wobec tak ukształtowanych poglądów, prowadzenie dyskusji na temat optymalnego 
czasu dla inicjacji seksualnej nie jest celowe. Zależy ona w dużej mierze od przyjmo
wanego przez daną osobę światopoglądu i uznawanych zasad. Jak piszę 
M. Beisert:

„Nowoczesna i bardziej liberalna pedagogika zmierza do opóźnienia inicjacji, nie określając 
jednak terminu jej podjęcia ani poprzez wskazanie na właściwy czas (np. 18. czy 20. r.ź ), ani na 
odpowiedni moment (ślub). Decyzja ta leży w gestii osób zainteresowanych, którym pomaga się 
w jej podjęciu poprzez podanie kryteriów ułatwiających rozeznanie co do poziomu własnej doj
rzałości w tym kierunku”9.

9 M. Beisert, Seks..., s. 168-169.
Z. Żukowska, Humanistyczne przesłanki seksualizmu zintegrowanego, „Problemy Rodziny”, 1998, 

nr 3, s. 9.
11 Zob. W. Wróblewska, Nastoletni..., s. 52.

Prawie identyczne odpowiedzi dziewcząt i chłopców pochodzą z raportu Z. Izdebskiego, Seksu
alizm...^. 34-35,71.

Zwolennicy takiego ujęcia, jak piszę autorka, zwracają uwagę na to, aby osoby prag
nące współżyć, przyjrzały się własnym motywacjom podjęcia współżycia, zatroszczyły 
się o osobę partnera i o siebie, miały wiedzę co do warunków wpływających na pozy
tywny przebieg inicjacji i były świadome związanej z nią odpowiedzialności.

Zjawisko przedwczesnej inicjacji seksualnej budzi liczne niepokoje, ponieważ sądzi 
się, że może być spowodowane dezintegracją seksualną lub może mieć wpływ na póź
niejszą dezintegrację seksualną. Zofia Żukowska zwraca uwagę na to, że niedojrzały 
psychicznie młody człowiek może uważać spadek napięcia seksualnego za następstwo 
odbytego stosunku płciowego (w linii prostej, według zasady: przyczyna - skutek). 
W rezultacie taka osoba może redukować współżycie płciowe do czynności fizjolo
gicznych, nie będąc zaangażowaną emocjonalnie w związek. Następuje wtedy roz
dzielenie aktywności seksualnej od uczuć, od postawy wobec drugiego człowieka, co 
potocznie określane jest jako oddzielenie seksu od miłości. Autorka wskazuje, iż bar
dzo często podjęcie współżycia jest spontaniczne, odbywa się więc pod wpływem nag
łego impulsu, bodźców zewnętrznych, „odpowiedniego nastroju”, chwilowych przeżyć 
- to wszystko „czynić może seksualizm rzeczą czysto popędową i instynktowną, nie
zależną od aktu woli”10 11.

Owa spontaniczność znajduje swe potwierdzenie w danych zamieszczonych w ra
portach dotyczących zachowań seksualnych młodzieży. W badaniach z roku 1996 od
najdujemy informacje, w których świetle prawie połowa dziewcząt (48,5%) i przeszło 
2/3 chłopców (67,2%) nie planowało wcześniej inicjacji seksualnej. Odsetek ten wyka
zywał związek z wiekiem inicjacji w badanej grupie - wzrastał dla młodszych grup 
badanych (im młodsza osoba, tym częściej inicjacja następowała w sposób spontanicz
ny) i u osób z niższą średnią ocen w szkole11. Wyniki badań przeprowadzonych przez 
Z. Izdebskiego w roku 1988 wskazują natomiast, że do spontanicznej inicjacji przy
znaję się 3/4 badanych (74,7% dziewcząt oraz 73,1% chłopców)12.

Na późniejszą dezintegrację seksualną, będącą rezultatem przedwczesnej inicjacji 
seksualnej, wpływają według Z. Żukowskiej też takie sytuacje, kiedy to:

„(...) osoby inicjujące bardzo często podejmują współżycie pomimo uznawanego światopoglądu 
i religijności, które pozostają w konflikcie z aktywnością seksualną w takiej formie. Osoby te po
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padają wówczas w głęboki dysonans poznawczy, który uporczywie domaga się albo restrukturali
zacji obrazu siebie i świata, albo też zmiany zachowań”13.

13 Z. Żukowska, Humanistyczne..., s. 9.
14 Zob. S. Konturek, Fizjologia..., s. 282-284.
15 A. Kępiński, Z psychopatologii..., s. 11-12.
16 Zob. np. Z. Izdebski, A. Ostrowska, Seks po polsku. Zachowania seksualne jako element stylu życia 

Polaków, Warszawa 2003, s. 20-21.

Wymienione przez autorkę okoliczności mogą sprzyjać wypieraniu seksualizmu 
z pola świadomości, tak że osoba przestaje się kontrolować, co w konsekwencji pro
wadzi do oderwania seksualności od reszty osobowości i wyizolowania jej.

Niekorzystny wpływ przedwczesnej inicjacji seksualnej na młodego człowieka 
skłania do proponowania, aby inicjację seksualną odłożyć w czasie, aby ją z różnych 
powodów opóźnić. Czynności popędowo-emocjonalne, takie jak np. pobieranie wody 
i pokarmu, reakcje obrony i seksualne regulowane są pracą układu limbicznego14. Jed
nakże, jak piszę A. Kępiński:

„(...) popęd seksualny inaczej rozkłada się na współrzędnej czasu niż inne podstawowe potrzeby 
biologiczne i jego charakter jest w swej zasadniczej strukturze społeczny. Dla rozumienia współ
rzędnej czasu w związku z popędem seksualnym istotne jest, że w wypadku innych potrzeb, jak 
powietrza, wody i pożywienia, imperatyw biologiczny musi być spełniony w ciągu minut, godzin 
lub dni, przytłumia on całkowicie inne struktury czynnościowe, niezaspokojenie grozi śmiercią. 
Natomiast zaspokojenie popędu seksualnego może być przesunięte ad calendas graecas”'5.

Zwraca się też uwagę na to, iż nie można traktować motywacji płciowej na równi 
z głodem czy pragnieniem i podobną potrzebą ich zaspokajania. Jedzenie jest w sensie 
biochemicznym - traktując to w sposób uproszczony - procesem pobierania pokarmu 
(substratów i tworzenia produktu) oraz energii, tzn. jest anaboliczne, głodowanie
- przeciwnie - kataboliczne, gdyż wiąże się z wykorzystaniem związków już obecnych 
w organizmie i utratą energii. W wypadku popędu płciowego sytuacja przedstawia się 
odwrotnie - to brak aktywności seksualnej jest procesem anabolicznym, a aktywność
- katabolicznym, gdyż wiąże się z wyzwoleniem energii i jej stratą. Tak więc, jakkol
wiek potrzeby pożywienia i współżycia seksualnego są naturalne, to nie mają one tej 
samej rangi. O ile pierwsza z nich musi być zaspokojona niejednokrotnie bardzo szyb
ko, o tyle realizację potrzeby seksualnej, np. decyzję o inicjacji seksualnej, można 
odłożyć na osi czasu, nawet na długi czas.

Pytanie o to, jakie czynniki wpływają opóźniająco na wiek inicjacji seksualnej, jest 
ważne nie tylko dla wychowawców. Badania socjologiczne, których wyniki niejedno
krotnie się powtarzały, wskazują takie cechy respondentów, jak: płeć (u dziewcząt 
inicjacja następuje później), poziom wykształcenia (młodzież ucząca się dłużej i na 
wyższym poziomie inicjuje później), stosunek do religii (osoby silniej związane z reli- 
gią później przechodzą inicjację), sytuacja rodzinna (dzieci z rodzin o dużym stopniu 
konfliktowości wcześniej inicjują) i miejsce zamieszkania (mieszkańcy wielkich miast 
inicjują wcześniej)16.

Opowiadanie się za określonymi normami związanymi z tą sferą życia uwarunko
wane jest też tymi czynnikami, które wpływają przyspieszająco bądź opóźniająco na 
wiek inicjacji seksualnej. Dziewczęta przeszło trzykrotnie częściej niż chłopcy uważa
ją, że najbardziej odpowiedni wiek do podjęcia współżycia seksualnego to czas po 
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ślubie (stosownie 7,7% i 2,4%), przy czym należy zauważyć, że odsetek tak odpowia
dających jest dość niski (tab. 24).

Tabela 24. Odpowiedni wiek do podjęcia współżycia a płeć

Jaki jest. Twoim zdaniem, najbar- 
dziej odpowiedni wiek do podjęcia 
współżycia seksualnego?

Płeć Ogółem

Chłopcy Dziewczęta

l.b. % l.b. % l.b. %

Mniej niż 16 lat 19 4,5 4 1,1 23 2,9

16-17 lat 36 8,5 8 2,1 44 5,5

17-18 lat 65 15,4 32 8,5 97 12,1

18-19 lat 100 23,6 87 23,1 187 23,4

19-20 lat 28 6,6 18 4,8 46 5,8

20 lat i więcej 71 16,8 71 18,8 142 17,8

Wiek nie ma znaczenia 41 9,7 72 19,1 113 14,1

Po ślubie 10 2,4 29 7,7 39 4,9

Inne 42 9,9 50 13,3 92 11,5

Brak odpowiedzi 11 2,6 6 1,6 17 2,1

Razem 423 100,0 377 100,0 800 100,0

Dziewczęta prawie dwukrotnie częściej niż chłopcy wskazywały, że przy inicjacji 
seksualnej wiek nie ma znaczenia, lecz takie czynniki, jak: dojrzałość psychiczna 
i uczucie łączące parę (19,1% wobec 9,7%). Dziewczęta też częściej niż chłopcy uwa
żały, że to nie jakiś wiek jest stosowny do tego, by podejmować życie seksualne, 
ajedynie odpowiedzialność za konsekwencje współżycia płciowego czy stałość związ
ku z drugą osobą (kategoria „inne”: dziewczęta -13,3%, chłopcy - 9,9%). Prawie co 
czwarty badany, zarówno chłopiec, jak i dziewczyna uważa, że osiągnięcie pełnoletno- 
ści daje uprawnienie do życia seksualnego. Chłopcy zdecydowanie częściej niż dziew
częta twierdzą iż optymalny wiek do podjęcia współżycia przypada na lata poprze
dzające 18. rok życia. Czterokrotnie więcej chłopców niż dziewcząt wskazuje, że naj
lepiej przejść inicjację przed 16. rokiem życia bądź między rokiem 16. a 17. Co do 
przedziału wiekowego 17-18 lat, to także chłopcy prawie dwa razy częściej niż dziew
częta sytuują pierwsze kontakty seksualne w tym okresie (odpowiednio: 15,4% 
i 8,5%).

Warto zauważyć, że istnieje zależność pomiędzy płcią respondentów a uznawaniem 
przedziałów wiekowych poniżej 18. roku życia za najbardziej odpowiedni czas dla 
odbycia pierwszego stosunku seksualnego; im mianowicie niższy wiek jest uznawany 
za stosowny, tym częściej myślą tak chłopcy (tym bardziej rośnie w tych wyborach 
przewaga chłopców nad dziewczętami). Można przypuszczać, że badani, w których 
biografii inicjacja przypadała na określone, wczesne lata, wskazują ten wiek, uważając, 
że jest on odpowiedni (chłopcy wcześniej niż dziewczęta rozpoczynają życie płciowe). 
Postępowanie tych osób w podnoszonej kwestii byłoby więc spójne z ich przekona
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niami. Nie można jednakże wykluczyć innej możliwości. Niekoniecznie respondenci 
inicjujący życie seksualne przed 17. czy 16. rokiem życia uważają to za słuszne czy 
właściwe, może doświadczenie skłania ich do tego, aby uznać inny czas za lepszy. 
Odnotowana zależność między określeniem najbardziej odpowiedniego wieku do 
podjęcia współżycia seksualnego a płcią jest istotna statystycznie (p < 0,001; warto 
zwrócić uwagę na dużą wartość Vc = 0,273).

Opinie młodych ludzi dotyczące najbardziej odpowiedniego wieku do podjęcia 
współżycia seksualnego znajdują swoje odzwierciedlenie w deklaracjach związanych 
z ich doświadczeniami seksualnymi. Osoby, które mają za sobą debiut seksualny, 
znacznie częściej niż pozostałe wskazują że podjęcie współżycia powinno nastąpić 
przed 18., 17. czy nawet 16. rokiem życia. Prawie co czwarty ankietowany (22,7%), 
który deklaruje, że podjął współżycie seksualne, opowiada się za inicjacją między ro
kiem 17. a 18., w grupie niewspółżyjących natomiast czyni tak co dziesiąty (10,1%). 
Jeśli przeanalizujemy frekwencję odpowiedzi występujących przy niższych przedzia
łach wiekowych - jako najbardziej odpowiednich dla rozpoczynania życia płciowego - 
to zauważymy pewną zależność: im niższy przedział wiekowy jest wskazywany, tym 
częściej czyni to osoba, która już podjęła współżycie seksualne (tab. 25).

Tabela 25. Uznany za odpowiedni wiek do podjęcia współżycia 
a osobiste doświadczenie seksualne

Jaki jest, Twoim 
zdaniem, najbardziej 
odpowiedni wiek do 
inicjacji?

Czy Ty podjęłaś/podjąłeś współżycie seksualne?

Tak Nie Nie chcę 
mówić

Brak 
odpowiedzi

Ogółem

l.b. % l.b. % l.b. % l.b. % l.b. %

Mniej niż 16 lat 8 6,7 6 1,0 8 9,6 1 16,7 23 2,9

16-17 lat 18 15,1 16 2,7 10 12,0 - - 44 5,5

17-18 lat 27 22,7 60 10,1 9 10,8 1 16,7 97 12,1

18-19 lat 20 16,8 148 25,0 18 21,7 1 16,7 187 23,4

19-20 lat 2 1,7 37 6,3 6 7,2 1 16,7 46 5,8

20 lat i więcej 3 2,5 131 22,1 8 9,6 - - 142 17,8

Wiek nie ma 
znaczenia 20 16,8 78 13,2 13 15,7 2 33,3 113 14,1

Po ślubie 1 0,8 37 6,3 1 1,2 - - 39 4,9

Inne 17 14,3 67 H,3 8 9,6 - - 92 11,5

Brak odpowiedzi 3 2,5 12 2,0 2 2,4 - - 17 2,1

Razem 119 100,0 592 100,0 83 100,0 6 100,0 800 100,0

Blisko co szósty współżyjący (15,1%) uznaje, że optymalnym wiekiem do podej
mowania współżycia seksualnego jest przedział wiekowy między 16.-17. rokiem ży
cia, w grupie niewspółżyjących podobnego zdania jest zaledwie 2,7%. Taką samą od
powiedź na postawione pytanie daje co ósmy (12%) respondent, który nie chciał jed
noznacznie zdeklarować się w kwestii współżycia. Przypuszczalnie ci ankietowani 
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mogą ukrywać fakt odbycia przez siebie inicjacji seksualnej. Potwierdzeniem takiej 
możliwości jest również wysoki odsetek osób z tej grupy („nie chcę powiedzieć” 
- 9,6%), które wskazują na wiek poniżej 16. roku życia, jako najbardziej stosowny do 
podjęcia kontaktów płciowych. Niewykluczone również, że odpowiedzi udzielane 
przez tych, którzy nie chcieli jednoznacznie zdeklarować się w kwestii współżycia 
seksualnego, nijak się mają do rzeczywistości, a wynikają jedynie z „przechwalania 
się” tych osób.

Znaczna grupa respondentów mających przed sobą inicjację seksualną była zdania, 
że najlepiej odbyć ją po 20. roku życia - tak uważał blisko co piąty niewspółżyjący 
ankietowany (22,1%), przy jedynie 2,5% z grupy współżyjących. Dużą rozbieżność 
między osobami z obu tych populacji widać też przy kategorii „po ślubie”. Najbardziej 
odpowiedni czas na podejmowanie współżycia seksualnego jest po ślubie - według 37 
osób (6,3%) niewspółżyjących oraz jedynie jednego badanego (0,8%) z grupy współ
żyjących. Wyznaczanie najbardziej odpowiedniego wieku do podjęcia współżycia sek
sualnego jest zależne w sposób istotny statystycznie od odbycia inicjacji seksualnej 
(Vc = 0,230; p< 0,001).

Nasuwa się pytanie, czy wiek odpowiadających różnicuje ich poglądy na temat 
optymalnego czasu do inicjowania życia płciowego (tab. 26).

Tabela 26. Uznany za odpowiedni czas (wiek) do podjęcia współżycia a wiek badanych 
(w %, N = 800)

Jaki jest, Twoim 
zdaniem, najbardziej 
odpowiedni wiek do 
podjęcia współżycia 
seksualnego?

Wiek (w latach)

13 14 15 16 17 18-19 Brak Ogółem

Mniej niż 16 lat 2,4 4,6 20,0 2,6 1,5 - - 2,9

16-17 lat 2,4 4,6 10,0 8,7 4,7 3,6 28,6 5,5

17-18 lat 7,3 9,2 20,0 7,8 13,8 13,3 - 12,1

18-19 lat 26,8 32,1 5,0 22,6 24,4 15,7 14,3 23,4

19-20 lat 9,8 7,3 10,0 2,6 4,9 8,4 - 5,8

20 lat i więcej 26,8 23,9 20,0 14,8 15,8 18,1 14,3 17,8

Wiek nie ma znaczenia 2,4 4,6 5,0 16,5 17,8 14,5 28,6 14,1

Po ślubie 5,0 3,7 2,5 7,8 5,2 2,4 - 4,9

Inne 7,3 8,2 5,0 14,8 10,4 21,6 14,3 11,5

Brak odpowiedzi 9,8 1,8 2,5 1,8 1,5 2,4 - 2,1

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Blisko co trzeci czternastolatek (32,1%) i niewiele więcej niż co czwarty trzyna
stolatek (26,8%) uważa, że najlepszym czasem na rozpoczęcie życia seksualnego jest 
wiek 18-19 lat. Podobnego zdania jest prawie co czwarty siedemnastolatek (24,4%) 
oraz szesnastolatek (22,6%), natomiast spośród osób pełnoletnich biorących udział 
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w badaniu wskazuje tak co szósta (15,7%). Od tych wyników wyraźnie odbiegają wy
bory piętnastolatków; w omawianej kategorii jedynie co dwudziesta osoba (5%) jest 
takiego zdania. Piętnastolatki, zdecydowanie częściej niż osoby w innym wieku, wska
zują niższe przedziały wiekowe jako optymalne do odbycia pierwszego stosunku sek
sualnego - co piąty uważa, że najlepiej zacząć współżyć, mając mniej niż 16 lat. Mło
dzież piętnastoletnia kończy szkołę podstawową (obecnie gimnazjum) i rozpoczyna 
naukę w szkołach ponadpodstawowych. Czyżby więc dość zastanawiające odpowiedzi 
badanych z tej grupy wiekowej były spowodowane buntem i kryzysem okresu adole- 
scencji? Czyżby wiązało się to z manifestacją dorosłości, chęcią sięgania - w ich 
mniemaniu - po atrybuty dorosłych? Należy pamiętać, że młodzież deklaruje śmiałe 
poglądy, a niekoniecznie postępuje tak w rzeczywistości, co może być wynikiem pew
nej mody i wpływu środowiska rówieśniczego.

Wśród respondentów, którzy wskazali, że najlepiej przeżyć inicjację seksualną po 
ukończeniu 20. roku życia, największy jest udział młodszych (trzynasto-, czternasto-, 
piętnastolatków - stosownie: 26,8%; 23,9% i 20%), a nieco niższy starszych ankieto
wanych (szesnasto- siedemnasto-, osiemnasto- i dziewiętnastolatków - odpowiednio: 
14,8%, 15,8% i 18,1%). Starsza młodzież wskazuje znacznie częściej (respondenci 
należący do grupy wiekowej 16-19 lat, w badaniach uznani za starszych) kategorie: 
„wiek nie ma znaczenia” i „inne”. Ci „starsi” uczniowie wydają się mieć bardziej spre
cyzowane poglądy na temat rozpoczynania współżycia seksualnego. Częściej niż 
młodsi respondenci (13-15 lat) uzależniają je od optymalnych warunków, które spro
wadzają do miłości, wzajemnego zaufania i dojrzałości psychicznej partnerów. Istnie
jąca zależność między wskazywaniem odpowiedniego wieku do podjęcia współżycia 
seksualnego a wiekiem ankietowanych jest istotna statystycznie (p < 0,001; 
Vc = 0,170).

Okazuje się, że między wybieraniem optymalnego wieku dla inicjacji a typem 
szkoły, do której uczęszcza ankietowany, także istnieje zależność (p < 0,001; 
Vc = 0,196). Niezależnie od typu szkoły badanego, dość często wybierane są kategorie: 
„18-19 lat” oraz „20 lat i więcej”. W wypadku młodzieży ze szkół podstawowych 
i zawodowych, największy odsetek uczniów wskazuje wspomniane kategorie (SP: 
„18-19 lat - 25,5%; „20 lat i więcej” - 23,4%; ZSZ: „18-19 lat” - 27,9%; „20 lat 
i więcej” - 14,2%), uważając, że najlepiej wtedy inicjować życie seksualne. Jednakże 
dla licealistów i uczących się w technikach ważne są kategorie: „wiek nie ma znacze
nia” (największy odsetek uczniów LO wybrał tę kategorię - 17,7%, technikum „T” 
- 23,5%) oraz „inne” (odpowiednio: 14,3% i 10,5%), co świadczy o tym, że młodzież 
ta polemizuje z takim stanowiskiem, które uzależniałoby rozpoczynanie życia płcio
wego od osiągnięcia konkretnego wieku.

Dość zaskakujący jest fakt, że jedynie po jednym uczniu z ZSZ i technikum (po 
0,5%) oraz aż 14 osób uczęszczających do szkół podstawowych (7,3%) odpowiedziało, 
iż najlepszym czasem do rozpoczynania współżycia seksualnego jest wiek poniżej 16. 
roku życia. Jest to tym bardziej nieoczekiwane, gdyż w szkołach zawodowych i tech
nikach większość stanowią chłopcy17, a w grupie nastolatków ze szkół podstawowych 

17 Z tej racji, że chłopcy inicjują (statystycznie) wcześniej niż dziewczęta, można by się spodziewać, że 
spora ich grupa uzna bardzo młody wiek za optymalny dla pierwszych doświadczeń seksualnych.
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jest pięć osób (3%), które mają za sobą taki debiut seksualny. Być może dla nastolat
ków, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej, inicjacja seksualna jest jednym z szyb
kich kroków do dorosłości i deklarują że należy ją podejmować jak najwcześniej (co 
wcale nie musi być zgodne z ich postawami w tym zakresie).

Licealiści przeszło dwa razy częściej niż pozostali sytuują początek życia seksual
nego po ślubie (8,4% wobec 4% - T, 3,4% - ZSZ i 3,6% - SP). Prawdopodobnie 
wpływa na to struktura płci w LO - większość stanowią dziewczętą co tłumaczyć 
może ich większe poparcie dla przyjętych norm obyczajowych i religijnych.

Jakkolwiek trudno określić, jak miejsce zamieszkania wpływa na poglądy badanych 
co do preferowanego wieku rozpoczynania współżycia seksualnego, to na podstawie 
analiz uzyskanych odpowiedzi możemy stwierdzić pewne tendencje w wyborach wy
znaczonych środowiskiem zamieszkania. Młodzież z Krakowa (środowisko wielko
miejskie) i Nowego Sącza (środowisko miasta średniej wielkości) znacznie częściej niż 
pozostali wybiera niższe kategorie wiekowe (poniżej 16. roku życia, 16-17 lat, 17-18 
lat) jako właściwe do inicjowania życia płciowego, natomiast nastolatki uczące się 
w Mielcu i Proszowicach czynią odwrotnie - częściej wybierają kategorie powyżej 18. 
roku życia. Z kolei pogląd, że „życie seksualne najlepiej rozpoczynać po ślubie”, jest 
głoszony najczęściej przez młodzież z tarnowskich szkół (wybory tej grupy przekra
czają dwukrotnie odsetek badanych z Brzeską Proszowic i Dobczyc, trzykrotnie 
z Krakowa i sześciokrotnie z Mielca). Ów pogląd nie znajduje natomiast w ogóle po
parcia u młodych ludzi pobierających edukację w Nowym Sączu. Zależność między 
poglądami badanych, dotyczącymi optymalnego wieku do podjęcia życia seksualnego, 
a stopniem zurbanizowania środowiska ich zamieszkania jest istotna statystycznie 
(p < 0,001 ;VC = 0,15).

Czytelnicy pism młodzieżowych nierzadko zwracają się do redakcji z pytaniem 
o to, kiedy zacząć współżyć. Stąd też na łamach: „Brava”, „Popcornu”, „Brava Girl” 
czy „Dziewczyny” temat inicjacji seksualnej poruszany jest m.in. w tym kontekście. 
Redakcje wybranych pism młodzieżowych uzależniają podjęcie inicjacji seksualnej od 
takich warunków, jak: uczucie łączące partnerów, wzajemne zaufanie, dojrzałość 
i odpowiedzialność, stąd nie jest wskazywany w magazynach jakiś konkretny wiek, 
który można byłoby uznać za optymalny dla debiutu seksualnego. Rozpoczęcie współ
życia seksualnego nie jest łączone na łamach interesujących nas tytułów z faktem 
wstąpienia w związek małżeński. Można się więc spodziewać wpływu określonych 
komunikatów nadawcy na odbiorcę. Z tego też względu uznano za stosowne postawie
nie czytelnikom pytania: Jaki jest, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiedni wiek do 
podjęcia współżycia seksualnego? Uczniowie deklarujący, że czytają regularnie lub od 
czasu do czasu przynajmniej jedno z wyżej wymienionych czasopism, znacznie rza
dziej niż nieczytający uważają iż odpowiednim wiekiem dla rozpoczynania aktywno
ści seksualnej (w takiej formie) jest wiek poniżej 18. roku życia. W wypadku wyborów 
dwóch najniższych kategorii wiekowych: „mniej niż 16 lat” i „16-17 lat” przewaga 
ilościowa respondentów nieczytających interesujących nas tytułów jest dwukrotna 
(tab. 27). Z kolei wśród badanych wskazujących, że najlepiej rozpoczynać współżycie 
seksualne będąc pełnoletnim, dominują czytelnicy (30,6% wobec 19,4%).
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Tabela 27. Uznany za odpowiedni wiek do inicjacji a czytelnictwo pism młodzieżowych

Jaki jest, Twoim zdaniem, 
najbardziej odpowiedni wiek do 
podjęcia współżycia seksualnego?

Nieczytający Czytający Ogółem

l.b. % l.b. % l.b. %

Mniej niż 16 lat 18 3,5 5 1,8 23 2,9

16-17 lat 34 6,6 10 3,5 44 5,5

17-18 lat 67 13,0 30 10,6 97 12,1

18-19 lat 100 19,4 87 30,6 187 23,4

19-20 lat 28 5,4 18 6,3 46 5,8

20 lat i więcej 88 17,1 54 19,0 142 17,8

Wiek nie ma znaczenia 72 14,0 41 14,4 113 14,1

Po ślubie 30 5,8 9 3,2 39 4,9

Inne 67 13,0 25 8,8 92 11,5

Brak odpowiedzi 12 2,2 5 1,8 17 2,1

Razem 516 100,0 284 100,0 800 100,0

Nieczytający częściej niż czytający opowiadali się za normą głoszącą, iż współży
cie seksualne należy rozpocząć po ślubie (5,8% wobec 3,2%) i w tym względzie można 
mówić o zgodności pomiędzy modelami lansowanymi na łamach pism i poglądami 
czytelników. Zależność między deklaracjami badanych odnośnie do optymalnego wie
ku inicjacji seksualnej a czytelnictwem magazynów młodzieżowych jest istotna staty
stycznie (p < 0,01; Vc = 0,167).

2. Ocena zachowań seksualnych rówieśników

Aczkolwiek dla znacznej części młodzieży fakt posiadania doświadczeń seksualnych 
jest wyrazem prestiżu, nadaje jednostce pewien status, pozycję w grupie rówieśniczej, 
to jednak liczni spośród badanych przez nas nastolatków nie chcą udzielać informacji 
o życiu intymnym. Wszelkie wiadomości o aktywności seksualnej czy doświadcze
niach związanych z tą sferą życia są zarezerwowane tylko dla nich i często niedostępne 
dla osób postronnych. Na pytanie: Czy sądzisz, że Twoi koledzy, koleżanki w klasie 
podjęli już współżycie seksualne? prawie co drugi ankietowany (46,8%) przyznaję, że 
nie jest mu to wiadome. Tylko niewiele więcej niż co czwarty (28,1%) odpowiada, że 
w jego klasie kilka osób rozpoczęło życie seksualne. Niewielki odsetek respondentów 
określił bardziej dokładnie tę sytuację, stwierdzając, że mniejszość (6,6%) bądź więk
szość (3,5%) z klasy zaczęła już współżycie seksualne. 14,4% uczniów natomiast jest 
zdania, że nikt z klasy nie ma za sobą debiutu seksualnego.

Skoro podjęcie współżycia seksualnego stanowi dla części nastolatków pewną no
bilitację i miarę prestiżu w grupie rówieśniczej, to celowe wydało się zapytanie bada
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nych o opinie na temat dziewictwa. Młodzieży postawiono pytanie: Jak w Twoim śro
dowisku postrzegane jest dziewictwo?

W ogólnym rozumieniu określenie to dotyczy osób nieposiadających doświadczeń 
seksualnych i może być rozpatrywane jako stan psychofizyczny. Jednakże, jak piszę 
A. Markol:

„Termin «czystość» nosi dziś niemal archaiczne rysy. Jest on do tego stopnia zniesławiony, iż 
wielu nie waży się go używać”18.

18 A. Marcol, Etyka życia seksualnego, Opole 1998, s. 95.
Zob. J. Danielou, Małżeństwo i dziewictwo [w:] J. Danielou, H.I. Marrou, Historia Kościoła, t. 1, 

przel. M. Tarnowska, Warszawa 1984, s. 105-108, oraz M. Banaszak, Asceci i małżonkowie [w:] Historia 
Kościoła Katolickiego, t. 1, Warszawa 1989, s. 95.

O wypaczeniach w wielowiekowym procesie kształtowania się chrześcijańskiej wizji małżeństwa 
1 rodziny piszę F. Adamski, Rodzina między..., s. 63-67.

W ciągu wieków stosunek do dziewictwa w różnych częściach świata ulegał zmia
nom. Dziewictwo nie było poważane w kulturach pierwotnych ceniących płodność, np. 
wśród ludów Oceanii. Kapłanki bogini ogniska domowego w starożytnym Rzymie 
musiały natomiast być dziewicami. W wypadku złamania przez westalki ślubu czysto
ści zamurowywano je żywcem.

W kulturze zachodniochrześcijańskiej dziewictwo było przez wieki wysoko cenio
ne, gdy wiązało się ze świadomą rezygnacją z aktywności seksualnej na rzecz innej 
wartości, którą człowiek wybierał. Gdy Bóg był tą najwyższą wartością, człowiek pod
porządkowywał swój styl życia ideałom religijnym i niejako bez reszty oddawał siebie 
w tej relacji. W wielu pismach chrześcijańskich z II i III wieku można znaleźć po
chwałę stanu bezżennego i wstrzemięźliwości seksualnej. Dziewictwo, wybierane do
browolnie (i niekoniecznie na całe życie), stawiane było zaraz za męczeństwem - na
zywano je „białym męczeństwem”. Jednakże wysoka ranga przyznawana dziewictwu 
niosła zagrożenia, których się nie ustrzeżono. W strefie judeochrystianizmu związane
go z misją palestyńską prąd ten był o wiele bardziej radykalny, zaś w drugiej połowie II 
wieku doszło do tak dużego wartościowania dziewictwa, że uznano to za błędne 
i w rezultacie potępiono tendencje związane z judaizującymi sektami montanistów, 
marcjonitów i enkratytów (zwolenników poglądów Tacjana)19.

Dziewictwo traktowane było przez wielu pisarzy, głównie wczesnochrześcijań
skich, jako stan posiadający wyższą rangę niż małżeństwo. Prowadziło to do rozwoju 
w łonie chrześcijaństwa tendencji manichejskiej, głoszącej, że ciało jest czymś złym, 
a małżeństwo i prokreacja, jako że pochodzące od ciała, noszą piętno grzechu20. Pew
nych rysów manichejskiej deprecjacji małżeństwa, wywyższania dziewictwa i trakto
wania ciała jako czegoś gorszego od ducha można się dopatrzyć i dzisiaj w poglądach 
zarówno osób duchownych, jak i świeckich.

Dziś dziewictwo wiąże się znacznie częściej z zachowaniem czystości do ślubu, 
przy czym liczy się w tym względzie rzeczywisty brak doświadczeń seksualnych 
w formie stosunku, a nie sam fizyczny fakt posiadania błony dziewiczej u dziewcząt 
(te kryteria oceny dotyczą zarówno chłopców, jak i dziewcząt). Jednakże w kulturach 
opartych na porządku patriarchalnym, wymóg dziewictwa formułowany jest w stosun
ku do kobiet. Dziewictwo traktowane jest jako cenne wiano, posag wnoszony przez 
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kobietę w darze mężczyźnie, którego poślubia. Jeśli już nie uda się dochować go do 
dnia ślubu, to przynajmniej należy ofiarować go przyszłemu mężowi.

„Obdarowując mężczyznę dziewictwem, kobieta na ogół czyni go kimś, w czyje łaski należy 
się wkupić i zarazem odwdzięczyć za to, że w ogóle zechciał się z nią ożenić”21

21 W. Eichelberger, Kobieta bez winy i wstydu, Warszawa 1997, s. 53.
22 W niektórych społecznościach potwierdzenie przez mężczyznę (męża) dziewictwa danej kobiety po

zwalało jej zostać żoną i członkiem danej grupy (plemienia).
23 W. Eichelberger, Kobieta..., s. 54.
24 M. Trawińska, Dziewictwo [w:] K. Imieliński (red.), Seksuologia. Zarys..., Warszawa 1985, s. 75.
25 M. Beisert, Seks..., s. 172.
26 Z. Izdebski, Seksualizm..., s. 45, 85.

- piszę Wojciech Eichelberger.
Posiadanie błony dziewiczej stanowi dla kobiety, w tym ujęciu, świadectwo moral

ności, jest miernikiem jej wartości do tego stopnia, że stosowane są obecnie zabiegi 
polegające na chirurgicznej rekonstrukcji błony dziewiczej. W społeczeństwach hoł
dujących zasadzie podwójnej moralności od kobiety oczekuje się tego, aby udowodni
ła, że potrafi kontrolować swoją seksualność - bycie dziewicą oznacza zdanie owego 
egzaminu22. Mężczyźni, zwolnieni z obowiązku zachowania czystości aż do ślubu, 
domagają się wyłączności i pierwszeństwa. Jak piszę W. Eichelberger:

„Wiele kobiet przeżywa ten - tak niesymetryczny - egzamin dojrzałości jako głębokie upoko
rzenie, tym bardziej że na mocy prawa pierwszych połączeń jednostronne dziewictwo prowadzi 
często do emocjonalnego uzależnienia kobiety od jej pierwszego partnera”23.

Ów brak symetrii, podwójna moralność, wynika według psychologów ze sposobu, 
w jaki mężczyźni postrzegają kobiety, i ma charakter projekcji. Mężczyźni widzą 
w kobietach swoją własną popędowość, słabość, brak kontroli, dlatego to oni formułują 
wymóg dziewictwa w odniesieniu do kobiet i żeby było bardziej przewrotnie, wymóg 
ten jest odwrotnie proporcjonalny do ich wstrzemięźliwości seksualnej przed małżeń
stwem (na co z kolei wskazują antropologowie, opisując te zależności w wielu kultu
rach). We współczesnych koncepcjach psychoanalitycznych zasada double standard 
traktowana jest jako swoisty instrumentalizm - pożądanie „czystej kobiety, która zmie
niłaby, oczyściła niemoralne życie przedślubne mężczyzny”24.

Jednocześnie wskazuje się na przemiany, jakie dokonują się w mentalności mło
dzieży przy egalitarnym doborze matrymonialnym. M. Beisert piszę, że zasadniczo 
chłopcy i dziewczęta zgadzają się co do tego, iż:

„Bycie dziewicą samo w sobie nie jest wartością ani dla osób, które mają doświadczenia ini
cjacji, ani dla osób, które dopiero na nie oczekują”25.

Z badań zrealizowanych w Polsce w latach 1987-1988 wiadomo natomiast, że co 
piąta młoda dziewczyna (21,6%) i prawie co czwarty chłopiec (24,1%) oczekują od 
swego przyszłego małżonka pozostania w stanie dziewiczym do dnia ślubu26. Wobec 
takich oczekiwań można przypuszczać, że dziewictwo staje się, jak piszę Z. Lew- 
-Starowicz:

„1. Darem dla ukochanego, darem dla siebie, swej integralności i nienaruszalności, wyra
zem całkowitego oddania; 2. Realizacją wysokich i wymagających trudu ideałów etycznych; 
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3. Dowodem wiary w miłość jedyną w życiu, raz tylko spotykaną, dla której warto dziewictwo 
zachować”27.

27 Z. Lew-Starowicz, Eros..., s. 176.
Zob. Aneks, kwestionariusz ankiety, pytanie 14, wielokrotny wybór.
Dość podobne wyniki otrzymał J. Mariański, pytając młodzież, czy czystość przedmałżeńska stanowi 

dla nich wartość. Zob. J. Mariański, Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w świa
domości młodzieży szkół średnich, Lublin 2003, s. 262. Badanie przeprowadzono w latach 1997-2000 
w siedmiu miastach Polski wśród uczniów szkół średnich ogólnokształcących i technicznych. N = 2239.

W naszych badaniach poproszono respondentów, aby odpowiedzieli na pytanie, jak 
w ich środowisku szkolnym postrzegane jest dziewictwo, poprzez wybranie dowolnej 
liczby zaproponowanych odpowiedzi (pięć kategorii)28. Najliczniejsza grupa nastolat
ków (38,6%) nie rozmawia na temat dziewictwa w swoim środowisku. Dla sporej gru
py (29,8%) dziewictwo zachowało wartość, ale równocześnie prawie co czwarty re
spondent (23,9%) twierdzi, że w jego środowisku dziewictwo traktowane jest w sposób 
obojętny - Jako coś, co nie ma większego znaczenia”. Warto zauważyć, że te dwie 
postawy wobec dziewictwa - przypisywanie mu wartości bądź obojętny doń stosunek
- są udziałem podobnych pod względem liczebnym środowisk, choć przeważają ci, 
którzy je cenią. Istnieją także środowiska, w których dziewictwu przypisuje się nega
tywne znaczenie, uważając, że jest to coś uciążliwego, przeszkadzającego w życiu
- tak odpowiedział niewielki odsetek badanych (4,6%)29.

Odpowiedzi co dwunastego respondenta (8,4%) nie mieściły się w powyższych ka
tegoriach, dlatego sklasyfikowano je jako „inne”. Osoby z tej grupy najczęściej odpo
wiadały w następujący sposób:

„Niektórzy uważają to [dziewictwo - przyp. B.G.] za wartość, dla innych nie ma większego 
znaczenia” (dziewczyna, 18 lat, LO, Nowy Sącz);

„Dziewictwo jedni uważają za świętość, inni chcą się tego jak najszybciej pozbyć” (dziew
czyna, 15 lat, SP, Nowa Huta);

„W najbliższym otoczeniu jest to raczej coś cennego, ale powszechnie, np. w szkole, albo się 
o dziewictwie nie mówi w ogóle, a jeżeli mówi, to w wulgarny sposób” (dziewczyna, 17 lat, 
Mielec).

Część badanych podkreśla, że te zagadnienia należą do sfery prywatnej, pisząc po
dobnie jak współżyjąca od przeszło roku dziewczyna (18 lat):

„Właściwie to sprawa każdego z nas. Różnie to ludzie oceniają. Ale nie spotkałam się ze zda
niem, że jest to coś uciążliwego”.

Egzemplifikacją zasady podwójnej moralności jest odpowiedź ucznia drugiej klasy 
technikum z Nowego Sącza. W jego środowisku dziewictwo jest postrzegane Jako 
cnota, wartość dla dziewcząt i jako coś uciążliwego dla chłopców”. Ten siedemnasto
letni chłopak, piszący, że współżył „nie z jednym partnerem” podobnie ocenia rówieś
ników, którzy nie posiadają żadnych doświadczeń seksualnych - o dziewczynie myśli 
dobrze, a o chłopcu „nie za dobrze”. To, że dziewictwo bywa nierzadko przedmiotem 
publicznych żartów i kpin, potwierdził chłopak uczęszczający do technikum: „Dzie
wictwo jest rozumiane jako rzecz, z której lubimy się z kolegami nabijać”.
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W otoczeniu dziewcząt, częściej niż w wypadku chłopców, nie podejmuje się te
matu dziewictwa - odpowiada tak 41,6% dziewcząt i 35,9% chłopców (tab. 28). Temat 
ten przynależy do sfery prywatnej, intymnej i nie porusza się go zwykle w rozmowach.

Tabela 28. Opinie o dziewictwie w środowisku badanego a płeć (N = 800)

Jak w Twoim środowisku postrzegane jest dziewictwo?
Dziewczęta Chłopcy

l.b. % l.b. %

Jako cnota, wartość 118 31,3 120 28,4

Jako coś, co nie ma większego znaczenia 85 22,5 106 25,1

Jako coś intymnego, o czym się nie mówi 157 41,6 152 35,9

Jako coś uciążliwego 12 3,2 25 5,9

Inne 34 9,0 33 7,8

Brak odpowiedzi 4 U 5 1,2

Dane nie sumują się do 100%

Co ciekawe, podobny odsetek dziewcząt (blisko co trzecia - 31,3%), jak i chłopców 
(28,4%) - częściej niż co czwarty - wskazuje, że w ich środowisku dziewictwo trakto
wane jest jako wartość i cnota. Nastoletni chłopcy z reguły częściej niż dziewczęta 
wiążą rozpoczęcie życia seksualnego ze swoją pozycją w grupie rówieśniczej. Stąd też 
być może dwa razy częściej niż dziewczęta uważają dziewictwo za coś uciążliwego, 
przeszkadzającego (5,9%) - jest to jednak opinia bardzo rzadko wyrażana.

Wśród tych, dla których dziewictwo jest wartością, najmniej występuje czternasto
latków (17,4%), zaś najwięcej trzynastolatków (34,1%). Także w grupie starszych 
wiekiem ankietowanych: siedemnasto-, osiemnasto- i dziewiętnastolatków, co trzeci 
deklaruje, iż w jego środowisku dziewictwo uważa się za cnotę (tab. 29).

Tabela 29. Opinie o dziewictwie w środowisku badanego a wiek (w %, N = 800)

Jak w Twoim środowisku postrzegane jest 
dziewictwo? 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat 17 lat 18 lat 19 lat

Jako cnota, wartość 34,1 17,4 25,0 26,1 33,8 32,5 33,3

Jako coś, co nie ma większego znaczenia 17,1 20,2 17,5 32,2 24,7 20,8 33,3

Jako coś intymnego, o czym się nie mówi 41,5 46,8 42,5 35,7 36,5 35,1 33,3

Jako coś uciążliwego 4,9 5,5 5,0 5,2 4,2 5,2 -

Inne 7,3 9,2 5,0 8,7 7,7 14,3 -

Brak odpowiedzi - 0,9 5,0 - 1,2 1,3 -

Dane nie sumują się do 100%

Dziewictwo jest postrzegane jako coś, co nie ma większego znaczenia najczęściej 
w środowisku osób szesnastoletnich (32,2%) i dziewiętnastoletnich (33,3%), zaś naj
rzadziej wśród najmłodszych respondentów - trzynastolatków (17,1%).
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Typ szkoły, do jakiej uczęszczają badani, także różnicuje stosunek do dziewictwa. 
Okazuje się, że najrzadziej na ten temat mówi się w środowisku uczniów szkoły pod
stawowej - aż 2/5 (44,3%) uczniów „podstawówek” wybiera tę kategorię (tab. 30). 
Najmłodsi respondenci, aspirując do tego, aby być jak najszybciej dorosłymi, wolą 
przemilczeć temat, nie przyznawać się do braku doświadczeń seksualnych. Być może 
w ich środowisku jest to temat wstydliwy, dlatego go nie poruszają. Niewykluczone 
też, iż niepodejmowanie wśród uczniów szkoły podstawowej rozmów na temat dzie
wictwa jest spowodowane tym faktem, że temat w pewnym sensie jeszcze ich nie do
tyczy (najmniej osób, które utraciły dziewictwo, to właśnie uczniowie szkoły podsta
wowej). Być może z tej też przyczyny wśród tych nastolatków, którzy deklarowali, że 
w ich środowisku dziewictwo rozumiane jest jako wartość, uczniowie szkół podsta
wowych są najmniej liczni (22,9%). Nie można wykluczyć również, że owa deprecja
cja dziewictwa przez uczących się w szkołach podstawowych jest wyrazem pewnego 
„szpanu” i pozowania.

Blisko co trzeci uczeń technikum (34,5%) i ZSZ (31,9%) ceni dziewictwo i traktuje 
je jako wartość. Prawie dwukrotna liczebna przewaga chłopców nad dziewczętami 
w owych typach szkół (w naszych badaniach) może być kluczem do wyjaśnienia tych 
zależności. Być może chłopcy uczący się w szkołach zawodowych i technikach cenią 
dziewictwo u dziewcząt i tylko do nich odnoszą ten wymóg. Niewykluczone, że popu
lację uczniów tych szkół tworzą w większości dzieci rodziców z wykształceniem za
sadniczym zawodowym, pochodzące ze środowisk wiejskich lub małomiasteczko
wych. W takich rodzinach przywiązanie do tradycyjnych norm obyczajowych może 
być silniejsze, stąd wyższy odsetek tych, którzy przypisują dziewictwu wartość.

Tabela 30. Opinie o dziewictwie w środowisku badanego a typ szkoły (w %)

Jak w Twoim środowisku postrzegane Jest dziewictwo? SP ZSZ LO Technikum

Jako cnota, wartość 22,9 31,9 29,6 34,5

Jako coś, co nie ma większego znaczenia 18,8 19,1 31,5 26,0

Jako coś intymnego, o czym się nie mówi 44,3 40,2 35,0 35,0

Jako coś uciążliwego 5,7 5,9 3,4 3,5

Inne 7,8 5,9 11,3 8,5

Brak odpowiedzi 1,6 2,9 - -

Dane nie sumują się do 100%

Zaskakujący jest fakt, że dla prawie co trzeciego licealisty (31,5%) dziewictwo nie 
jest czymś ważnym. Uczący się w LO to grupa, w której poglądy na dziewictwo są 
bardziej zróżnicowane niż w pozostałych. W odniesieniu do innych typów szkól wska
zują na to: niższy odsetek tych, którzy cenią dziewictwo (29,6%), i najwyższy tych, dla 
których nie jest ono wartością; dalej najniższy odsetek osób, które traktują je jako coś 
uciążliwego (3,4%), oraz najwyższy odsetek tych, którzy posiadają własne, zindywidu
alizowane poglądy na ten temat (11,3%).

Opinie na temat dziewictwa zależne są nie tyle od wielkości miejsca zamieszkania, 
ile od jego lokalnego charakteru, istniejących oddziaływań i wpływów. W Tarnowie 
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najwięcej respondentów, w porównaniu z pozostałymi miejscowościami, deklaruje, że 
dziewictwo jest dla nich wartością (35%), a zarazem nikt nie stwierdza, że w jego śro
dowisku jest ono traktowane jako coś uciążliwego (tab. 31).

Tabela 31. Opinie o dziewictwie a stopień zurbanizowania środowiska zamieszkania badanego 
(w %, N = 800)

Jak w Twoim środowisku 
postrzegane jest dziewictwo?
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Jako cnota, wartość 25,0 32,0 35,0 30,0 31,0 23,0 28,0 34,0

Jako coś, co nie ma więk
szego znaczenia

26,0 29,0 28,0 31,0 15,0 24,0 21,0 17,0

Jako coś intymnego, o czym 
się nie mówi

36,0 31,0 43,0 30,0 37,0 42,0 45,0 45,0

Jako coś uciążliwego 6,0 7,0 - 8,0 4,0 7,0 1,0 4,0

Inne 14,0 16,0 1,0 6,0 11,0 5,0 7,0 7,0

Brak odpowiedzi - - 2,0 2,0 5,0 - - -

* Dane nie sumują się do 100%

Nieco odmiennie jawi się środowisko Nowego Sącza, w którym z kolei najwięcej 
respondentów (w stosunku do ankietowanych z innych miejscowości) nie przypisuje 
dziewictwu większego znaczenia (31%), a także najwięcej badanych uważa je za coś 
uciążliwego (8%). Na uwagę zasługuje także młodzież z Dobczyc i Mielca, która 
w większości deklaruje, że o dziewictwie nie rozmawia w swoim uczniowskim środo
wisku (odpowiednio: 45% i 37%). Ci spośród badanych nastolatków, w których śro
dowisku dziewictwo postrzegane jest jako wartość, stanowią 1/3 uczących się 
w Dobczycach (34%) oraz Mielcu (31%). Zdecydowanie najmniej ankietowanych 
traktujących dziewictwo dość obojętnie to także uczniowie z Mielca (15%) i Dobczyc 
(17%). Głosy krakowian są natomiast podzielone, taki sam odsetek respondentów ceni 
dziewictwo (25%), jak i nie poważa go (26%). Wśród tych, którzy odpowiadając na 
pytanie o recepcję dziewictwa, wybrali kategorię „inne”, jest najliczniejsza grupa 
- w porównaniu z uczącymi się w pozostałych miejscowościach - mieszkańców Kra
kowa i Nowej Huty (14% i 16%). Ci ankietowani poprzez taki wybór wskazali na ist
niejącą w ich najbliższym szkolnym otoczeniu zasadę podwójnej moralności 
w odniesieniu do kwestii dziewictwa.

Ciekawe wydaje się porównanie w zakresie podejmowanego tematu dwóch grup 
młodzieży, mianowicie tych, którzy nie podjęli współżycia seksualnego, z osobami po 
inicjacji. Można przypuszczać, że dziewictwo nie będzie cenione przez osoby, które 
podjęły współżycie seksualne. Jednakże odpowiedzi respondentów z obu grup są po
dobne, poza jedną kategorią (tab. 32). Ci, którzy mają za sobą inicjację seksualną 
przyznawali prawie trzy razy częściej niż niewspółżyjący, że w ich środowisku dzie
wictwo traktowane jest jako coś uciążliwego (odpowiednio: 8,6% i 3,3%).
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Tabela 32. Opinie o dziewictwie w środowisku badanego a podjęcie współżycia 
(w %, N = 800)

Jak w Twoim środowisku po
strzegane jest dziewictwo?

Niewspółżyjący Współżyjący Nie chcę 
powiedzieć

Brak 
odpowiedzi

Jako cnota, wartość 28,1 29,7 24,7 25,0

Jako coś, co nie ma większego 
znaczenia

21,7 24,2 25,9 12,5

Jako coś intymnego, o czym się 
nie mówi

37,6 31,3 34,1 37,5

Jako coś uciążliwego 3,3 8,6 5,9 -

Inne 7,9 6,3 9,4 12,5

Brak odpowiedzi 1,3 - - 12,5

Dane nie sumują się do 100%

Analizując związek między poglądami na temat dziewictwa funkcjonującymi 
w najbliższym otoczeniu respondenta a czytaniem przez niego pism typu: „Bravo”, 
„Popcorn” itp., trudno dopatrywać się jakiejś zależności w tym względzie. Pytając 
o percepcję dziewictwa w środowisku badanego, nie można założyć, że jeśli on przy
kładowo czyta pisma młodzieżowe, to osoby z jego szkolnego otoczenia też są ich 
czytelnikami, chociaż to oczywiście jest możliwe. Prawie połowa czytających (45,1%) 
przyznaję, że w ich środowisku nie porusza się tego tematu, zaś z grupy osób nieczy- 
tających czyni tak więcej niż co trzecia osoba (35,1%). Ci, którzy mówią o dziewictwie 
jako o wartości uznanej przez ich znajomych, stanowią 31% nieczytających i 27,5% 
czytających. Traktowanie dziewictwa Jako czegoś bez większego znaczenia” oraz 
Jako czegoś uciążliwego” jest bardziej powszechne w środowisku nieczytających 
(dziewictwo Jako coś bez znaczenia” - 26% wobec 20,1%; dziewictwo Jako coś 
uciążliwego” - 5% wobec 3,9%).

Warto się zastanowić, w jakim stopniu sposób postrzegania dziewictwa w środowi
sku respondenta może wpływać na jego opinie o rówieśnikach, którzy jeszcze nie 
podjęli współżycia seksualnego. Badanym postawiono pytanie: Co sądzisz o osobie 
w Twoim wieku, która nie ma żadnych doświadczeń seksualnych? W wydzielonych 
przy tym pytaniu podpunktach poproszono o oddzielną ocenę dziewczyny i chłopaka. 
W związku z tym, że było to pytanie otwarte, otrzymano całą listę różnorakich odpo
wiedzi, które sprowadzono do pięciu kategorii. Z tej racji, że oceny nastolatków sta
nowiły pewne continuum - od pozytywnej po negatywną- wyróżniono: a) ocenę apro
bującą- wiążącą się z pełnym poparciem takiego zachowania; b) ocenę dopuszczającą 
taki stan rzeczy, liczenie się z nim; c) ocenę obojętną - będącą wyrazem pewnej po
wściągliwości w wydawaniu sądów na ten temat o innych i przyjęciem neutralnej po
stawy; d) ocenę negatywną - wyrażającą się w negacji takiego zachowania, deprecjacji 
osób w ten sposób postępujących oraz w dezaprobacie.

Okazuje się, że niezależnie od tego, czy ocena dotyczy dziewczyny nieposiadającej 
doświadczeń seksualnych, czy chłopaka, największy odsetek respondentów - co 
czwarty - uznając, że rówieśnik „ma jeszcze czas”, dopuszcza taki stan rzeczy. W od
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niesieniu do oceny dziewczyny czyni tak 26,4% badanych, przy ocenie chłopaka po
dobnego zdania jest 22,9% ankietowanych (tab. 33).

Tabela 33. Ocena braku doświadczeń seksualnych rówieśników

Co sądzisz o osobie w Twoim wieku, 
która nie ma żadnych doświadczeń seksu
alnych?

Ocena dziewczyny Ocena chłopaka

l.b. % l.b. %

Ocena negatywna 52 6,5 60 7,5

Ocena obojętna 133 16,6 131 16,3

Ocena dopuszczająca 211 26,4 183 22,9

Ocena aprobująca 173 21,6 151 18,9

Inne 73 9,1 79 9,9

Brak odpowiedzi 158 19,8 196 24,5

Razem 800 100,0 800 100,0

Na drugiej pozycji w wyborach nastolatków znajduje się aprobująca ocena braku 
doświadczeń seksualnych rówieśników. Co piąty badany (21,6%) ocenia pozytywnie 
dziewczynę, która nie ma żadnych doświadczeń seksualnych, a jest jego rówieśniczką; 
w odniesieniu do chłopca, spełniającego powyższe warunki, czyni tak prawie co piąty 
respondent (18,9%).

Z kolei co szósty ankietowany obojętnie przyjmuje fakt, że osoba w jego wieku nie 
wkroczyła w świat seksualnych doznań związanych ze współżyciem (ocena dziewczy
ny - 16,6%; ocena chłopaka - 16,4%). Niewielki odsetek osób biorących udział 
w badaniu wyraził swój negatywny stosunek wobec „niedoświadczonych” rówieśni
ków, przy czym częściej negacja ta dotyczyła chłopca (7,5%), a rzadziej dziewczyny 
(6,5%). Dziesiąta część respondentów, odpowiadając na postawione pytanie, udzielała 
najczęściej porad „niedoświadczonym” rówieśnikom, ich odpowiedzi sklasyfikowano 
jako „inne” (ocena dziewczyny - 9,1%; ocena chłopaka - 9,9%).

Okazuje się, że sporo osób nie ukazało, jaka jest ich opinia na temat rówieśnika bez 
doświadczeń seksualnych. Z tej racji, że odsetek osób, które nie udzieliły odpowiedzi 
na to pytanie, był znaczny, zasadne jest przeprowadzenie analizy tego faktu. Prawie 1/5 
badanych (19,8%) nie wypowiedziała się na temat „niedoświadczonej” dziewczyny, 
zaś czwarta część wszystkich respondentów (24,5%) na temat „niedoświadczonego” 
chłopca.

Dlaczego znaczna część nastolatków milczała, gdy zadawano to pytanie? Być może 
tak sformułowane pytanie wprowadziło pewne osoby w zakłopotanie; domagano się 
konkretnej odpowiedzi, a badani nie wiedzieli, jak sobie z tym poradzić. Młodszych 
wiekiem respondentów (trzynasto-, czternastolatków) tak postawiony problem mógł 
zaskoczyć, zdziwić; większość osób w ich wieku nie ma doświadczeń seksualnych, 
jakkolwiek wiek przedwczesnej inicjacji seksualnej się obniża. Może część ankietowa
nych nie wiedziała, co na ten temat sądzić i łatwiej było pozostawić puste miejsce 
przeznaczone na odpowiedź? Pytając o ocenę rówieśnika, który nie posiada żadnych 
doświadczeń seksualnych, nie zdefiniowano pojęcia: „doświadczenia seksualne’. 
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Z odpowiedzi respondentów wynika, że w większości rozumiano przez ten termin 
współżycie seksualne, ale możliwe jest, że część badanych nie wiedziała, o jakie do
świadczenia seksualne są pytani. Jedni mogli myśleć o masturbacji, inni o neckingu 
czy pettingu, jeszcze inni o pocałunkach. Niektórzy ankietowani - jak wynika z odpo
wiedzi - przez doświadczenia seksualne rozumieli posiadanie jakiejś wiedzy na te 
tematy, dlatego pisali, że ich rówieśnik powinien być „uświadomiony”. Niepewność 
badanego co do tego, jakie są zamiary badających, mogła w konsekwencji prowadzić 
do nieodpowiadania na to pytanie.

Najliczniejsza grupa ankietowanych uznała, że brak doświadczeń seksualnych 
u osoby w ich wieku jest dopuszczalny. Osoby te odżegnywały się od oceny swoich 
rówieśników, ich wypowiedzi nie wiązały się z poparciem, ani też negacją takiego 
zachowania, a raczej z próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Najczę
ściej podawano, że osoba taka ma jeszcze czas, jest za młoda, nie spotkała odpowied
niego partnera. Czternastoletnie uczennice szkół podstawowych traktują brak doświad
czeń seksualnych w ich wieku jako coś naturalnego:

- „ (o chłopcu) Ma jeszcze czas, gdyż jest jeszcze trochę za mały na współżycie seksualne. 
Coś nie coś na pewno wie!” (Tarnów, czytelniczka „Brava” i „Popcornu”);

- „14-letnia ma jeszcze czas - chociaż już niektóre rzeczy powinna wiedzieć jako dziewczyna”; 
(o chłopaku): „Ma jeszcze czas, żeby się dużo rzeczy dowiedzieć ma w końcu 14 lat” (Tarnów);

- „Dziewczyny wolą uczucia raczej platoniczne i to im wystarcza, przynajmniej w naszym 
wieku. Jest jeszcze na to czas”; (o chłopcu) „Ma na to czas, jest jeszcze za młody na sex” (Dob
czyce).

Takie odpowiedzi można by uznać za reprezentatywne, ale nie jedyne dla uczniów 
szkół podstawowych; krakowianka piszę o dziewczynie bez doświadczeń seksualnych: 
„Albo nie spotkała jeszcze odpowiedniego partnera, albo jej przekonania na to nie 
pozwalają”.

Zwracanie uwagi na to, że powodem braku doświadczeń seksualnych rówieśników 
może być fakt, iż nie znaleźli odpowiedniej osoby, jest istotne dla części ankietowa
nych nastolatków, przy czym owa „odpowiednia osoba” jest rozumiana różnorako, na 
co wskazują wypowiedzi młodzieży. Dla jednych „odpowiednia” osoba to ta, którą się 
kocha, a „miłość nie jest na wyścigi” - jak wyjaśnia licealistka z Mielca. Oceniając 
chłopca nieposiadającego żadnych doświadczeń seksualnych, niektórzy respondenci 
przypisują mu nieśmiałość: „Może nie miał okazji lub trudność sprawiają mu choćby 
same rozmowy z płcią przeciwną”.

W ocenach dopuszczających taką sytuację, że rówieśnik może nie posiadać żadnych 
doświadczeń seksualnych, pobrzmiewa jakaś chęć obrony tej osoby, wyrażona 
w stwierdzeniach typu: „O niczym to nie świadczy”, „Nie znaczy to, że jest gorsza od 
wszystkich”, „Ma prawo poczekać”. Jeśli te wypowiedzi wychodzą z ust osób nie- 
współżyjących, mogą być po części ich własną obroną przed (domniemaną) presją 
seksualną. Intencją pytających nie było natomiast sugerowanie respondentom, że osoby 
w ich wieku powinny posiadać doświadczenia seksualne, lecz poznanie ich opinii na 
wskazany temat.
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Pewna część młodzieży z grupy tych, którzy dopuszczają brak doświadczeń seksu
alnych rówieśników, uważa, że wynika to z nieposiadania jakiejś wiedzy w tym zakre
sie, np.: dokładnej wiedzy o tym, jak się współżyje (co, gdzie i jak?)

-„Myślę, że jest to wynik niedoinformowania” (chłopak, 14 lat, SP, Kraków);

- „Ma jeszcze na to czas, nie jest odpowiednio poinformowany” (chłopak, 14 lat, SP, Dob
czyce, czytelnik „Brava” i „Popcornu”);

- „Jeżeli nie wie o tym, to uważa, że ma czas” (o dziewczynie), „Myślę, że chłopak powinien 
wiedzieć coś o tym, ale też ma czas. Jeżeli nie śpieszy się, to może i dobrze” (dziewczyna, 17 lat, 
technikum, Skrzynka);

- „Nie powinna podejmować współżycia, należy się najpierw coś dowiedzieć, ale w sumie od 
kogo my to mamy wiedzieć, przecież nie zapytamy o to rodziców” (dziewczyna, 16 lat, Gruszów, 
czyta „Bravo”, „Bravo Girl”);

- „To się często zdarza, gdyż nie mają dostępu do informacji na ten temat, a rodzice nie prze
kazali im niezbędnej wiedzy” (dziewczyna, 17 lat, technikum, Gorzków).

Blisko 1/5 badanych popiera to, że osoba będąca w ich wieku nie ma żadnych do
świadczeń seksualnych. Aprobata ta jest wyrażona w sposób mniej lub bardziej entu
zjastyczny. Dla większości nastolatków z tej grupy, ci, którzy nie współżyją, to: „nor
malni ludzie”, „porządna dziewczyna, porządny chłopak”, „tacy sami jak inni”. Sie
demnastolatka ucząca się w krakowskim liceum piszę:

- „Uważam to za całkowicie normalne, mamy czas na miłość i sex”; o chłopaku dodaje: „To 
samo, pomimo że uważa się z reguły, że faceci powinni być doświadczeni. To bzdura!” (czyta 
„Bravo” i „Dziewczynę”).

Nieposiadający doświadczeń seksualnych rówieśnicy oceniani są jako: mądrzy, roz
sądni, rozważni, spokojni, dobrze wychowani, uczciwi. Na uznanie według młodych 
ludzi zasługują ci, którzy potrafią się oprzeć presji seksualnej lub własnym pragnie
niom związanym z chęcią odbywania stosunków seksualnych, czy to z powodu przy
jętych zasad moralnych, wychowania, odpowiedzialności, czy przekonań religijnych. 
Na postawione w kwestionariuszu ankiety pytanie: Co sądzisz o osobie w Twoim wie
ku, która nie ma żadnych doświadczeń seksualnych?, odpowiadano:

- „Sama ich nie mam i nie uważam, by było to czymś złym”; o chłopcu dodaje: „Jest to po
rządny chłopak” (dziewczyna, 16 lat, LO, Dobczyce, czytelniczka „Brava” i „Popcornu”);

- „(o dziewczynie) „Uważam, że nie jest to żadną ujmą dla jej kobiecości i z powodu tego nie 
powinna mieć żadnych kompleksów, gdyż ma jeszcze czas”; (o chłopaku) - „Jest spoko” (dziew
czyna, 16 lat, LO, Raciechowice, czyta „Dziewczynę”);

- „Jest to godne podziwu, ponieważ w tych czasach to rzadkość” (dziewczyna, 17 lat, LO, 
Nowy Sącz).

Niektóre osoby wypowiadają swoje uznanie, stwierdzając: „tak trzymać”, „OK”, 
„Tak powinno być”, „Popieram ich postawę”. Poparcia osobom bez doświadczeń sek
sualnych udzielają także ci, którzy mają za sobą inicjację seksualną:

- (o dziewczynie) „Myślę, że postępuje słusznie, gdyż widocznie nie jest jeszcze do tego 
przygotowana. W pełni ją popieram”; (o chłopcu): „To znaczy, że traktuje dziewczyny z szacun
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kiem i nie zależy mu tylko na tym, aby dziewczynę zaciągnąć do łóżka, a potem zostawić” 
(dziewczyna, 17 lat, technikum, Trzemeśnia, współżyjąca od roku, czyta „Bravo”);

- „Są w porządku” (chłopak, 17 lat, technikum, Mielec, współżyje, wiele partnerek).

Część badanej młodzieży, odpowiadając na pytanie, co sądzą o osobie w ich wieku, 
która nie ma żadnych doświadczeń seksualnych, nawiązywała w odpowiedzi do warto
ści moralnych i religijnych:

- (o dziewczynie) „Ma w sobie wiele wartości, szanuje się”; (o chłopaku) „Jest bardzo warto
ściowy i szanuje dziewczyny” (dziewczyna, 17 lat, Kraków, czytelniczka „Drogi”);

- „To przejaw rozsądku, wrażliwości i wierności własnym zasadom” (chłopiec, Nowa Huta);

- (o chłopcu) „Jest bardzo wartościowy, to osoba, dla której ważne są normy moralne” 
(dziewczyna, LO, Kraków);

- (o dziewczynie) „Myśli logicznie i konsekwentnie”; (o chłopaku) „Nie chce wpakować 
dziewczyny w niechcianą ciążę, postępuje odpowiedzialnie i w niczym mu to nie umniejsza, 
przeciwnie, stanowi o jego wartości” (dziewczyna, 16 lat, technikum, Łękawica, czyta „Drogę”, 
„Wzrastanie”);

- (o dziewczynie) „Nie jest bynajmniej nieszczęśliwa, a jeżeli ma chłopaka i nie chce podej
mować tego kroku, świadczy to o jej poszanowaniu własnej godności”; (o chłopaku) „To samo” 
(dziewczyna, LO, Mielec, czyta „Miłujcie się”);

- (o dziewczynie) „Jest na pewno rozważna, mądra i czeka z tym do ślubu”; (o chłopaku) 
„Ma rację, że nie myśli o tych rzeczach” (dziewczyna, 17 lat, LO, Poznachowice Góme);

- (o chłopcu) „Jeśli byłby przystojny, to ma bardzo silną wolę, gdyż mężczyźni są bardzo 
wrażliwi na kobiece uroki. Chciałabym mieć takiego chłopaka”; (o dziewczynie) „Ma silną wolę, 
gdyż każdy ma pociąg w tym kierunku, ceniłabym taką osobę” (dziewczyna, 17 lat, LO, Wiśnio
wa);

- „To osoby religijne, posłuszne rodzicom i bardzo dobrze, że nie podejmują takich działań
- nie zatruwają sobie życia” (dziewczyna, Proszowice).

W cytowanych wypowiedziach respondentów docenione zostały takie wartości, jak: 
szacunek dla drugiej osoby czy ciała, godność osobista, wierność przyjętym zasadom 
moralnym, normy religijne. Poglądy te głoszone były często przez osoby, których sto
sunek do seksualności ukształtowany został pod wpływem katolickiej etyki seksualnej, 
o czym same powiadamiały bądź można było sądzić o tym pośrednio z literatury, jaką 
czytały (prasa katolicka).

Co szósty badany (16,5%) nie chce oceniać osób nieposiadających żadnych do
świadczeń seksualnych, pisząc podobnie jak uczeń krakowskiego technikum: „To ich 
sprawa, nie mogę ich oceniać”. Chłopcy zasadniczo częściej niż dziewczęta pozostają 
obojętni wobec braku takich doświadczeń u ich rówieśników, odpowiadając, że to Jej 
(jego) sprawa”, „to jest dla mnie obojętne”, „to jest jej (jego) życie i nie mogę jej (je
go) jakoś osądzać”.

Co piętnasty respondent (6,5%) wyrażał się z dużą dezaprobatą o dziewczynie nie
posiadające) żadnych doświadczeń seksualnych, chłopcy byli tak oceniani częściej 
(7,5%) - przez co trzynastego badanego. Należy zaznaczyć, że opinie wypowiadane 
przez osoby negatywnie oceniające swoich rówieśników były niejednokrotnie obraźli- 
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we, pełne kpin, niepozbawione silnych emocji. Rzadko padała ocena wyważona 
w sposobie wypowiedzi. Zwykle stwierdzano, że niedoświadczony rówieśnik to: 
„idiotka, idiota”, „kretynka”, Jest prymitywna”, Jakiś nienormalny”, „cheba jest ku
jonem, prymitywna”, Jest cheba niedorobiony, debil”.

Charakterystyczne jest to, że te pejoratywne określenia pochodzą często od osób ze 
szkół podstawowych, czyli młodszych wiekiem respondentów. Sami, jak piszą w an
kiecie, nie odbyli pierwszego stosunku seksualnego, więc posiadanie doświadczeń 
seksualnych nie jest dla nich równoznaczne ze współżyciem. Bywa, że rozumieją przez 
to pojęcie uświadomienie seksualne, czego przykładem mogą być następujące opinie 
niewspółżyjących czternastolatek z Dobczyc, czytających „Bravo”, „Bravo Girl”, 
„Dziewczynę”:

- (o dziewczynie) „Jest trochę zacofana, ale ma jeszcze czas to nadrobić”; (o chłopaku) 
„on też”;

- (o dziewczynie) „Jest zacofana, znam jedną, uważa, że wszystko co związane z intymno- 
ściąjest zboczone”; (o chłopaku) „Też jest trochę zacofany, ale to nic”.

Nieposiadanie w swojej biografii przeżyć natury seksualnej „to duże zacofanie za
sługujące na współczucie i ubolewanie zarazem”, piszę mieszkanka Nowej Huty. 
„Gdzie ona się wychowywała?” - pyta o niedoświadczoną dziewczynę szesnastoletni 
uczeń technikum zamieszkały w Łapanowie. Zdaniem niewspółżyjącego ucznia II 
klasy LO z Brzeska niedoświadczony chłopak „rnusiał się wychowywać na bezludnej 
wyspie”, a dziewczyna, która do tej pory nie zdobyła żadnych doświadczeń seksual
nych, „kiedyś w życiu się nieźle przejedzie”. W podobnym tonie odpowiadają współ- 
żyjący seksualnie chłopcy:

- (o dziewczynie) „Sama sobie winna”; (o chłopcu) „Szkoda mi go” (18 lat, technikum, Kli- 
szów);

- (o chłopcu) „To ciężki zawodnik” (17 lat, LO, Nowy Sącz);

- (o chłopcu) „Współczuję mu, ale nie jest za późno”; (o dziewczynie) „Ma jeszcze czas”
(17 lat, ZSZ, Dobczyce, współżyje od dawna);

- (o chłopcu) „Widocznie seks nie jest dla niego wyzwaniem” (17 lat LO, Nowy Sącz).

Ci, którzy nie posiadają żadnych doświadczeń seksualnych - „przedstawiciele za
grożonego wymarciem gatunku” - „nie umieją korzystać z sytuacji” i „nie mają szczę
ścia”. Jeśli jest to chłopak, to pewno „nie ma panienki”, „może nie pociągają go dziew
czyny” lub jest „kujonem, który myśli tylko o nauce”.

Odpowiedzi prawie co dziesiątego respondenta na pytanie o ocenę „niedoświadczo
nego” rówieśnika zostały skategoryzowane jako „inne” (ocena braku doświadczenia 
dziewczyny - 9,1%; ocena braku doświadczenia chłopaka - 9,9%). W tej grupie bada
nych znajdują się osoby, które najczęściej udzielają porad „niedoświadczonym”, przy 
czym posiadanie doświadczeń seksualnych jest przez nich kojarzone z byciem uświa
domionym seksualnie. Niektórzy ankietowani radzili:

- „Obydwoje powinni kształcić się w tym kierunku” (dziewczyna, 17 lat, ZSZ, Komatka);

- (o dziewczynie) „Powinno się ją powoli uczyć o tym i przygotowywać na tę chwilę” (chło
pak, 17 lat, ZSZ, Brzączowice);
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- (o dziewczynie) „Powinna porozmawiać z matką lub koleżanką z kimś doświadczonym np. 
lekarzem”; (o chłopcu) „Powinien porozmawiać z kimś poważnym lub poczytać książki” (chło
pak, 17 lat, technikum, Winiary).

W mniemaniu pewnej grupy nastolatków posiadanie doświadczeń seksualnych od
nosi się do edukacji w zakresie antykoncepcji. Czternastolatka z Dobczyc, czytelniczka 
„Brava” i „Popcornu”, z oburzeniem piszę:

„No ja nie rozumiem, jak ktoś może o tym nie być powiadomionym, nie wiedzieć, jak się za
chodzi w ciążę i jak się temu zapobiega”.

Siedemnastoletni chłopcy uczący się w szkołach zawodowych z pewnym niedowie
rzaniem odnoszą się do tego, jakoby ich rówieśnicy nie posiadali żadnych doświadczeń 
seksualnych, ale owo „doświadczenie” dotyczy według nich wiedzy, skoro piszą:

- „Nie ma takiej możliwości, aby żaden chłopak nie wiedział nic o współżyciu” (Dobczyce, 
współżyjący);

- (o dziewczynie) „Ma czas, ale w tym wieku chyba wszyscy o tym wiedzą” oraz „Myślę, że 
takich chłopaków bez doświadczenia nie ma” (Mielec).

Odpowiedzi niektórych nastolatków są ilustracją nieśmiertelnej zasady podwójnej 
moralności - dziewczynę bez doświadczeń seksualnych ocenia się pozytywnie, zaś 
chłopca obojętnie, inaczej, zasadniczo gorzej. Młodzi chłopcy z Mielca uważają że:

ocena dziewczyny ocena chłopaka
„Jest fajna” „Trudno powiedzieć” (14 lat),

„Jest w porządku” „To jest jego sprawa” (17 lat, technikum).

Dziewczęta wyrażają się podobnie o niedoświadczonych rówieśnikach:

ocena dziewczyny ocena chłopaka
„Mądrą ma własne zdanie” „Dziwny, inny, nie wiem” (17 lat, LO, Mielec)

„Jest porządną osobą zrobi to, kiedy będzie „Jeszcze takiego nie spotkałam” (17 lat, ZSZ, 
na to przygotowana” Tamów, czyta „Bravo”, „Bravo Girl”).

Często pojawiają się głosy takie, że dziewczyna nie powinna być doświadczona, 
a chłopiec, owszem, tak:

ocena dziewczyny ocena chłopaka
„Może akurat jej to jest jeszcze niepo- „Powinien się już doświadczać” 
trzebne”

(dziewczyną 14 lat, Jadowniki, czyta „Bravo”, „Bravo Girl”, „Dziewczynę”, „Popcorn”);

„Znajomość takich doświadczeń, nie jest „Powinien coś wiedzieć” 
konieczna”

(chłopiec, 18 lat, Technikum Samochodowe, Mielec).
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Większość nastolatków, wypowiadając się na temat braku doświadczeń seksualnych 
u swoich rówieśników, uznawała, że na seks mają oni jeszcze czas, stąd częste oceny 
dopuszczające i aprobujące brak doświadczeń seksualnych kolegów. Jednakże do ta
kich ocen bardziej skore były dziewczęta niż chłopcy. Brak doświadczenia dziewczyny 
spotykał się z aprobatą 28,9% uczennic i 15,1% uczniów bądź uznaniem, że to natural
ne w ich wieku (ocena dopuszczająca), przez 31% dziewcząt i 22,2% chłopców. 
W grupie osób negatywnie oceniających „niedoświadczoną rówieśniczkę” znalazło się 
więcej chłopców niż dziewcząt (8% wobec 4,8%). Ocena dziewczyny, która nie posia
da doświadczeń seksualnych, zależała od płci badanych (p < 0,0001; Vc = 0,254). Płeć 
respondentów różnicowała również zdania na temat niedoświadczonego seksualnie 
chłopca (p< 0,0001; Vc = 0,245). Niedoświadczony chłopak był częściej oceniany 
pozytywnie przez rówieśniczki (aprobata: dziewczęta - 26,5%, chłopcy - 12,1%, do
puszczenie: dziewczęta -26%, chłopcy - 20,1%). Młodzi mężczyźni natomiast częściej 
niż ich koleżanki przyjmowali stanowisko obojętne (chłopcy - 20,3%, dziewczęta - 
11,9%) bądź negatywne (uczniowie - 8,7%, uczennice - 6,1%) wobec niedoświadczo
nego chłopaka. Pozostałe zmienne nie różnicowały w sposób statystycznie istotny 
odpowiedzi nastolatków30.

30 Poza zmienną, jaką było podjęcie współżycia seksualnego. Ta zależność została omówiona w roz
dziale VII.3.

Respondentom pytanym o ocenę zachowań seksualnych rówieśników przedstawio
no następującą sytuację: Wyobraź sobie, że Twoja koleżanka spędziła noc z niedawno 
poznanym chłopakiem, z którym nie zamierzała kontynuować znajomości. Co o tym 
sądzisz? W pytaniu tym badani proszeni byli o ustosunkowanie się do kwestii przy
godnych kontaktów seksualnych, jakie mogłyby stać się udziałem uczniów. Otrzymane 
odpowiedzi pogrupowano, wyróżniając pięć kategorii. Przeszło połowa badanych 
(53,5%) wypowiedziała się zdecydowanie krytycznie przeciwko takiemu zachowaniu, 
zaś co dwudziesty badany (4,9%) oceniał takie zdarzenie negatywnie, ale równocześnie 
usprawiedliwiał „koleżankę”. Co piąty badany (21%) zajmował neutralne stanowisko 
w tej kwestii, uważając, że jest to prywatna sprawa nastolatka i nie powinno się tego 
oceniać. Niewielki odsetek ankietowanych (8,3%) wyrażał swoje przyzwolenie wobec 
przedstawionej sytuacji, ustosunkowując się do niej aprobująco. Również kilka procent 
badanych (6,5%) nie wiedziało, co sądzić o tym fakcie, bądź zapewniało, że sami by 
tak nie postąpili (kategoria - „inne”).

O bezwzględnej negacji (53,5%) takiego zachowania świadczyły komentarze odno
szące się do osoby rówieśniczki:

- „Zero rozumu w głowie, nie jest odpowiedzialna” (chłopiec, 17 lat, ZSZ, Nowy Sącz);

- „Ona jest niepoważna albo jej raz po pijanemu odbiło” (chłopak, 16 lat, LO, Tarnów).

Ci, którzy nie pochwalali postępowania „koleżanki”, jednak rozumieli ją (kategoria 
- „negacja z usprawiedliwieniem”, 4,9%), wypowiadali się podobnie jak uczennica 
dobczyckiego liceum:

- „Nie powinna była iść z nim do łóżka, choć ja też nie wiem co bym zrobiła. Wtedy nie my
śli się o niczym, jest się jakby zamroczonym drugim człowiekiem” (17 lat, czytelniczka „Dziew
czyny”).
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Młodzież, która z pewną obojętnością podchodziła do przedstawionej sytuacji 
(21%), uznając, że dotyczy to prywatności samej uczestniczki owej nocy spędzonej 
z niedawno poznanym chłopakiem, pisała o dziewczynie:

- „Ciekawy przypadek. To jest tak powszechne, że nie warto się tym przejmować. A zresztą 
to sprawa prywatna” (chłopak, 16 lat, LO, Kraków, współżyjący);

- „Ma do mnie duże zaufanie, że mi o tym powiedziała, ponadto jest to jej sprawa. Przestrze
gam ją jedynie przed konsekwencjami” (chłopiec, 17 lat, LO, Kraków, współżyjący, wiele partne
rek, czyta „Playboya”).

Z grupy nastolatków, którzy ze zrozumieniem i w sposób przyzwalający wypowie
dzieli się na temat hipotetycznego wydarzenia (8,3%), pochodziły następujące wypo
wiedzi:

- „Jeśli tego chciała, to czemu nie? Przecież sama odpowiada za swoje czyny” (chłopak, 17 
lat, LO, Proszowice, czyta „Bravo” i „Popcorn”, współżyjący, jedna partnerka);

- „Numerek nie jest niczym złym, ale żeby później nie wpadła w ciążę” (chłopak, 17 lat, LO, 
Nowy Sącz);

- „Jeśli ona nie ma sobie tego za złe, to ja jej tym bardziej. Owszem, to niemądre, ale niestety 
czasami nie myślimy logicznie i popełniamy błędy” (dziewczyna, 17 lat, LO, Brzesko, współży- 
jąca).

Chłopcy częściej niż dziewczęta wyrażali swoją obojętność bądź przyzwolenie na 
przypadkowy kontakt seksualny. Uczniowie prawie dwa razy częściej niż uczennice 
uznawali, że opisane zachowanie jest prywatną sprawą nastolatka (kategoria - „obojęt
ność”, odpowiednio: 29,1% oraz 15,1%) bądź że jest to coś naturalnego, jeśli tylko ma 
się ochotę na współżycie seksualne (10,6% wobec 6,8%). Dziewczęta natomiast zde
cydowanie częściej niż chłopcy wypowiadały się negatywnie o hipotetycznej sytuacji 
(kategoria - „negacja bezwzględna”, dziewczęta - 65,8%, chłopcy - 48,5%, kategoria 
- „negacja z usprawiedliwieniem”, odpowiednio: 6,8% oraz 3,6%). Opisana zależność 
jest istotna na poziomie statystycznym (p < 0,0001; Vc = 0,217), natomiast zmienna, 
jakąjest czytelnictwo pism młodzieżowych, nie różnicuje odpowiedzi badanych.

Podejmowanie współżycia seksualnego przez nastolatków, aby dać tzw. dowód 
miłości, spotkało się ze zdecydowaną dezaprobatą ze strony większości respondentów. 
Celowo rozpatrywano tę kwestię oddzielnie w odniesieniu do chłopaka, który mógłby 
żądać dowodu miłości od dziewczyny, oraz oddzielnie w stosunku do dziewczyny, 
pytając również, czy ona ma prawo wysuwać takie żądanie w kierunku swojej sympa
tii31. W ten sposób postawione pytania miały za zadanie wykazać, czy istnieje pewien 
podwójny standard w przyznawaniu takiego prawa. Oczywiście, większość respon
dentów wypowiedziała się w ogóle przeciwko tzw. dowodom miłości, niezależnie od 
tego, z której strony - od chłopca czy od dziewczyny - płynęłoby takie żądanie.

31 Zob. Aneks, kwestionariusz ankiety, pytania 17 i 18.

Przeszło 4/5 (84,9%) badanych uważało, że chłopak nie ma prawa namawiać 
dziewczyny do współżycia seksualnego, motywując to potrzebą przekonania się o jej 
miłości do niego. Podobna liczebnie grupa (79,3%) ankietowanych odpowiadała, że 
dziewczyna nie powinna oczekiwać od chłopaka takiego dowodu. Ci, którzy wypowia
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dali się przeciwnie, tzn. uznawali, że obie strony mają prawo żądać dowodów miłości 
od swoich sympatii, stanowili mniejszość. Chłopcu przyzwalało na takie zachowanie 
7,4% respondentów, dziewczynie zaś 11,8%. Znamienne, że nieco większa grupa ba
danych sądziła, iż to dziewczyna mogłaby oczekiwać od chłopca dowodu miłości, 
skoro to ona mogłaby ponieść większe konsekwencje w związku z podjęciem współży
cia seksualnego. Zdarzały się także takie wypowiedzi, że jedna i ta sama osoba (byli to 
chłopcy) przyznawała dziewczynie prawo do dowodu miłości ze strony sympatii, 
a chłopcu nie. Niewielki odsetek badanych uchylał się od odpowiedzi na postawione 
pytania, pisząc, że nie ma zdania na ten temat.

Siedemnastoletnie dziewczęta, odpowiadając negatywnie na pytanie: Czy chłopak 
ma prawo, Twoim zdaniem, żądać od dziewczyny podjęcia współżycia seksualnego jako 
„dowodu miłości”?, motywowały to w następujący sposób:

- „Absolutnie nie ma tego prawa. Chłopak, który żąda «dowodu miłościw, nie jest wart swojej 
dziewczyny, myśli tylko o seksie” (LO, Poznachowice Góme);

- „Dziewczyna może także żądać dowodu od niego, aby jej nie kazał współżyć - jak kocha 
to poczeka” (LO, Nowy Sącz, czytelniczka „Dziewczyny”);

- „Myślę, że nie. Gdyby mój chłopak zażądał ode mnie dowodu miłości, a ja nie byłabym na to 
gotowa to pewnie bym od niego odeszła” (ZSZ, Dobczyce, czyta „Bravo Girl” i „Dziewczynę”);

- „Nie, ale często się tak zdarza” (LO, Brzesko, wspólżyjąca);

- „Nie. Sama na takiego trafiłam i jako naiwna, nieznająca życia, zgodziłam się. To był błąd, 
bardzo duży” (LO, Borzęcin, współżyjąca).

Autorki przytaczanych wypowiedzi uważały, że nikt nie ma prawa żądać dowodu 
miłości, dziewczyna również nie powinna tego czynić.

Okazuje się, że odpowiedzi badanych na dwa pytania dotyczące dowodu miłości 
różnicuje w sposób statystycznie istotny jedynie jedna zmienna - płeć respondentów. 
Jakkolwiek zasadniczo wszyscy ankietowani byli przeciw temu zjawisku, to w grupie 
tych, którzy odpowiadali inaczej, większość stanowili chłopcy. Młodzi mężczyźni 
częściej niż ich koleżanki sądzili, że dawanie dowodów miłości powinno następować, 
niezależnie od faktu, kto ich oczekuje - dziewczyna czy chłopak. Dlatego pięć razy 
częściej niż ich rówieśniczki wskazywali, że chłopak ma prawo żądać tego od swojej 
dziewczyny (12% wobec 2,4%), podobnie ona może zaproponować, aby to chłopak dał 
jej dowód miłości (chłopcy - 18,9%, dziewczęta - 4%). Dziewczęta natomiast częściej 
niż chłopcy wypowiadały się przeciwko praktyce dawania dowodów miłości. Stąd 92% 
uczennic stwierdziło, że chłopak nie powinien oczekiwać tego od dziewczyny (przy 
79,9% uczniów tak odpowiadających), a 88% dziewcząt było zdania, że to dziewczyna 
nie powinna żądać dowodu miłości od chłopaka (do tego stwierdzenia przychyliło się 
72,6% młodych mężczyzn). Wskazana zależność, dotycząca opinii młodych na temat 
dawania dowodów miłości, od zmiennej, jaką była płeć badanych, jest istotna staty
stycznie (p < 0,0001; „chłopak może żądać dowodu” - Vc = 0,201; „dziewczyna może 
żądać dowodu” - Vc = 0,238).
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3. Współżycie seksualne badanych

Termin inicjacja (z łac. initiare - zaczynać, initialio - rozpoczęcie) oznacza obrzędy 
wtajemniczenia - opisywane często przez etnografów dla wielu społeczeństw pierwot
nych - dzięki którym młodzi stają się pełnoprawnymi członkami plemienia. Owo wej
ście w świat dorosłych - „obrzędy przejścia” były niezmiernie ważne, gdyż „rytuał ten 
sankcjonował przyznanie wstępnych praw i obowiązków dorosłości”32. Jakkolwiek 
rytuałom wtajemniczenia podlegała osobno każda z płci, to szczególnie powszechne 
były inicjacje chłopców, nierzadko związane z próbami męskości czy wytrzymałości 
oraz operacji na genitaliach (te wykonywano u obu płci - obrzezanie u chłopców 
i klitoridektomia u dziewcząt). Podczas odbywających się rytuałów młodzi chłopcy 
oraz ich opiekunowie zobligowani byli do zachowywania wstrzemięźliwości seksual
nej. Po zakończeniu obrzędu, nowo kreowani mężczyźni mieli zezwolenie (np. wśród 
plemion australijskich) na sprawdzanie przez jakiś czas swoich możliwości seksual
nych33. Inicjacje dziewcząt były rzadziej praktykowane, zwykle dziewczynę uznawano 
za dorosłą po menarche, wtedy też uzyskiwała prawo do zamążpójścia. We współczes
nych społeczeństwach „obrzędy przejścia”, pozostałe w formie szczątkowej, odnoszą 
się do wręczania dowodów osobistych (czy raczej hucznie obchodzonych „osiemna
stek”), matury (egzamin dojrzałości) oraz immatrykulacji na wyższych uczelniach. 
Inicjacja seksualna natomiast, która dotyczy odbycia przez jednostkę pierwszego sto
sunku seksualnego, w świadomości wielu nastolatków wiąże się z przekraczaniem 
zakazów nieistniejących w świecie dorosłych.

32 A. Zadrożyńska, Inicjacje [w:] K. Imieliński (red.), Seksuologia kulturowa, Warszawa 1984, s. 180.
33 Tamże, s. 182.
34 Cyt. za: M. Kozakiewicz, Moralne..., s. 408-409, badano studentów.
35 Tamże, s. 411. A. Dryjski przebadał 350 chłopców ze środowisk przemysłowo-handlowych oraz 320 

z „prowincji”.
36 H. Malewska, Kulturowe..., s. 104. Badano pacjentki klinik ginekologicznych, łącznie - 861 kobiet.
37 Zob. Z. Izdebski, Seksualizm..., s. 29.

W Polsce już na przełomie wieku XIX i XX prowadzono badania dotyczące oby
czajowości seksualnej młodzieży i jakkolwiek nie były one reprezentatywne (respon
dentami byli najczęściej studenci i żołnierze), to ich sondażowy charakter wnosił czę
ściową wiedzę w tej dziedzinie. Podstawowym problemem interesującym autorów było 
ustalenie odsetka młodzieży, która utrzymywała przedmałżeńskie stosunki seksualne. 
Według T. Łazowskiego i K. Siwickiego (rok 1906) współżycie płciowe przed 19. 
rokiem życia rozpoczęło 80,4% chłopców34. W świetle późniejszych badań z roku 
1934, prowadzonych przez A. Dryjskiego, odsetek badanych mających takie doświad
czenia przed 18. rokiem życia jest podobny - dotyczy 79,9% chłopców z miasta 
i 69,4% młodych mężczyzn z prowincji35. Z badań H. Malewskiej (1959), dotyczących 
zachowań seksualnych kobiet, wynika natomiast, że pierwszy stosunek płciowy przed 
19. rokiem życia miało 29,3% dziewcząt36. Przeprowadzone kilkanaście lat później 
badania A. Jaczewskiego i J. Radomskiego (1972) wskazują, że przed 18. rokiem życia 
stosunki płciowe podejmowało 8,7% dziewcząt i 59,6% chłopców37.

Jakie rozmiary omawianego zjawiska ukazują polskie raporty obecnego czasu?
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Od roku 1990 nasz kraj uczestniczy w międzynarodowych badaniach nad zachowa
niami zdrowotnymi młodzieży szkolnej: Health Behaviour in School -Aged Children. 
Z badań przeprowadzonych w 1998 roku na reprezentatywnej próbie uczniów klas I 
i III szkół ponadpodstawowych wynika, że 38% chłopców i 23% dziewcząt w wieku 
15 i 17 lat miało już stosunek płciowy38. Odmienne dane uzyskano w badaniach, któ
rymi objęto ogólnopolską kwotową próbę uczniów szkół ponadpodstawowych wszyst
kich typów. Gdy w roku 1996 zadano młodzieży pytanie: „Czy odbyłeś już pierwszy 
stosunek seksualny?” w analizowanej grupie 9047 uczniów w wieku 15-19 lat odpo
wiedzi twierdzącej udzieliło 2660 osób, tj. 29,4%; w tym 23,8% dziewcząt oraz 35,3% 
chłopców39. Zważywszy, iż dane dotyczą znacznie starszej młodzieży niż w poprzed
nich badaniach, należałoby się spodziewać wyższego odsetka nastolatków po inicjacji 
seksualnej. Z kolei badania rzeszowskich licealistów w wieku 14-19 lat ujawniły, że 
16,3% respondentów badanych w 1997 roku i 18,2% osób badanych w roku 1994 
podjęło współżycie seksualne40. Badania zrealizowane w 1998 roku przez CBOS do
starczyły natomiast informacji, zgodnie z którą prawie połowa (46%) młodych ludzi 
opuszczających szkoły ponadpodstawowe deklaruje, że ma już za sobą pierwsze do
świadczenia seksualne41.

38 B. Woynarowska (red.), Wiedza..., s. 41-42, liczba badanych - 3240 osób.
39 W. Wróblewska, Nastoletni..., s. 40.
40 E. Moczuk, Młodzież..., s. 137-138. Badanie z 1994 roku objęło 450 osób, a z 1997 - 416 osób.
41 Młodzież o życiu seksualnym, M. Wenzel (oprać.), CBOS, s. 1-2. Badanie zrealizowane na ogólno

polskiej reprezentatywnej próbie (liczba badanych - 1316) uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawo
wych.

W naszym sondażu na pytanie: Czy Ty podjęłaś/podjąłeś współżycie seksualne? 
prawie 15% młodzieży odpowiedziało twierdząco; około trzy czwarte zaprzeczyło, iż 
ma za sobą pierwsze kontakty seksualne; natomiast co dziesiąta osoba spośród zapyta
nych (10,3%) uchyliła się od odpowiedzi (tab. 34).

Tabela 34. Deklarowane podjęcie współżycia seksualnego

Czy Ty podjęłaś/podjąłeś współżycie seksualne? l.b. %

Brak odpowiedzi 6 0,8

Tak 119 14,9

Nie 592 74,0

Nie chcę powiedzieć 83 10,3

Razem 800 100,0

Ponieważ respondenci należą do przedziału wiekowego 13-19 lat (przy czym sie- 
demnastolatkowie stanowią aż 50,6% badanej populacji), nie może zaskakiwać fakt, iż 
otrzymane dane odnośnie do odbycia pierwszego stosunku seksualnego znacznie od
biegają od cytowanych wyżej wyników uzyskanych na próbach reprezentatywnych, 
gdzie odsetek współżyjących jest 2-3 razy wyższy. Oczywiście, w związku z realizacją 
powyższego sondażu głównie w Małopolsce, trudno kusić się o porównania ze wzglę
du na dobór prób badawczych i różnorodność założeń metodologicznych. Jednakże 
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otrzymane wyniki są bardzo bliskie tym, jakie uzyskał E. Moczuk, pytając o inicjację 
młodzież zamieszkałą w jednym z miast południowo-wschodniej Polski - Rzeszowie.

Niemniej jednak można przypuszczać, że owe 10% respondentów, którzy nie chcą 
odpowiedzieć na postawione pytanie, pragnie ukryć fakt rozpoczęcia współżycia sek
sualnego, mimo anonimowości ankiety, obawiając się presji dorosłych, nauczycieli czy 
też rówieśników bądź uważając, że jest to ich prywatna sprawa. Niewykluczone też, że 
za tą liczbą kryją się osoby, dla których wstydliwe jest niepodjęcie w ich wieku życia 
seksualnego, lub te, które chronią swoją prywatność. Pytając o tak osobistą sprawę, jak 
rozpoczęcie współżycia seksualnego, nie można zapominać o specyfice zastosowanej 
techniki badawczej, jaką jest ankieta. Należy mieć świadomość tego, że respondent 
z uwagi na intymność i drażliwość poruszanych kwestii lub z innych przyczyn umyśl
nie, jak stwierdza A. Kłoskowska, udziela na pytania odpowiedzi niezgodnych z fak
tami42.

42 A. Kłoskowska, Wzory i..., s. 37.
Zob. B. Woynarowska, Wiedza..., s. 45.

Odnotowano istotną na poziomie statystycznym zależność pomiędzy wczesnym 
rozpoczynaniem życia seksualnego a płciąbadanych (p < 0,001; Vc = 0,144, tab. 35).

Tabela 35. Podjęcie współżycia seksualnego według płci

Czy Ty podjęłaś/podjąleś 
współżycie seksualne?

Płeć
Ogółem

Chłopcy Dziewczęta

l.b. % l.b. % l.b. %

Nie 279 77,9 313 88,7 592 83,3

Tak 79 22,1 40 11,3 119 16,7

Razem 358 100,0 353 100,0 711 100,0

Dane dotyczą tylko tych badanych, którzy wyrazili jednoznaczną deklarację

Na ogólną liczbę 119 uczniów przyznających się do podjęcia współżycia seksual
nego przypada 40 dziewcząt (co dziesiąta dziewczyna - 11,3%) i 79 chłopców (czę
ściej niż co piąty - 22,1 %). A zatem chłopcy dwa razy częściej niż dziewczęta w bada
nej grupie mieli za sobą inicjację seksualną.

Podobną zależność wykazano również w badaniach zachowań seksualnych piętna
stoletniej młodzieży w niektórych krajach43. Chłopcy znacznie częściej niż dziewczęta 
podejmowali współżycie w takich krajach, jak: Izrael, Łotwa, Węgry, Francja, Irlan
dia Pn.; w USA nie stwierdzono różnic zależnych od płci, w Finlandii i Szkocji nato
miast po inicjacji seksualnej w wieku 15 lat było więcej dziewcząt niż chłopców. 
W Polsce odsetek osób po inicjacji seksualnej wynosił, w świetle przytaczanych badań, 
odpowiednio: 30% chłopców i 13% dziewcząt.

Co powoduje, że zwykle dziewczęta później podejmują współżycie seksualne? 
Prawdopodobnie cała gama czynników różnorakiej natury: społecznych, psychicznych, 
biologicznych oraz religijnych. Silnym hamulcem przed rozpoczynaniem aktywności 
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seksualnej, wyrażanej poprzez stosunki płciowe, jest zapewne dla dziewcząt lęk przed 
zajściem w ciążę, gdyż to one głównie ponoszą konsekwencję tego faktu.

Wydzielane w okresie pokwitania duże ilości hormonów płciowych, szczególnie 
u chłopców, stymulują silny wzrost popędu płciowego44. Z reguły wyższy poziom na
pięcia seksualnego występuje u młodych mężczyzn i to oni, powodowani chęcią rozła
dowania tego napięcia, mogą podejmować inicjację seksualną wcześniej niż ich rówieś
niczki, u których potrzeba seksualna rozwija się znacznie wolniej, a zdolność do prokre- 
acji „nie łączy się z rozbudzeniem erotycznym”45. Mniejszą aktywność seksualną 
dziewcząt w okresie dorastania tłumaczy się niższą - niż u chłopców - pobudliwością 
seksualną innym tempem rozwoju popędu płciowego, odmiennym nastawieniem 
uczuciowym, wreszcie społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami zachowania się 
dziewcząt, których duży wpływ jest często pomijany46.

44 M. Beisert, Seks..., s. 134; E. Łuczak, Dojrzewanie, s. 83.
45 E.B. Hurlock, Rozwój..., s. 375.
46 M. Żebrowska, Psychologia..., s. 756; E.B. Hurlock, Rozwój..., s. 375; B. Wojciszke, Psychologia..., 

s. 57; A. Jaczewski, J. Radomski, Wychowanie seksualne i problemy seksuologiczne wieku rozwojowego, 
Warszawa 1979, s. 63.

47 M. Beisert, Seks..., s. 135.

Mniejszy odsetek dziewcząt po inicjacji seksualnej może też mieć związek z glo
balnie wyższym konformizmem kobiet - mniej skłonnych do przekraczania obowią
zujących norm47. Jeśli idzie to w parze z większą religijnością dziewcząt, to możemy 
przypuszczać, iż rzadziej będą one skłonne podejmować przedwczesną inicjację sek
sualną.

Oczywiście, wiek w sposób istotny wpływa na podejmowanie współżycia seksual
nego (p < 0,001; Vc = 0,300). Wśród respondentów, którzy jednoznacznie zdeklarowali 
się w kwestii inicjacji seksualnej, mamy największy odsetek osiemnasto- i dziewiętna
stolatków potwierdzających jej odbycie (43,1%, tab. 36). Odsetek tych osób, które 
w wieku piętnastu i szesnastu lat podjęły współżycie seksualne, jest podobny i wynosi 
około 16%.

Tabela 36. Podjęcie współżycia seksualnego a wiek badanych (w %, N = 711)

Czy Ty podjęłaś/podjąłeś 
współżycie seksualne?

Wiek badanych (w latach)
Ogółem

13 14 15 16 17 18-19

Nie 100 100 84,4 84,1 82,3 56,9 83,3

Tak - - 15,6 15,9 17,7 43,1 16,7

Razem 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Dane dotyczą tylko tych badanych, którzy wyrazili jednoznaczną deklarację

Największy odsetek osób po inicjacji seksualnej znajduje się w najstarszej grupie 
badanych (co jest oczywiste), natomiast żaden respondent trzynasto-, czternastoletni 
nie deklarował, że podjął już współżycie seksualne. Prawdopodobnie osiągnięcie peł- 
noletności jest dla części respondentów równoznaczne z uprawnieniem do rozpoczęcia 
życia seksualnego.
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Poziom deklarowanej aktywności seksualnej różni się w zależności od typu szkół. 
Jak przypuszczano, najrzadziej o podjętym współżyciu seksualnym mówią uczniowie 
szkół podstawowych (zaledwie 2,6% młodzieży z tych szkół), a najczęściej osoby 
uczące się w zasadniczych szkołach zawodowych - w tej populacji co czwarty uczeń 
miał za sobą takie doświadczenia. Debiut seksualny ma za sobą blisko co piąty uczący 
się w liceum (21,7%) i 16% uczniów techników. Odnotowana w badaniach zależność 
między aktywnością seksualną a typem szkoły jest istotna statystycznie (p < 0,001; 
Vc = 0,255).

Badania, nie tylko socjologiczne, wskazują, że miejsce zamieszkania wpływa na 
wiek inicjacji seksualnej, co wyraża się w regule, że mieszkańcy wielkich miast po
dejmują inicjację wcześniej48. W środowisku wiejskim czy małych miejscowości, 
gdzie większość osób się zna, mamy do czynienia z większą kontrolą społeczną niż 
w wielkim, anonimowym mieście. Środowisko wiejskie i małomiejskie charakteryzuje 
się też silniejszym związkiem z religią, co stanowi czynnik wpływający opóźniająco na 
podejmowanie życia seksualnego przez młodzież. Środowisko wielkomiejskie nato
miast cechują: bardziej zatomizowane życie, mniejsza kontrola społeczna, a zarazem 
słabsze więzi; ono też zapewnia dużą różnorodność dostępnych wzorów dla młodego 
człowieka. Te znane prawidłowości nasze badania potwierdzają tylko po części.

48 Zob. B. Woynarowska, Wiedza..., s. 41-42; W. Wróblewska, Nastoletni..., s. 45; Z. Izdebski, Seksu
alizm..., s. 30; K. Imieliński (red.), Seksuologia. Zarys..., s. 407.

49 Uczący się w Nowym Sączu najczęściej deklarują fakt odbycia inicjacji seksualnej, co zaskakuje, 
zważywszy, że nie jest to środowisko zlaicyzowane bardziej niż np. Nowa Huta. Wprawdzie znane są 
studia polskich etnografów, poświęcone życiu górali Podhala na początku XIX wieku, wskazujące na ich 
dużą popędliwość i chęć do seksualnego swawolenia oraz występowanie wśród nich obyczajów tzw. noc
nych zalotów, będących „wstępem do małżeństwa” (podobnych do skandynawskich tradycji seksualnych - 
nattęfrieri), jednak trudno przyjmować w interpretacji otrzymanych wyników tak dalekie odniesienia. 
Warto pamiętać przy tym, że Nowy Sącz należy do diecezji tarnowskiej, w której wpływ nauczania Ko
ścioła katolickiego na młodzież szkolną może być duży. Do tych refleksji można dodać jeszcze pytanie - 
w jakim stopniu atmosfera badań, technika zbierania materiału (ankieta audytoryjna) mogła zaważyć na 
odpowiedziach respondentów? O zwyczajach górali i skandynawskich nattefrieri piszę M. Kozakiewicz 
w Moralne..., s. 401-403.

Skrajnie różne wyniki otrzymano dla blisko sześciotysięcznych Dobczyc oraz po
nad osiemdziesięciotysięcznego Nowego Sącza. Jedynie co czternasty uczeń z dob- 
czyckich szkół (7%) ma za sobą debiut seksualny w formie podjętego aktu płciowego, 
podczas gdy fakt ten dotyczy co trzeciego ucznia (34,1%) ze szkół nowosądeckich49. 
Można by przypuszczać, że spośród tych wszystkich środowisk najwięcej nastolatków 
będzie współżyć w Krakowie i Nowej Hucie, mniej w Tarnowie, następnie Nowym 
Sączu, Mielcu, Brzesku, Proszowicach i Dobczycach. Tymczasem w Krakowie czyni 
to co piąty uczeń, a w pobliskiej Nowej Hucie - prawie co szósty. Co ciekawe, niskie 
odsetki deklarujących wdrożenie w życie seksualne odnotowano dla uczniów Tamowa 
(11,4%) i Brzeska (13,6%). Rodzi się zatem pytanie o decydujący wpływ typu środo
wiska zamieszkania - jego stopnia zurbanizowania. Prawdopodobnie niemałą rolę 
odgrywa stopień jego zlaicyzowania, siła tradycji i formy duszpasterskiego oddziały
wania. Być może jest to związane z „ożywieniem religijnym” w diecezji tarnowskiej 
i większym wpływem Kościoła katolickiego na edukowaną młodzież, która faktycznie 
rzadziej podejmuje pierwsze kontakty seksualne albo rzadziej się do nich przyznaję. 
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Zależność między podejmowaniem współżycia seksualnego a stopniem zurbanizowa
nia miejsca zamieszkania badanego pozostaje statystycznie istotna (p < 0,01; 
Vc = 0,197).

Znamienny jest fakt występowania zależności pomiędzy podjęciem życia seksual
nego a oceną braku doświadczeń seksualnych rówieśników. Okazuje się, że w wypad
ku chłopców brak takich doświadczeń spotyka się z negatywną oceną ze strony osób 
współżyjących (49%). Przeciwni takiemu stanowisku badani, którzy ustosunkowują się 
aprobująco do nieposiadania przez chłopaka żadnych doświadczeń seksualnych, to 
głównie osoby niewspółżyjące (92,7%; tab. 37).

Tabela 37. Podjęcie współżycia a ocena braku doświadczenia chłopaka

Czy Ty 
podjęłaś/ 
podjąłeś 
•współżycie 
seksualne?

Ocena braku doświadczenia chłopaka
OgółemBrak 

odpowiedzi Negatywna Obojętna Dopuszcza Aprobująca Inne

l.b. % l.b. % l.b. % l.b. % l.b. % l.b. % l.b. %

Nie 151 87,8 26 51,0 96 80,7 138 86,2 127 92,7 54 75,0 592 83,3

Tak 21 12,2 25 49,0 23 19,3 22 13,8 10 7,3 18 25,0 119 16,7

Razem 172 100,0 51 100,0 119 100,0 160 100,0 137 100,0 72 100,0 711 100,0

Dane dotyczą tylko tych badanych, którzy wyrazili jednoznaczną deklarację co do współżycia 
seksualnego

Zależność ta jest istotna statystycznie przy poziomie istotności p <0,001 i współ
czynniku Vc = 0,277. Można by sądzić, że świadczy to o spójności posiadanych prze
konań w tej kwestii z podejmowanymi działaniami - ten kto współżyje, daje sobie na 
to przyzwolenie i postępujących inaczej może oceniać negatywnie. Jednakże, gdy py
tamy te same osoby, jak postrzegają dziewczynę, która nie posiada jakichkolwiek do
świadczeń seksualnych, nie stwierdzamy już zależności istotnej na poziomie staty
stycznym. Spośród wszystkich respondentów, którzy ustosunkowują się do niedo
świadczonej rówieśniczki negatywnie, współżyje co czwarta osoba (26,2%), a nie, jak 
to było w odniesieniu do oceny chłopaka, co druga (49%). Fakt, że w grupie osób ak
tywnych seksualnie przeważają chłopcy (dwóch na trzy osoby), też może wpływać na 
odmienną ocenę chłopaka niż dziewczyny. Dla nich „niedoświadczony rówieśnik” 
bywa nierzadko przedmiotem kpin: „Często jest on ośmieszany w towarzystwie za to, 
że jeszcze tego nie zrobił”. Poza tym kluczem do odczytania powyższych różnic może 
być aktualna wciąż zasada „podwójnej moralności”, w której świetle mężczyzna uzy
skuje społeczne przyzwolenie na dużą aktywność seksualną, a kobieta nie, stąd też 
większy odsetek głosów aprobujących w odniesieniu do „niedoświadczonych dziew
cząt” oraz deprecjacja chłopców, którzy nie zdobyli doświadczeń seksualnych.

Na podstawie analiz statystycznych nie można stwierdzić zależności między po
dejmowaniem współżycia seksualnego a czytelnictwem wybranych czasopism mło
dzieżowych. Okazuje się, że czytający rzadziej niż nieczytający deklarują rozpoczęcie 
życia seksualnego. Spośród czytelników: „Brava”, „Popcornu”, „Brava Girl” czy 
„Dziewczyny” więcej niż co dziesiąta osoba ma za sobą inicjację seksualną, zaś cztery 
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osoby na pięć (79,6%) przyznają, że nigdy jeszcze nie współżyły. W grupie respon
dentów nieczytających wymienionych pism prawie trzy osoby na cztery (70,9%) nie 
podjęły aktywności seksualnej, zaś 17,1% nastolatków przynajmniej raz współżyło 
(tab. 38).

Tabela 38. Podjęcie współżycia a czytelnictwo pism młodzieżowych

Czy Ty podjęłaś/podjąłeś 
współżycie seksualne?

Nieczytający Czytający Ogółem

l.b. % l.b. % l.b. %

Nie 366 70,9 226 79,6 592 74,0

Tak 88 17,1 31 10,9 119 14,9

Nie chcę powiedzieć 58 11,2 25 8,8 83 10,3

Brak odpowiedzi 4 0,8 2 0,7 6 0,8

Razem 516 100,0 284 100,0 800 100,0

Obraz zachowań seksualnych nastolatków kształtowany jest nie tylko poprzez sam 
fakt odbycia inicjacji seksualnej. Ważne są także informacje o tym, czy uczeń utrzy
muje stosunki płciowe oraz z kim to czyni. W celu diagnozy tego stanu rzeczy ankie
towanym postawiono pytanie: Jeśli tak [odpowiadały osoby po inicjacji seksualnej 
- przyp. B.G.], to od kiedy i czy wyłącznie z jednym partnerem?50. Z tej racji, że pyta
nie należało do otwartych i dotyczyło konkretnych odpowiedzi, respondenci zwykle 
precyzowali swoje doświadczenia w tym zakresie. Pisali, że współżyją seksualnie, np.: 
od roku, od dwóch miesięcy, podawali datę odbycia pierwszego stosunku; informowali, 
że czynią to z jednym - zwykle stałym - partnerem (choć pisano też o partnerze przy
padkowym) lub że mieli już kilku partnerów.

50 Zob. Aneks, kwestionariusz ankiety, pytanie filtrujące, nr 21. Poprzednie pytanie brzmiało: Czy Ty 
podjęłaś/podjąłeś współżycie seksualne?

Przeszło połowa współżyjących nastolatków (55,5%) deklarowała, że współżyje 
z jednym stałym partnerem. Niewiele więcej niż co czwarty (26,9%) przyznawał się do 
kontaktów seksualnych z wieloma osobami, zaś 3,4% do jednego przypadkowego 
partnera. Znaczna grupa współżyjących (14,2%) nie odpowiada na to pytanie. Należy 
zatem sądzić, że większość respondentów, którzy mają za sobą debiut seksualny, 
współżyje (bądź współżyło) ze swoją dziewczyną lub chłopcem. Ci natomiast, którzy 
pisali o jednym przygodnym kontakcie, odbyli - jak z tego wynika - swoją inicjację 
seksualną z osobą, z którą nic ich nie łączyło.

Dziewczęta zdecydowanie częściej niż chłopcy deklarują, że współżyły seksualnie 
wyłącznie z jednym stałym partnerem (67,5% wobec 49,4%), chłopcy natomiast pra
wie dwa razy częściej (31,6%) niż ich rówieśniczki (17,5%) przyznają się do takich 
doświadczeń z wieloma partnerkami (tab. 39).
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Tabela 39. Liczba partnerów seksualnych a płeć

Czy podjęłaś/podjąłeś 
współżycie wyłącznie 
z jednym partnerem?

Płeć Ogółem

Chłopiec Dziewczyna

l.b. % l.b. % l.b. %

Jeden stały 39 49,4 27 67,5 66 55,5

Jeden przypadkowy 2 2,5 2 5,0 4 3,4

Wielu 25 31,6 7 17,5 32 26,9

Brak odpowiedzi 13 16,5 4 10 17 14,2

Razem 79 100,0 40 100,0 119 100,0

Podobna zależność została odnotowana w wielu raportach dotyczących zachowań 
seksualnych ludzi. Wśród współżyjących uczniów szkół ponadpodstawowych chłopcy 
zdecydowanie częściej niż dziewczęta posiadali większą liczbę partnerów seksualnych 
- co piąty (20,4%) podawał, że współżył z pięcioma (lub więcej) dziewczynami, prz^ 
co czternastej (6,7%) tak odpowiadającej dziewczynie (pięciu i więcej partnerów)5 . 
Skłonność mężczyzn do posiadania większej liczby partnerek seksualnych rejestrowa
na jest także w wielu badaniach realizowanych w grupie osób dorosłych51 52. W cytowa
nych badaniach mężczyźni mieli więcej niż kobiety kontaktów z partnerami nieregu
larnymi53. Wśród tych badanych, którzy deklarowali, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
współżyli z pięcioma osobami, przewaga mężczyzn nad kobietami była siedmiokrotna 
(odpowiednio: 7,7% i 1%)54.

51 Zob. W. Wróblewską, Nastoletni..., s. 54-56. Wśród tych, którzy podają że posiadali 4 partnerów 
seksualnych, przewaga chłopców jest prawie trzykrotna (chłopcy - 9%; dziewczęta - 3,5%), s. 56.

52 Zob. Z. Izdebski, Zachowania..., s. 60. Badanie przeprowadzono w 1997 roku na reprezentatywnej 
próbie udziałowej 3209 Polaków w wieku 15-59 lat. Badania te są częścią międzynarodowego projektu 
badawczego, realizowanego od roku 1994 przez Program ds. AIDS Światowej Organizacji Zdrowia.

53 Terminem „nieregularny partner seksualny” WHO określa osobę, „z którą respondent nie pozostaje 
w stałym związku, tzn. nie jest w związku od co najmniej 12 miesięcy”.

54 Ogółem 534 respondentów (18,4%) przyznało się do stosunków płciowych z kimś innym niż mąż, 
żona czy stały partner w ciągu ostatniego roku. Liczba kobiet - 184, liczba mężczyzn - 349. Kobiety dwa 
razy rzadziej niż mężczyźni wskazywały na posiadanie trzech (5,7% wobec 10,9%) czy czterech (2,8% 
wobec 4,9%) partnerów seksualnych. Tamże, s. 60-61.

55 D.M. Buss, Ewolucja pożądania, przeł. B. Wojciszke, Gdańsk 1996. Zob. rozdział. 2 i 3, s. 34-92.

Tendencje skłaniające chłopców (czy mężczyzn) do posiadania większej liczby 
partnerek seksualnych oraz stereotypowe przypisywanie wierności dziewczętom (ko
bietom) łączone są z odmiennością siły oraz ukierunkowania popędu płciowego męż
czyzny i kobiety. Rozważania Davida Bussa, pozostające w nurcie socjobiologicznym, 
tłumaczą takie zachowania chęcią reprodukcji własnych genów55. Mężczyzna współ- 
żyjący z wieloma partnerkami ma szansę na większy sukces rozrodczy (przekazanie 
swoich genów), kobieta natomiast ponosi duże „wydatki” rodzicielskie (ciąża, poród, 
laktacja, opieka nad niemowlęciem i nad dzieckiem starszym), stąd zabiega o stałego 
partnera, który podjąłby z nią trud wychowywania dzieci (w zamian mężczyzna otrzy
muje stałą dostępność seksualną kobiety).

Wyjaśnianie skłonności mężczyzn do przelotnych kontaktów seksualnych bywa 
uzasadniane poligamiczną „naturą” ich popędu płciowego; popęd seksualny kobiety 



227

określany bywa jako monoandryczny. Te stwierdzenia, mające charakter spekulacji, 
sankcjonują podwójny standard moralności w odniesieniu do kobiet i mężczyzn. Spory 
na temat poli- czy monogamicznej „natury” popędu płciowego człowieka wynikają 
z przypisywania mu statycznej struktury. W rzeczywistości, w trakcie ontogenezy, ma 
on charakter dynamiczny - wykazuje naprzemienne cechy mono- lub poligamiczne 
(mono- lub poliandryczne). Jak piszę Kazimierz Imieliński:

„Zależy to od pozaseksualnych tendencji do odmiany i nowych wrażeń, rodzaju przeżywa
nych uczuć i stopnia ich integracji z popędem seksualnym, od aktualnej sytuacji życiowej, siły 
popędu seksualnego, stopnia rozwoju rozumowo-uczuciowych hamulców psychicznych oraz 
możliwości regularnego zaspokajania popędu seksualnego”56.

Jak autor dalej uzasadnia, na zachowanie wierności wpływa integracja seksualna 
- im większy stopień zespolenia „uczuć” z popędem płciowym, tym silniejszy wywie
rają one wpływ na manifestacje popędu.

Dorastający chłopcy czy dziewczęta mogą w związkach z płcią przeciwną szukać 
czegoś innego. Dziewczęta, będąc niejednokrotnie zakochane, rozpoczynają współży
cie seksualne z chłopakiem, oczekując zaangażowania uczuciowego także z jego stro
ny57. Przygodne kontakty seksualne z wieloma partnerami nie dałyby im takiego wra
żenia, podobnie jak nie zaspokoiłyby ich potrzeby akceptacji, więzi i afiliacji. Chłopcy, 
bardzo pobudliwi seksualnie w okresie dorastania, nieumiejący jeszcze sublimować 
przejawów popędu płciowego, niepotrafiący kierować własną seksualnością, współży- 
jąc z wieloma osobami, zaspokajają ciekawość i redukują napięcie seksualne. Stąd 
mogą wynikać różnice między deklaracjami dziewcząt i chłopców co do liczby partne
rów seksualnych58.

Jakkolwiek przeszło połowa (52,9% - 9 osób) współżyjących szesnastolatków 
(znacznie więcej niż dorastający z pozostałych grup wiekowych) przyznała, że ma za 
sobą kontakty seksualne z kilkoma osobami, to okazuje się, że wiek ankietowanych nie 
różnicuje w sposób statystycznie istotny deklaracji nastolatków co do liczby dotych
czasowych partnerów seksualnych (tab. 40).

Tabela 40. Liczba partnerów seksualnych a wiek badanych (w %, N = 119)

Czy podjęłaś/podjąleś współżycie 
wyłącznie z jednym partnerem?

Wiek (w latach)

15 16 17 18 19 Ogółem

Jeden stały 60 29,4 59,4 62,1 50,0 55,5

Jeden przypadkowy - 5,9 4,7 - - 3,4

Wielu - 52,9 21,9 24,1 50,0 26,9

Brak odpowiedzi 40 11,8 14,0 13,8 - 14,2

Razem 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

56 K. Imieliński (red.), Seksuologia społeczna, s. 137.
57 Zob. też wyniki badań W. Wróblewskiej, Nastoletni..., s. 48—49. Na pytanie: Kim był part- 

ner/partnerka, z którym odbyłeś(aś) stosunek seksualny? prawie dwa razy więcej dziewcząt (71,1%) niż 
chłopców (38,8%) odpowiada, że był to stały chłopak/dziewczyna.

58 Wcześniej wspomniano również o przyczynach, dla których dziewczęta później niż chłopcy podej
mują współżycie seksualne; one też wpływają na większą stałość dziewczyn.



228

Należy zauważyć, że w wypadku tak młodych osób kontakty z kilkoma partnerami 
są wyrazem swobody seksualnej. Jakkolwiek w społeczeństwie polskim istnieje duże 
przyzwolenie na przedmałżeńskie stosunki seksualne, to współżycie z wieloma partne
rami nie jest dobrze widziane (szczególnie u dziewcząt). Wiąże się to z przekraczaniem 
norm obyczajowych, moralnych i religijnych, które stanowią o ładzie panującym 
w danym społeczeństwie.

Typ szkoły, do jakiej uczęszcza badany, jak i stopień zurbanizowania środowiska 
zamieszkania nie różnicują w sposób istotny statystycznie deklaracji respondentów co 
do liczby dotychczasowych partnerów seksualnych.

Na łamach interesujących nas magazynów młodzieżowych seks bezafektywny nie 
jest upowszechniany, ale przygodne kontakty seksualne nie spotykają się również 
z dezaprobatą redakcji. Mimo że zależność między liczbą partnerów seksualnych 
a czytelnictwem wspomnianych pism nie jest istotna statystycznie, to okazuje się, iż 
czytający prawie trzy razy częściej niż nieczytający przyznawali się do jednego przy
godnego kontaktu seksualnego (odpowiednio: 6,5% i 2,3%) i również częściej do sto
sunków z kilkoma osobami (35,5% wobec 23,9%, tab. 41).

Tabela 41. Liczba partnerów seksualnych a czytelnictwo pism młodzieżowych (w %, N = 119)

Czy podjęłaś/podjąłeś współżycie 
wyłącznie zjednym partnerem? Nieczytający Czytający Ogółem

Jeden stały 55,7 54,8 55,5

Jeden przypadkowy 2,3 6,5 3,4

Wielu 23,9 35,5 26,9

Brak odpowiedzi 18,1 3,2 14,2

Razem 100,0 100,0 100,0

Badając zachowania seksualne nastolatków, oprócz pytania o partnerów, analizowano 
informacje o tym, kiedy ankietowany podjął współżycie płciowe. Oczywiście, nie uzy
skano danych o tym, czy uczeń bądź uczennica utrzymuje w miarę regularnie stosunki 
seksualne, czy współżyje od czasu do czasu, czy ma za sobą jedynie inicjację, a więc 
odbył(a) pierwszy stosunek59. W swoich wypowiedziach respondenci donosili, że współ- 
żyją seksualnie, np.: od dwóch miesięcy, pół roku czy przeszło rok, niektórzy pisali, że 
„od dawna” (co jest bardzo względne), jeszcze inni podawali datę, ale na podstawie tych 
danych nie można było stwierdzić, czy współżycie jest kontynuowane, czy może odnosi 
się do pamiętnej dla wielu inicjacji seksualnej. W rezultacie odpowiedzi ankietowanych 
pogrupowano w pięć kategorii. Najwięcej nastolatków (36,2%) przyznało, że współżyje 
co najmniej od pół roku, lecz nie dłużej niż rok. Co czwarty badany spośród współżyją- 
cych (25,3%) wskazywał natomiast, że rozpoczął życie seksualne ponad rok temu (tzn. 
od czasu, kiedy przeprowadzano badania), taka sama liczebnie grupa twierdziła, że 

59 Zob. Młodzież o życiu seksualnym, M. Wenzel, CBOS, „Młodzież ‘98”. Na pytanie o to, czy utrzy
mują stosunki seksualne: 13% respondentów odpowiada - tak, dość regularnie; 23% - tak, od czasu do 
czasu; 10% - nie, ale miałem(am) już pierwszy stosunek; 38% - nie, nigdy nie miałem(am) stosunku sek
sualnego; 16% - odmowa odpowiedzi.
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w ich wypadku nastąpiło to „dawno” (nie precyzowano kiedy). Z kolei 12,1% dekla
rowało, że do inicjacji seksualnej doszło u nich około 4-6 miesięcy temu.

Można się spodziewać, że im starszy wiekiem respondent, tym dłuższy będzie jego 
„staż” w tej dziedzinie. Jakkolwiek istnieje zależność między wiekiem badanego 
a czasem, od kiedy zaczął on mieć kontakty seksualne (p < 0,01; Vc = 0,331), to nie jest 
to oczekiwana zależność. Największy odsetek tych, którzy deklarują że dawno temu 
podjęli współżycie seksualne - kategorie: „ponad rok temu” i „inne (dawno)” - przy
pada na grupę dziewiętnastolatków (50%) oraz - co ciekawe - szesnastolatków 
(36,4%, tab. 42).

O ile w wypadku osób dziewiętnastoletnich inicjacja następowałaby między 17. a 18. 
rokiem życia (lub wcześniej), o tyle według wskazań młodzieży szesnastoletniej należa
łoby przypuszczać, że ich debiut seksualny odbył się już przed 15. rokiem życia. W gru
pie osób piętnastoletnich natomiast, podających, kiedy rozpoczęły życie seksualne (czyni 
to trzy osoby na pięć, które przyznały się do podjęcia współżycia), jedna (33,3%) dekla
ruje, że było to niedawno - kategoria „1-3 miesiące temu”, druga piszę, że dawno, zaś 
trzecią że ponad pół roku temu - kategoria „7-12 miesięcy temu”. Jak podaję spora 
grupa siedemnasto- i osiemnastolatków (około 2/5, odpowiednio: 42,9% i 41,7%), ich 
aktywność seksualna rozpoczęła się około 7-12 miesięcy temu, z czego wyniką że wielu 
nastolatków przeżyło inicjację seksualną między 16. a 17. rokiem życia.

Tabela 42. Długość dotychczasowego współżycia a wiek badanych

Kiedy podję- 
łaś/ 
podjąłeś 
współżycie 
seksualne?

Wiek (w latach) Ogółem

15 16 17 18 19

l.b. % l.b. % l.b. % l.b. % l.b. % l.b. %

1-3 miesiące 
temu 1 33,3 1 1,1

4-6 miesięcy 
temu - - 2 18,2 7 14,3 2 8,3 - - 11 12,4

7-12 miesię
cy temu 1 33,3 1 9,1 21 42,9 10 41,7 - - 33 37,1

Ponad rok 
temu - - 4 36,4 9 18,4 8 33,3 1 50,0 22 24,7

Inne (dawno) 1 33,3 4 36,4 12 24,5 4 16,7 1 50,0 22 24,7

Razem 3 100,0 11 100,0 49 100,0 24 100,0 2 100,0 89 100

Spośród 119 osób, które deklarowały, że podjęły współżycie, jedynie 89 odpowiada na powyższe 
pytanie (dwie osoby z tej grupy nie podały swojego wieku w metryczce)

Okazuje się, że wśród tych, którzy deklarują iż podjęli współżycie seksualne pra
wie rok temu, największy odsetek przypada na licealistów (kategoria „7-12 miesięcy 
temu” - 37,9%; kategoria „ponad rok temu” - 31%), zaś najmniejszy na uczniów 
szkoły podstawowej (kategoria „7-12 miesięcy temu” - 33,3%, jest to zrozumiałe 
z racji ich wieku) oraz na uczących się w zasadniczych szkołach zawodowych (katego
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ria „ponad rok temu” - 22,2%). Uczniowie „zawodówek” z kolei stanowią najliczniej
szą grupę (10 osób) wśród tych, którzy wskazali, że utrzymują stosunki seksualne od 
dawna (tab. 43).

Tabela 43. Długość dotychczasowego współżycia a typ szkoły badanego

Kiedy podjęłaś/ 
podjąłeś współży- 
cie seksualne?

Typ szkoły
Ogółem

SP ZSZ LO Technikum

l.b. % l.b. % l.b. % l.b. % l.b. %

1-3 miesiące 
temu

1 33,3 - - - - - - 1 1,1

4-6 miesięcy 
temu - - 5 13,9 3 10,3 3 13,0 11 12,1

7-12 miesięcy
temu

1 33,3 13 36,1 11 37,9 8 34,8 33 36,2

Ponad rok temu - - 8 22,2 9 31,0 6 26,1 23 25,3

Inne (dawno) 1 33,3 10 27,8 6 20,8 6 26,1 23 25,3

Razem 3 100,0 36 100,0 29 100,0 23 100,0 91 100,0

'Zależność istotna statystycznie, Vc= 0,34; p < 0,01. Spośród 119 osób, które deklarowały, że pod
jęły współżycie seksualne, na powyższe pytanie odpowiada 91 badanych

Takie zmienne, jak płeć czy stopień zurbanizowania środowiska zamieszkania ba
danego nie różnicują w sposób istotny statystycznie odpowiedzi respondentów na py
tanie, od kiedy rozpoczęli współżycie seksualne, natomiast między grupą czytających 
i nieczytających pisma młodzieżowe występuje różnica istotna statystycznie (p <0,01; 
Vc = 0,385).

Osoby niesięgające po magazyny popularne w środowisku nastolatków trzy razy 
częściej niż czytelnicy tychże deklarowały, że podjęły życie seksualne w ciągu ostat
nich 4-6 miesięcy (14,1% wobec 5%) lub ponad rok temu (odpowiednio: 29,6% 
i 10%) (tab. 44).

Tabela 44. Długość dotychczasowego współżycia a czytelnictwo pism młodzieżowych

Kiedy podjęłaś/podjąłeś współżycie seksualne?
Nieczytający Czytający Ogółem

l.b. % l.b. % l.b. %

1-3 miesiące temu - - 1 5,0 1 1,1

4-6 miesięcy temu 10 14,1 1 5,0 11 12,1

7-12 miesięcy temu 27 38,0 6 30,0 33 36,2

Ponad rok temu 21 29,6 2 10,0 23 25,3

Inne (dawno) 13 18,3 10 50,0 23 25,3

Razem 71 100,0 20 100,0 91 100,0

* Spośród 119 osób, które deklarowały, że podjęły współżycie, jedynie 91 osób odpowiada na to pytanie
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Zdecydowana przewaga czytających nad nieczytającymi istnieje natomiast przy 
kategorii „inne” (50% wobec 18,3%). Skoro czytelnicy magazynów młodzieżowych 
dawno temu zainicjowali współżycie seksualne, a stosunkowo niewielu z nich współ
żyje od kilku miesięcy, to można przypuszczać, że modele zachowań seksualnych 
upowszechniane na łamach wymienionej prasy młodzieżowej nie wpływają bezpo
średnio na decyzje nastolatków o rozpoczęciu życia seksualnego.

Podsumowanie

• Czwarta część młodzieży (w tym wielu czytelników „Brava”) uważa, że współży
cie seksualne najlepiej rozpoczynać po osiągnięciu pełnoletności. Dla sporej grupy 
nastolatków wiek nie stanowi kryterium przy podejmowaniu życia płciowego. Ważna 
jest dojrzałość psychiczna, gotowość partnerów oraz łączące ich uczucie. Takiego zda
nia są najczęściej „starsi” respondenci (szesnasto- - dziewiętnastolatkowie), uczący się 
w liceach ogólnokształcących. Pogląd głoszący, że życie seksualne należy rozpoczynać 
po zawarciu związku małżeńskiego, nie znajduje poparcia u badanych. Chłopcy czę
ściej niż dziewczęta, a także osoby współżyjące oraz mieszkańcy Krakowa i Nowego 
Sącza uznają młody wiek za stosowny przy inicjowaniu współżycia seksualnego.

• Temat dziewictwa, czystości należy w środowisku nastolatków do tematów tabu, 
chronionych przez prawo do intymności i prywatności. Wysokie wartościowanie dzie
wictwa, jak i deprecjonowanie go są udziałem podobnych liczebnie grup, obejmują
cych aż połowę respondentów. Podkreślano także ambiwalentny dzisiaj stosunek do 
dziewictwa oraz mocno zakorzenioną zasadę podwójnej moralności, w myśl której 
dziewictwo jest postrzegane jako wartość dla dziewcząt i „coś uciążliwego” dla chłop
ców.

• Rówieśnik nieposiadający doświadczeń seksualnych oceniany jest pozytywnie 
przez badanych. Większość dopuszcza taki stan rzeczy, uznając, że osoba w ich wieku 
ma jeszcze czas na seks.

• Prawie 3/4 ankietowanych deklaruje, że nie odbyło inicjacji seksualnej, przy 
14,9% przyznających się do niej. Największy wpływ na podejmowanie współżycia 
seksualnego wywiera: wiek (znaczącą granicą jest 18 lat), płeć (chłopcy czynią to dwa 
razy częściej niż dziewczęta), typ szkoły badanego (największa aktywność seksualna 
notowana jest wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych) i stopień zurbanizo
wania środowiska zamieszkania respondenta.

• Zwykle ankietowani - przeszło połowa - przyznają się do posiadania jednego 
stałego partnera seksualnego, trzecia część mówi o współżyciu z wieloma partnerami, 
przy czym kryterium płci jest decydujące przy tych wyborach. Większość nastolatków 
odbyło inicjację seksualną około rok temu (szczególnie w grupie siedemnasto- 
-osiemnastolatków), jak wynika z badań między 16. a 17. rokiem życia.





Rozdział VIII

NASTOLATKI WOBEC KONSEKWENCJI 
AKTYWNOŚCI SEKSUALNEJ

1. Oczekiwane uświadomienie seksualne

O uświadomienie seksualne walczono na przełomie XIX i XX wieku w całej niemal 
Europie, „uświadamiając” bądź to konserwatywnie, bądź liberalnie1. Proces uświada
miania seksualnego - chronologicznie rzecz ujmując - odnosi się do przekazu infor
macji: „skąd się biorą dzieci”, jaka jest rola mężczyzny i kobiety w procesie prokreacji, 
jak przebiega dojrzewanie biologiczne i rozwój psychoseksualny u obu płci, jaka jest 
struktura stosunku płciowego, mechanizm zapłodnienia, rozwój w okresie prenatal
nym, jak przebiega poród, jakie są metody kierowania płodnością1 2. Uświadomienie 
seksualne jest rozłożone na lata, kiedy to w toku rozwoju dziecka, a potem nastolatka 
pojawiają się kolejne pytania, począwszy od najbardziej elementarnych po coraz bar
dziej złożone i wnikliwe. Uświadomienie seksualne sprowadza się często do przekazu 
informacji, natomiast wychowanie seksualne obejmuje proces znacznie szerszy, odno
szący się - jak słusznie zauważa Maria Trawińska - nie tylko do kształtowania zacho
wań w zakresie ekspresji emocjonalnej czy związanych z rozrodczością, ale głównie 
z formowaniem tożsamości płciowej3.

1 Za prekursora wychowania seksualnego często uznaje się żyjącego w XVIII wieku J. Basedowa, cho
ciaż należy stwierdzić, że uświadomienie seksualne w różnoraki sposób przeprowadzane musialo towarzy
szyć ludziom od zarania ich dziejów. W większości kultur prymitywnych uświadomienie seksualne stano
wiło element inicjacji seksualnej. Zob. M. Kozakiewicz, Moralne..., s. 372-374.

2 A. Jaczewski, A. Grodzki, Z. Izdebski, Przemiany obyczajowości seksualnej młodzieży, Warszawa 
1994, s. 138-143.

3 M. Trawińska, Stan badań nad zachowaniami seksualnymi i historyczno-społeczne uwarunkowania 
edukacji seksualnej w Polsce [w:] Z. Izdebski (red.), Wychowawcze, etyczne i społeczne problemy zacho
wań seksualnych młodzieży, Warszawa-Zielona Góra 1992, s. 36.

Oczywiście, w tej mierze najbardziej znaczący i chronologicznie priorytetowy jest 
formacyjny wpływ rodziny. Mechanizmy socjalizacyjnego wpływu rodziny dotyczą 
naśladownictwa, identyfikacji i modelowania, uczenia się, systemu wzmocnień (kary 
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i nagrody) oraz internalizacji4. Na rozwój społeczny dziecka, kształtowanie się uczu
ciowości wyższej wpływają doświadczenia emocjonalne w dzieciństwie, tzw. wyrów
nanie pierwotne, które staje się modelem relacji z innymi osobami5. Dzieci kochane 
przez rodziców, związane z nimi emocjonalnie, mające zaspokojoną potrzebę bezpie
czeństwa, przenoszą postawę miłości na innych, są bardziej otwarte i łatwiej tworzą 
klimat wymiany emocjonalnej w założonej przez siebie rodzinie.

4 Zob. M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Edukacja..., s. 110-129; E. Brzęczek, Przygotowanie..., s. 13- 
-15; E. Jundziłł, Rola..., s. 25-42; A. Kwak, Przygotowanie do życia w rodzinie w świetle stosunków mię
dzy rodzicami i młodzieżą [w:] J. Kośmider, A. Tyszkiewicz (red.), Dzieci swojego czasu. Młodzież polska 
i francuska, Warszawa 1993, s. 34-38. Por. także J. Kędzierska, Zniewolony obraz świata, czyli dom 
i szkoła w podręcznikach szkolnych klas I-III [w:] J. Danilewska (red.), Granice wolności i przymusu 
w edukacji szkolnej, Kraków 2001, s. 156-159.

5 A. Kwak, Edukacja do życia w rodzinie - stan i potrzeby [w:] M. Chymuk, D. Topa (red.), Edukacja 
prorodzinna, Kraków 2000, s. 75.

6 Do odpowiedzialności za wychowanie seksualne swoich dzieci poczuwa się 1/3 rodziców. 
Zob. M. Trawińska, Wychowanie prorodzinne i seksualne w szkole polskiej. Streszczenie raportu (mały 
raport) 1994/95 [w:] J. Rzepka (red.), Zagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej i profilaktyki 
HIV/AIDS, Katowice 1998, s. 79. Również J. Kurzępa piszę o trudnościach i kontekstach skutecznego 
dialogu rodzinnego, wspierającego dziecko w jego seksualności - zob. J. Kurzępa, Zagrożona..., s. 181— 
-191.

7 CBOS, badanie Aktualne problemy i wydarzenia przeprowadzone w dniach 16-20 stycznia 1998 roku 
na 1153-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłej ludności Polski.

Wszelkie dotychczas przeprowadzane badania na temat roli rodziny w wychowaniu 
seksualnym wskazują zupełny brak lub niewystarczający stopień takiej edukacji6. Sam 
rozwój biologiczny i psychoseksualny może być dla nastolatka czasem trudności 
i pytań, których nie stawia rodzicom, bo w wielu rodzinach nie mówi się o tych pro
blemach otwarcie. Dlaczego? Powodem jest zażenowanie, lęk, nieporadność, niewie
dza, brak kompetencji lub przekonanie, że rozmawiając na te tematy, pobudza się cie
kawość syna czy córki. Według tej logiki, brak rozmów stanowi zabezpieczenie przed 
wczesnym rozpoczynaniem życia płciowego. Tymczasem ta ciekawość i tak istnieje, 
a traktowanie tematu w kategoriach tabu przynosi zgoła odmienne skutki, niżby ży
czyły sobie osoby wyznające tę zasadę. Oczywiście, jest zrozumiałe, że zagadnienia 
związane z seksualnością człowieka należy podejmować z dużą delikatnością i szacun
kiem dla intymności drugiego, nie odnosząc ich w sposób zawężony jedynie do ciele
sności, ale integrując je z całą strukturą osobowości człowieka. W Polsce od wielu lat 
wskazuje się na potrzebę wychowania prorodzinnego i seksualnego, jednocześnie za
znaczając, że powinni nim się zajmować przede wszystkim rodzice, a szkoła ma ich 
jedynie w tym wspierać. Znamienne, że na pytanie o to, na kim spoczywa obowiązek 
przekazania dzieciom wiedzy o życiu seksualnym człowieka - 66% dorosłych Polaków 
odpowiada, że w równym stopniu na szkole i na rodzicach, a tylko co czwarty ankie
towany wskazuje przede wszystkim na rodziców7.

Brak wychowania seksualnego oznacza pozostawienie młodzieży samej sobie, zda
nie jej na to, czego dowie się od kolegów, z lektury prasy bulwarowej czy z mediów 
elektronicznych. Przy lekceważeniu wychowania seksualnego należy spodziewać się 
u młodych ludzi braku, niepełnych bądź fałszywych informacji na temat sfery objętej 
społeczno-wychowawczym tabu. Obecnie z wychowaniem seksualnym nie radzi sobie 
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ani rodzina, ani szkoła, ani Kościoły. W tym miejscu ciśnie się dodatkowo krytyczna 
refleksja Józefa Lipca, który zauważa, że polska szkoła:

„Programowo lekceważy (...) wychowanie a) cielesne (sprawnościowo-zdrowotne), licząc, iż 
matka-natura lub rodzina z ulicą zrobią to lepiej, b) emocjonalno-aksjologiczne (przede wszystkim 
estetyczne, etyczne i ludyczne), wreszcie praktyczne (od języków obcych, poprzez sztukę prowa
dzenia rodziny, aż po prawo jazdy). Szkoła polska zajmuje dziatwie mnóstwo czasu, acz pożytków 
z niej niewiele (a przykrości nie ubywa, bo szkoły nie lubią obie strony procesu edukacji)”8.

8 J. Lipiec, Listy o edukacji, „Forum Oświatowe”, 1998, nr 2, s. 51.
9 O związku rozwoju emocjonalnego z rozwojem seksualnym piszę L. Gapik, Psychospołeczne uwa

runkowania zachowań seksualnych [w:] J. Rzepka (red.), Zagadnienia..., s. 333-339. Zob. również o zna
czeniu relacji z matką w rozwoju seksualnym - teorię relacji z obiektem O.F. Kemberga przedstawioną 
przez M. Beisert (red.), Seksualność w cyklu życia człowieka, Warszawa 2006, s. 114—123.

10 M. Kozakiewicz, Wychowanie seksualne [w:j K. Imieliński (red.), Seksuologia. Zarys..., s. 413.
11 Ankietowani mogli podkreślić kilka wybranych odpowiedzi. Zob. Aneks, kwestionariusz ankiety, 

pytanie 8.
12 Z. Izdebski, Zachowania..., s. 73. Liczba badanych - 2409.

Pytanie o to, kiedy należy zacząć wychowywać seksualnie człowieka, jest sprowa
dzane błędnie do rozważań o tym wieku, w którym należałoby zacząć uświadamiać 
seksualnie dziecko. Tymczasem wychowanie seksualne jest procesem znacznie szer
szym niż samo uświadomienie, a jego podstawę stanowi klimat panujący w środowisku 
rodzinnym, atmosfera, w jakiej wzrasta człowiek, relacje między rodzicami dziecka, 
stosunek rodziny do seksualności. Ponieważ rozwój psychoseksualny człowieka trak
tować należy jako proces i coś dynamicznego, również wychowanie seksualne, rozu
miane jako wspieranie dziecka w dochodzeniu do jego tożsamości psychoseksualnej, 
powinno się odbywać od samego początku, od przyjęcia dziecka, pierwszego przytule
nia, kiedy to pierwsze kontakty dziecka z matką kształtują rozwój emocjonalny, 
a w przyszłości również erotyczny9. Co więcej, część badaczy opowiada się przeciwko 
wydzielaniu wychowania seksualnego z całokształtu wychowania człowieka.

Mikołaj Kozakiewicz, pisząc o wychowaniu seksualnym, uznaje, iż jest ono:
„(...) tą częścią procesu wychowania, która specjalizuje się w przygotowaniu młodzieży do peł
nienia ról partnerskich w zakresie seksu, małżeńskich i rodzinnych”10 11.

Jednym z istotnych elementów tego wychowania jest przygotowanie do podjęcia 
życia seksualnego. Gdy badanym nastolatkom postawiono pytanie o to, jaka wiedza 
jest im potrzebna przed podjęciem współżycia seksualnego11, większość, bo w grani
cach 2/3, wskazała na znajomość metod antykoncepcji (68,1%) oraz znajomość chorób 
przenoszonych drogą płciową (63,5%). Ponad 2/5 respondentów (44,6%) uznało zna
jomość psychiki, potrzeb, emocji swoich i partnera za nieodzowne przy podejmowaniu 
życia płciowego. Prawie co trzeci badany (30%) chciałby przed inicjacją seksualną 
znać normy religijne i zasady etyczne regulujące zachowania seksualne człowieka. 
Najmniej badanych (28,6%) uważa posiadanie wiedzy biologicznej związanej ze zna
jomością budowy i funkcjonowania organizmu za niezbędne przy rozpoczynaniu ak
tywności seksualnej.

Podobny rozkład wyników potwierdzają badania ogólnopolskie, w których respon
denci przedstawiają swoje oczekiwania kierowane pod adresem zajęć z wychowania 
seksualnego12. Większość badanych życzy sobie przekazywania na spotkaniach wiedzy 
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z zakresu zapobiegania ciąży (77,8%) oraz chorób przenoszonych drogą płciową 
(82,7%). Ponad połowa respondentów uważa, że lekcje z wychowania seksualnego 
powinny: dostarczyć informacji o współżyciu seksualnym (59,4%), uczyć szacunku dla 
płci przeciwnej (56,6%), objąć informacje o rozwoju fizycznym i psychicznym czło
wieka (52,6%), powiadamiać o różnicach w traktowaniu seksu i miłości u dziewcząt 
i chłopców (52%), uczyć, jak rozwiązywać konflikty i budować trwałe związki uczu
ciowe (51,3%). Prawie 2/5 ankietowanych (38,7%) jest zdania, że zajęcia, o których 
mowa, powinny przekonywać do niepodejmowania współżycia seksualnego bez głęb
szego zaangażowania uczuciowego, natomiast 16,1% uważa, że należy przekonywać 
do niepodejmowania stosunków płciowych przed ślubem. Prawie co czwarty badany 
(23,1%) z próby reprezentatywnej stwierdza, że w zawartości programowej wychowa
nia seksualnego powinien mieć swe miejsce religijny punkt widzenia na sprawy płci 
i rodziny, zaś 15% oczekuje świeckiego ujęcia tych zagadnień. Przedstawiony ranking 
tematów i zagadnień został utworzony na podstawie odpowiedzi respondentów w wie
ku 15—49 lat. Jednak gdy zapytano warszawskich licealistów o tematy, jakie powinny 
zostać poruszone w trakcie zajęć z wychowania seksualnego, uzyskano zbliżony roz
kład wyników13.

13 M. Baraniak, E. Bąk, Społeczny wymiar seksu, „Edukacja i Dialog”, 1995, nr 9, s. 27. Przebadano 
115 uczniów klas I i III z dwóch warszawskich liceów ogólnokształcących.

M. Baraniak i E. Bąk podają, że bezsprzecznie na pierwszym miejscu wśród naj
bardziej oczekiwanych przez szesnasto- i osiemnastolatków tematów znalazła się anty
koncepcja (52%), za którą uplasowała się wiedza dotycząca chorób przenoszonych 
drogą płciową (31%) oraz rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka (21%). Kolej
ne zagadnienia, o których chcieliby usłyszeć licealiści w ramach uświadomienia seksu
alnego, dotyczą: małżeństwa, rodziny, ciąży i macierzyństwa (19%), społecznego wy
miaru seksu (orientacje, patologia, rola - 15%), stosunków seksualnych i inicjacji (po 
13%), relacji seks - miłość (9%). Wskazywane przez młodych ludzi tematy wyzna
czają pole ich zainteresowań poznawczych i realnych oczekiwań.

Jak widać we wszystkich badaniach, niezwykle ważne dla respondentów są trzy 
kwestie: tematyka antykoncepcji, chorób przenoszonych drogą płciową oraz potrzeb 
psychicznych partnerów zyskuje najwięcej wskazań, zarówno w cytowanych bada
niach, jak i badaniach autorki.

Wracając do pytania o zasób wiedzy potrzebnej przed podjęciem współżycia seksu
alnego, które stawiano ankietowanym nastolatkom, należy odnotować przewidywaną 
zależność. Dziewczęta mianowicie, znacznie częściej niż chłopcy, wskazywały na 
konieczność posiadania informacji z zakresu antykoncepcji, nim rozpocznie się życie 
seksualne (74% wobec 62,9%). Dla nich też - częściej niż dla chłopców - ważna była 
znajomość psychiki partnera (odpowiednio: 48,5% i 41,1%). W pozostałych katego
riach odpowiedzi na to pytanie zmienna, jaką była płeć badanych, nie różnicowała 
znacznie wyborów respondentów.

Okazuje się, że typ szkoły, do jakiej uczęszczali badani, wpływał na ich wskazania. 
Znamienne, że uczniowie szkół zawodowych najrzadziej - w odniesieniu do pozosta
łych - dostrzegali potrzebę posiadania wiedzy z zakresu wyznaczonego pięcioma 
opcjami odpowiedzi (tab. 45).
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Tabela 45. Potrzebna przed podjęciem współżycia seksualnego wiedza a typ szkoły 
(w %, N = 800)

Czy przed podjęciem 
współżycia jest Ci potrzebna 
wiedza z zakresu?

Typ szkoły

SP ZSZ LO Technikum Ogółem

Psychologii 37,0 30,9 57,1 53,0 44,6

Biologii 29,2 23,5 30,5 31,0 28,6

Medycyny (STD) 71,4 54,9 62,6 65,5 63,5

Anty koncepcji 63,5 55,4 78,8 74,5 68,1

Etyki, religii 30,2 21,6 32,5 35,5 30,0

Brak odpowiedzi 0,5 2,9 - 1,0 1,1

' Dane nie sumują się do 100%, STD (sexualy transmitted diseases) - choroby przenoszone drogą 
płciową

Nie dziwi fakt, że licealiści najczęściej mówią o potrzebie edukacji w zakresie an
tykoncepcji (78,8%) oraz psychologii (57,1%), gdyż większość uczniów w tych szko
łach stanowią dziewczęta. Zastanawiają natomiast odpowiedzi uczniów techników, 
w większości chłopców, którzy najczęściej wskazywali, że nim rozpocznie się życie 
seksualne, należy poznać normy religijne i zasady etyczne regulujące zachowania sek
sualne. Może wpływa na to niższa u chłopców (w porównaniu z dziewczętami) tole
rancja wobec zachowań kontrowersyjnych obyczajowo lub dewiacyjnych.

Poglądy czytelników magazynów młodzieżowych w pewnej mierze są zbieżne 
z modelami zachowań seksualnych upowszechnianymi (w omawianym temacie) przez 
pisma. Przypomnijmy, że redakcja „Brava” kładzie duży nacisk na podejmowanie 
współżycia seksualnego przy spełnieniu określonych, optymalnych warunków - part
nerów powinno łączyć głębokie uczucie, wzajemne zaufanie, poznanie swoich potrzeb 
i odpowiedzialność, sprowadzana do zabezpieczenia się przed ciążą. Z dostosowaniem 
się do takich warunków można łączyć poglądy czytających, którzy częściej niż nie
czytający wskazywali, że inicjację seksualną należy poprzedzić zapoznaniem się 
z metodami antykoncepcji (70,4% wobec 66,9%) oraz chorobami przenoszonymi dro
gą płciową (odpowiednio: 68,3% i 60,9%; tab. 46).

Można się zastanawiać, dlaczego czytelnicy magazynów młodzieżowych znacznie 
rzadziej niż pozostali dostrzegają potrzebę poznania psychiki, potrzeb, emocji swoich 
oraz partnera, nim podejmą decyzję o współżyciu (czytający - 35,9%, nieczytający - 
49,4%). Czyżby mimo upowszechnianych w „Bravie” głosów o konieczności poznania 
oczekiwań partnera, młodzi ludzie kierowali się bardziej ku swoim egocentrycznym 
pragnieniom? Należy przypomnieć, że grupę czytających, poza odbiorcami „Brava”, 
tworzą także czytelnicy „Popcornu”, „Dziewczyny” i „Brava Girl”, którzy pozostają 
pod wpływem modeli lansowanych na łamach tych wszystkich magazynów, czego 
egzemplifikacją mogą być właśnie otrzymane wyniki.
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Tabela 46. Potrzebna przed podjęciem współżycia seksualnego wiedza a czytelnictwo pism 
(N = 800)

Czy przed podjęciem współżycia jest 
Ci potrzebna wiedza z zakresu?

Nieczytający Czytający Ogółem

l.b. % l.b. % l.b. %

Psychologii 255 49,4 102 35,9 357 44,6

Biologii 162 31,4 67 23,6 229 28,6

Medycyny (STD) 314 60,9 194 68,3 508 63,5

Antykoncepcji 345 66,9 200 70,4 545 68,1

Etyki, religii 175 33,9 65 22,9 240 30,0

Brak odpowiedzi 5 1,0 4 1,4 9 1,1

* Dane nie sumują się do 100%, STD (sexualy transmitted diseases) - choroby przenoszone drogą 
płciową

Jako wyraz pewnego rodzaju „wpływu” magazynów na swoich odbiorców może 
być interpretowana przewaga nieczytających (33,9%) nad czytającymi (22,9%), jeśli 
chodzi o chęć posiadania wiedzy z zakresu etyki i religii przed podjęciem stosunków 
seksualnych. W „Bravie” kontekst norm religijnych regulujących zachowania seksual
ne w ogóle się nie pojawia, zaś normy etyczne sprowadzane są w interesującej nas 
kwestii do zasady podejmowania współżycia na podstawie miłości, zaufania i odpo
wiedzialności. Stąd może wynikać fakt rzadszego dostrzegania potrzeby takich norm 
w populacji czytających.

Niewykluczone też, że przekazywana na łamach czasopism dla młodzieży wiedza 
biologiczna, dotycząca znajomości budowy i funkcjonowania organizmu, zaspokaja ich 
oczekiwania, dlatego rzadziej niż nieczytający wskazują oni na konieczność takiej 
edukacji (czytający - 23,6%; nieczytający - 31,4%).

Respondenci, którzy podjęli współżycie seksualne, częściej niż niewspółżyjący do
ceniali potrzebę posiadania przed inicjacją seksualną wiedzy z zakresu: antykoncepcji 
(odpowiednio: 76,5% i 66%), biologii (36,1% wobec 25,3%) i psychologii (współżyjący 
- 51,3% oraz niewspółżyjący - 43,6%). Znacznie rzadziej natomiast niż niewspółżyjący 
(odpowiednio: 14,3% i 34,1%) uważali, że przed debiutem seksualnym należy być 
świadomym norm religijnych i zasad etycznych, co jest zrozumiałe, gdyż sami mogli 
nie przywiązywać do nich większej wagi. Jednocześnie wskazania współżyjących mogą 
być reakcją na pewien lęk związany z przekraczaniem różnych zakazów i norm, także 
moralnych oraz społecznych. W takiej sytuacji ich wybory mogą być dyktowane chęcią 
tłumienia, wypierania tego lęku i oczekiwania, by inni postępowali podobnie.

Uznanie przez większość nastolatków edukacji seksualnej z zakresu antykoncepcji 
za najważniejsze zagadnienie, jakie powinno być przekazywane przed rozpoczęciem 
współżycia seksualnego, implikuje pytania o znajomość metod regulacji płodności. 
Badanym zadano dwa pytania: jedno na temat wiedzy z zakresu antykoncepcji, drugie 
o znajomość naturalnych metod kierowania płodnością14. W obu wypadkach odpowie
dzi skodyfikowano w pięć kategorii, określających, że ankietowany posiada wiedzę: 

14 Zob. Aneks, kwestionariusz ankiety, pytania 11 i 12.
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gruntowną wystarczającą powierzchowną „żadną” i inne odpowiedzi. Pytania te 
miały charakter jedynie sondujący i dostarczały tylko informacji o tym, jak badany 
ocenia swoją wiedzę na wskazany temat. Gdyby chciano się dowiedzieć, czy dorastają
cy rzeczywiście zna owe metody, należałoby sformułować bardziej precyzyjnie pytania 
oraz zadać dodatkowe, aby za ich pomocą zweryfikować wiedzę ankietowanych. Ze 
względu na zbyt ogólny charakter pytań, dotyczących wiedzy na temat metod kierowa
nia płodnością otrzymanych wyników nie analizowano z pomocą zmiennych niezależ
nych, lecz ograniczono się jedynie do wskazania rozkładu odpowiedzi.

Przeszło połowa badanych (53,8%) ocenia swoją wiedzę na temat antykoncepcji ja
ko wystarczającą zaś prawie co trzeci ankietowany (30,1%) stwierdza, że jest ona 
powierzchowna. Niewiele, bo zaledwie 8,4% uczniów jest zdania, że ich wiedza w tym 
zakresie jest gruntowna, natomiast 4,4% przyznaję, iż nie posiada żadnej wiedzy 
o antykoncepcji. Wiedza respondentów na temat naturalnych metod kierowania płod
nością jest w ich ocenie znacznie niższa niż znajomość antykoncepcji. Najwięcej, bo 
2/5 nastolatków określa swoją znajomość NPR jako powierzchowną prawie co trzeci 
(30,1%) badany uważa swoją wiedzę za wystarczającą. Do braku jakiejkolwiek znajo
mości „metod naturalnych” przyznaję się 17,6% dorastających, natomiast 6,5% sądzi 
odwrotnie, wskazując na posiadanie gruntownej wiedzy w tym zakresie.

Jeśliby zestawić otrzymane wyniki z innymi przeprowadzanymi wśród polskich na
stolatków badaniami, to należałoby podkreślić porównywalność wskazań w zakresie 
znajomości antykoncepcji. Badania prowadzone w 1996 roku na ogólnopolskiej kwo
towej próbie uczniów szkół ponadpodstawowych wykazały, że nastolatki wyposażone 
są w instrumentalną wiedzę dotyczącą środków antykoncepcyjnych - aż 96,9% podało, 
że „wie cokolwiek” o przynajmniej jednym z wymienionych w pytaniu środków15. 
Z kolei w grupie badanej przez autorkę ci, którzy ocenili swą wiedzę jako powierz
chowną wystarczającą i gruntowną stanowili łącznie 92,3% ankietowanych. Oczywi
ście, należy z dużą rezerwą podchodzić do otrzymanego wyniku, ponieważ responden
ci nie określali bliżej swojej znajomości antykoncepcji.

15 Zob. W. Wróblewska, Nastoletni..., s. 22, 24, 27, 29-30. Najbardziej znane wśród nastolatków są: 
prezerwatywa i tabletki hormonalne. Liczba badanych - 10 106 uczniów.

16 Tamże, s. 24, 28-30.

W odniesieniu natomiast do naturalnych metod planowania rodziny dość niski odsetek 
(17,6%) deklarujących nieposiadanie żadnej wiedzy na temat NPR raczej nie jest zgodny 
z faktycznym stanem rzeczy (prawdopodobnie odsetek ten jest dużo wyższy) i ma kilka 
przyczyn. Zwykle „metody naturalne” łączone są z obecnie niezalecanym „kalendarzy
kiem małżeńskim” i posiadanie jakiejkolwiek skromnej wiedzy na temat dni płodnych 
oraz niepłodnych w cyklu miesiączkowym uznawane jest za znajomość naturalnych me
tod kierowania płodnością. W rzeczywistości wiedza na temat metod wielowskaźniko- 
wych i obserwowania klinicznych objawów płodności (tzw. wskaźników płodności) jest 
dość mała nie tylko wśród nastolatków. W badaniach młodzieży prowadzonych na próbie 
ogólnopolskiej większość ankietowanych (53,2%) przyznałą że nie zna żadnej z „metod 
naturalnych” w wymaganym stopniu, tzn. pozwalającym na jej zastosowanie16.
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2. Świadomość konsekwencji współżycia seksualnego

Odpowiedzi na pytanie, co kieruje młodzieżą przy podejmowaniu życia płciowego oraz 
jakie czynniki stanowią ryzyko przedwczesnej inicjacji seksualnej, poświęcono do
tychczas wiele badań17 18. Dlatego postanowiono nie pytać o motywacje współżycia sek
sualnego, ale o uwarunkowania, które powstrzymują nastolatków przed inicjacją sek
sualną . Czy to właśnie świadomość konsekwencji współżycia seksualnego hamuje 
młodzież przed tym krokiem? Badani mogli podkreślić kilka wybranych odpowiedzi, 
które zostały uprzednio skategoryzowane. Zaskakujące, że mając do wyboru: a) zakazy 
religijne, b) fakt, że rówieśnicy nie podjęli jeszcze współżycia, c) obowiązujące 
w rodzinie wartości, d) poczucie, że mają na to jeszcze czas, e) lęk przed ciążą, f) oba
wę przed zakażeniem chorobami przenoszonymi drogą płciową, w tym HIV, g) chęć 
zachowania czystości do małżeństwa i h) inne przyczyny, najwięcej respondentów, bo 
prawie 2/3 (62,3%) uważa, że młodzi nie podejmują współżycia seksualnego, dlatego 
że mają na to jeszcze czas. Wybór właśnie takiej opcji odpowiedzi świadczyłby o we
wnętrznej dyspozycji badanych, nieuleganiu lękom i presji środowiska. Co drugi re
spondent (51,3%) sądzi, że dorastających powstrzymuje od współżycia lęk przed zaj
ściem dziewczyny w ciążę, prawie 2/5 (38,5%) ankietowanych wskazuje na obawę 
przed zakażeniem jakimiś chorobotwórczymi drobnoustrojami. Nieco więcej niż co 
trzeci badany (34,9%) upatruje w wychowaniu rodzinnym i przekazywanych warto
ściach czynnika powstrzymującego młodych przed inicjacją seksualną. Podobna grupa 
nastoletnich respondentów myśli, że chęć zachowania czystości do małżeństwa i zaka
zy religijne decydują o wstrzemięźliwości seksualnej młodzieży (odpowiednio: 26,6% 
i 26,4%). Niewykluczone, iż zarówno za formułowaną w ten sposób pozytywną arty
kulacją norm religijnych, jak i negatywną opowiada się ta sama część ankietowanych. 
Co ciekawe, wiedza o tym, że rówieśnicy nie podjęli jeszcze współżycia płciowego, 
nie wpływa - jak sądzą uczniowie - w znacznym stopniu (6,1%) na opóźnienie startu 
seksualnego. Jest to o tyle zaskakujące, że presja środowiska rówieśniczego, dotycząca 
podejmowania aktywności seksualnej, jest zwykle duża19. Można by się więc spodzie
wać także odwrotnej zależności - abstynencja seksualna kolegów sprzyja wstrzemięź
liwości jednostki. Niewielki odsetek ankietowanych (4,6%) upatrywał przyczyn braku 
aktywności seksualnej młodych ludzi w ich nieśmiałości, nieatrakcyjności, nieposiada
niu odpowiedniego partnera itp.

17 Zob. np. B. Woynarowska, Wiedza..., s. 47-50; A. Fijałkowska-Grabowiecka, Wybrane elementy 
seksualności nastolatków, „Problemy Rodziny”, 1999, nr 2-3, s. 44, 46. Ryzyko przedwczesnej inicjacji 
seksualnej wiąże się z: nadużywaniem alkoholu, posiadaniem dużej ilości pieniędzy na własne wydatki, ale 
też i z życiem w ubóstwie, spędzaniem większości wieczorów z rówieśnikami, używaniem substancji psy
choaktywnych, paleniem papierosów, wagarowaniem, niechęcią do szkoły, osiąganiem słabych wyników 
w nauce (im wyższy poziom wykształcenia, tym późniejsze podejmowanie aktywności seksualnej), obojęt
nością religijną, niską samooceną, sytuacją rodzinną.

18 Zob. Aneks, kwestionariusz ankiety, pytanie 15.
19 Zob. J. Kurzępa, Zagrożona..., s. 156-161.

Płeć różnicowała poglądy badanych. Dziewczęta znacznie częściej niż chłopcy są
dziły, że młodzi niepodejmujący życia seksualnego kierują się: przekonaniem, iż jesz
cze mają czas na współżycie (odpowiednio: 71,4% i 54,1%), obowiązującymi w rodzi
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nie wartościami (40,8% wobec 29,6%), lękiem przed ciążą (dziewczęta - 56,5%; 
chłopcy - 46,6%), chęcią zachowania czystości do małżeństwa (31,6% wobec 22,2%). 
Chłopcy natomiast częściej niż ich koleżanki uważali, że obawa przed chorobą przeno
szoną drogą płciową (odpowiednio: 40,2% i 36,6%) może skutecznie hamować mło
dych ludzi przed rozpoczynaniem aktywności seksualnej, podobnie jak zakazy religijne 
(chłopcy - 28,4%; dziewczęta - 24,1%). Zasadnicze rozłożenie wskazań nastolatków 
bliskie jest optyce widzenia każdej z płci oraz różnicom w wychowaniu, jakie w tej 
mierze otrzymują dziewczęta i chłopcy. Pewnym wyłamaniem ze stereotypowego uję
cia płci jest przypisywanie przez chłopców większego znaczenia zakazom religijnym, 
z których powodu - ich zdaniem - młodzi nie rozpoczynają życia płciowego.

Typ szkoły, do jakiej uczęszczali ankietowani, jest zmienną, która różnicuje wskaza
nia respondentów w omawianej kwestii. Licealiści najczęściej (61,6%), zaś uczniowie 
szkół podstawowych najrzadziej (40,1%), wyrażali przekonanie, że obawa przed zaj
ściem dziewczyny w ciążę może powstrzymywać młodych ludzi przed podejmowaniem 
współżycia seksualnego. Otrzymany wynik należałoby tłumaczyć mniejszą świadomo
ścią konsekwencji współżycia wśród najmłodszych badanych oraz faktem, że w liceach 
większość stanowią dziewczęta. Ten powód może również przesądzać o najczęstszym 
wybieraniu przez licealistów, w porównaniu z pozostałymi, kategorii uznających obo
wiązujące w rodzinie wartości (48,8%), zakazy religijne (39,9%) i chęć zachowania czy
stości do małżeństwa (32%) za czynniki hamujące aktywność seksualną nastolatków. 
Znamienne, że uczniowie szkół zawodowych najrzadziej - w odniesieniu do pozostałych 
- wskazywali na wszelkie uwarunkowania (z wyjątkiem obawy przed ciążą) opóźniania 
inicjacji seksualnej, co świadczyłoby o tym, iż być może są one dla nich mniej ważne.

W odniesieniu do podejmowanego zagadnienia modele zachowań seksualnych lan
sowane przez pisma młodzieżowe są zbieżne z poglądami czytelników tychże magazy
nów (tab. 47).

Tabela 47. Czynniki powstrzymujące przed podejmowaniem współżycia seksualnego 
a czytelnictwo pism młodzieżowych (N = 800)

Jak sądzisz, czym kierują się młodzi 
niepodejmujący współżycia seksualnego 
(podkreśl wybrane odpowiedzi)?

Nieczytający Czytający Ogółem

l.b. % l.b. % l.b. %

Zakazami religijnymi 162 31,4 49 17,3 211 26,4

Tym, że rówieśnicy nie podjęli jeszcze 
współżycia

36 7,0 13 4,6 49 6,1

Obowiązującymi w rodzinie wartościami 202 39,1 77 27,1 279 34,9

Tym, że ich zdaniem mają na to jeszcze czas 306 59,3 192 67,6 498 62,3

Obawą przed ciążą 255 49,4 155 54,6 410 51,3

Obawą przed zakażeniem chorobą 
„weneryczną”

202 39,1 106 37,3 308 38,5

Chęcią zachowania czystości do małżeństwa 150 29,1 63 22,2 213 26,6

Inne 34 6,6 3 1,1 37 4,6

Brak odpowiedzi 1 0,2 3 1,1 4 0,5

Dane nie sumują się do 100%
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Wyraża się to w przyznawaniu mniejszego znaczenia przez czytających: zakazom 
religijnym (czytający - 17,3%; nieczytający - 31,4%), obowiązującym w rodzinie 
wartościom (odpowiednio: 27,1% i 39,1%) i chęci zachowania czystości do małżeń
stwa (22,2% wobec 29,1%) jako czynnikom, którymi kierują się młodzi niepodejmują- 
cy życia płciowego.

Różnica zdań między niewspółżyjącymi a tymi, którzy mają za sobą inicjację sek
sualną, dotyka newralgicznych punktów. Niewspółżyjący częściej niż współżyjący 
uznają, że powodem powstrzymującym nastolatki przed aktywnością seksualną jest 
przekonanie, iż na współżycie przyjdzie jeszcze czas (64,9% wobec 52,9%), oraz chęć 
rozpoczęcia życia seksualnego po ślubie (odpowiednio: 28,5% i 23,5%). Młodzież po 
debiucie seksualnym częściej niż niewspółżyjący sądzi natomiast, że tym, co skutecz
nie hamuje młodych przed podejmowaniem współżycia seksualnego, jest obawa, która 
być może także im towarzyszy, a mianowicie lęk przed ciążą (67,2% wobec 48, 8%).

Czy nastolatki są świadome następstw współżycia seksualnego, czy może uważają 
jak jeden z respondentów, że podejmując współżycie, należy zapomnieć o wszelkich 
konsekwencjach i oddać się niczym niezmąconemu przeżywaniu przyjemności? 
Współżycie płciowe dorastających może się łączyć z różnorodnymi konsekwencjami 
natury psychicznej, społecznej, moralnej, medycznej i in. Jedynie z medycznego 
punktu widzenią jak piszę Z. Lew-Starowicz:

„Wczesna inicjacja seksualną poza macierzyństwem zagrażającym zdrowiu i życiu, pociąga 
za sobą inne niepożądane następstwa: zabiegi przerwań ciąży, ryzyko zachorowania na nowotwo
ry szyjki macicy, choroby przenoszone drogą płciową zaburzenia psychiczne i inne”20.

20 Z. Lew-Starowicz, Styl życia seksualnego a zdrowie [w:] J.B. Karski (red.), Promocja zdrowia, War
szawa 1999, s. 342.

Każdemu respondentowi postawiono pytanie otwarte: Czy uważasz, że podejmując 
współżycie należy liczyć się z jakimiś konsekwencjami? Jeżeli tak, to z jakimi? (wielo
krotny wybór). Na ośmiuset badanych jedynie 35 osób (4,4%) uznało, że nie należy 
spodziewać się żadnych następstw debiutu seksualnego, natomiast co dwudziesty re
spondent (5,3% - 42 osoby) nie udzielił odpowiedzi na to pytanie. W rezultacie prawie 
co dziesiąty ankietowany nie wypowiada się na temat konsekwencji związanych 
z inicjacją seksualną (uważa, że nie istnieją takie bądź nie odpowiada na to pytanie), co 
wskazywałoby, iż nie chce łączyć aktywności seksualnej z odpowiedzialnością za nią. 
Wśród odpowiedzi badanych znajdujemy także przekonanie, że wyrażenie obopólnej 
zgody na odbycie stosunku już samo w sobie zwalnia z odpowiedzialności - „Jeśli się 
obydwoje zgadzają na współżycie to [nie należy liczyć się - przyp. B.G.] z żadnymi 
konsekwencjami” - piszę siedemnastoletnia uczennica szkoły zawodowej w Nowym 
Sączu. Ponad 90% ankietowanych wylicza możliwe skutki inicjacji seksualnej. Według 
malejącej częstości wskazań owe konsekwencje stanowią: ciąża (76,1%), choroby 
przenoszone drogą płciową (48,4%), konsekwencje natury społecznej, inne (12,1%), 
konsekwencje natury psychicznej (6,9%), konsekwencje natury moralnej (5,4%); 9,4% 
respondentów przyznaję krótko, że następstwa istnieją, nie precyzuje jednak jakie.

Przeszło 3/4 nastolatków łączy współżycie seksualne z możliwością poczęcia 
dziecka, a prawie co drugi świadomy jest ryzyka związanego z zakażeniem chorobą 
przenoszoną drogą płciową; w dobie AIDS ankietowani często wymieniają obawę 
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przed zakażeniem się wirusem HIV. Ciąża nastolatki pociąga za sobą konsekwencje 
natury społecznej, takie jak konieczność wzięcia odpowiedzialności za dziecko, co 
wiąże się z dużymi zmianami w życiu dorastającego. Bywa, że zakłada rodzinę, koń
czy szkołę wieczorową (lub przerywa naukę), podejmuje pracę, „musi szybciej wejść 
w dorosłość”, „poświęcić swoją młodość” i zrezygnować z beztroskiego życia nasto
latka. Dziewczęta obawiają się również, że zostaną porzucone i będą same wychowy
wać dziecko, chłopcy natomiast martwią się z powodu konieczności płacenia alimen
tów. Takie wizje rysująsię przed częścią badanych (12,1%), którzy piszą:

- „Oczywiście należy liczyć się z niepożądaną ciążą chorobami przenoszonymi drogą płcio
wą. Podejmując współżycie po ślubie, nie ma żadnych konsekwencji, jednak w młodym wieku 
jest ich wiele. Przede wszystkim ciąża” (dziewczyną 17 lat, technikum krawieckie, Tarnów, 
czyta „Dziewczynę” i „Bravo Girl”);

- „Musimy liczyć się z tym, że można zajść w ciążę i zmarnować młodość i swoją wolność. 
Zarazić się chorobami, np. Aids, Hif’21 (dziewczyną 17 lat, technikum odzieżowe, Piotrkowice, 
czyta „Dziewczynę”, „Bravo Girl”, „Bravo”);

- „Można wpaść i wtedy stracone lata młodości” (chłopak, 17 lat, technikum, Winiary);

- „Należy się liczyć z dziećmi, czyli z rodziną z wyrzeczeniami, takimi jak: zabawy, prywat
ki, dyskoteki” (chłopak, 17 lat, technikum ogrodnicze, Szczytniki Kolonia);

- „Tak, odpowiedzialność za siebie i za drugą osobę, dziecko, dalsze życie” (dziewczyną 17 
lat, LO, Nowa Hutą czyta „Drogę”);

- „Ciążą HIV - AIDS, odpowiedzialność, wydziedziczenie” (chłopak, 17 lat, technikum, 
Świniersko, czyta „Bravo”);

- „Tak, gdy wpadnie się przedwcześnie, to nie wiadomo, czy ukończy on szkołę i czy znaj
dzie pracę” (chłopiec, 17 lat, ZSZ, Brzączowice);

- „Jeśli trzeba płacić pieniądze przyszłej matce” (chłopak, 17 lat, ZSZ, Nowy Sącz).

21 Wielu respondentów popełnia błąd ortograficzny, pisząc Hif. Świadczy to o niedomogach edukacji 
seksualnej w tym względzie, braku wiedzy na temat wirusa; podobnie jak traktowanie HIV jako choroby 
i nieodróżnianie go od AIDS.

Wśród konsekwencji natury psychicznej (6,9%) wymieniane były niechęć czy 
awersja do płci przeciwnej, poczucie skrzywdzenia, żal, chęć zemsty, powątpiewanie 
w miłość partnera. Konsekwencje natury moralnej (5,4%) łączone były natomiast przez 
ankietowanych z utratą dziewictwa, poczuciem winy oraz odnoszone do utraty godno
ści, dobrej opinii, szacunku, „poczucia etycznego”. Badani przyznawali, że inicjując 
życie seksualne, należy liczyć się z:

- „Zasadami moralnymi, etyką obawą przed ciążą” (dziewczyną 17 lat, ZSZ, Kornatka);

- „Oczywiście: ciąża, strata cnoty, HIV, choroby i czy to ten jedyny” (dziewczyną 16 lat, 
LO, Kraków, czytelniczka „Dziewczyny” i „Brava”);

- „Skutki nie tylko medyczne, jak np. ciążą ale psychiczne, jak czasem pojawiające się po
czucie wstydu i strata uczucia «czystości»” (dziewczyną 17 lat, LO, Mielec, czyta „Miłujcie 
się”);
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- „Oczywiście, konsekwencje to: ciąża, choroby, grzech” (chłopak, 18 lat, technikum samo
chodowe, Ziempniów, czyta „Popcorn”).

Należy zauważyć, że o konsekwencjach natury psychicznej czy moralnej nie piszę 
wielu respondentów (niskie odsetki takich wskazań), w przeciwieństwie do konse
kwencji w postaci ciąży czy jakiejś choroby. O ile dwadzieścia lat temu najczęściej 
stosowanymi argumentami ostrzegającymi dziewczęta i chłopców przed zbyt wczes
nym rozpoczynaniem życia płciowego były: niepożądana ciąża, grzech i możliwość 
zakażenia się chorobami „wenerycznymi”22, o tyle przy obecnych przemianach oby
czajowych taka aktywność traktowana jest jako grzech jedynie przez bardziej zaanga
żowaną religijnie młodzież.

22 Z. Izdebski, Seksualizm..., s. 18, 55. Badania przeprowadzono w 1987 i 1988 roku wśród młodzieży 
studiującej (1982 osoby) i odbywającej zasadniczą służbę wojskową (1193 osoby).

231. Obuchowska, A. Jaczewski, Rozwój..., s. 131.

Okazuje się, że dziewczęta częściej niż chłopcy, podejmując współżycie seksualne, 
liczą się z konsekwencjami w postaci: ciąży (82,5% wobec 70,4%), chorób przenoszo
nych drogą płciową (odpowiednio: 54,9% i 42,6%), następstw natury psychicznej 
(dziewczęta - 9%, chłopcy - 5%) czy moralnej (7,7% wobec 3,3%). Chłopcy nato
miast częściej niż dziewczęta uznają, że współżycie nie pociąga za sobą żadnych ne
gatywnych skutków (odpowiednio: 5,4% i 3,2%) bądź uchylają się od odpowiedzi na 
to pytanie (chłopcy - 7,1%, dziewczęta - 3,2%). Fakt, że dziewczęta bardziej obawiają 
się konsekwencji współżycia płciowego niż chłopcy jest zrozumiały, gdyż dotyczą one 
w dużej mierze właśnie młodych kobiet. Nastoletnie dziewczęta także w większym 
stopniu niż ich rówieśnicy integrują sferę uczuciową z seksualną, stąd częściej przeży
wają następstwa natury psychicznej, takie jak: poczucie skrzywdzenia po opuszczeniu 
przez partnera, rozczarowanie, utrata zaufania itp. Przeszło dwa razy częściej niż 
chłopcy wiążą inicjację seksualną z utratą pewnych wartości, co może wskazywać na 
większą religijność dziewcząt, a jednocześnie przypomina o nieśmiertelnym standar
dzie podwójnej moralności. Częste różnice w wychowywaniu w tej dziedzinie dziew
cząt i chłopców sankcjonują tę zasadę, o czym piszą I. Obuchowska i A. Jaczewski:

„Tradycje obyczajowe powodują, że wczesna inicjacja dziewcząt jest potępiana, a chłopców 
tolerowana, niekiedy nawet przyjmowana z podziwem («taki młody i już...»). Warto wspomnieć, 
że brak w stosunku do mężczyzn utrzymujących nadmierne kontakty seksualne wyrazów odpo
wiadających pejoratywnym określeniom odnoszonym do swobodnego współżycia seksualnego 
kobiet”23.

Nie należy jednak zbyt pochopnie określać chłopców jako nieinteresujących się 
konsekwencjami działania seksualnego i losem dziewczyny, ponieważ jedynie co dwu
dziesty ankietowany chłopak (5,4%) wyrażał przekonanie, że aktywność seksualna nie 
niesie z sobą żadnych następstw.

Znamienny jest rozkład otrzymanych wyników w wypadku zmiennej różnicującej, 
jakąjest typ szkoły badanego (tab. 48).

Zasadniczo licealiści są najczęściej - w odniesieniu do pozostałych - świadomi 
różnorakich konsekwencji, jakie wiążą się z podjęciem życia seksualnego (ciąża, cho
roby przenoszone drogą płciową, konsekwencje natury psychicznej i moralnej).
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Tabela 48. Świadomość konsekwencji współżycia seksualnego a typ szkoły badanych 
(N = 800)

Czy uważasz, że podejmując współży- 
cie, należy liczyć się z jakimiś konse- 
kwencjami? Jeżeli tak, to z jakimi?

Typ szkoły

SP ZSZ LO Technikum

l.b. % l.b. % l.b. % l.b. %

Tak (bez wskazań następstw) 19 9,9 21 10,3 15 7,4 20 10,0

Ciąża 136 70,8 136 66,7 175 86,2 161 80,5

Choroby przenoszone drogą płciową 99 51,6 71 34,8 111 54,7 106 53,0

Konsekwencje natury moralnej 8 4,2 6 2,9 22 10,8 7 3,5

Konsekwencje natury psychicznej 6 3,1 7 3,4 30 14,8 12 6,0

Konsekwencje natury społecznej, inne 15 7,8 29 14,2 29 14,3 24 12,0

Nie 9 4,7 17 8,3 5 2,5 4 2,0

Brak odpowiedzi 16 8,3 21 10,3 2 1,0 3 1,5

"Dane nie sumują się do 100%

Uczniowie szkół zawodowych natomiast odwrotnie - najrzadziej wymieniają wska
zane wyżej skutki (poza konsekwencjami natury psychicznej). Oni także najczęściej 
nie odpowiadają na postawione pytanie (10,3%) oraz uważają że odbywanie stosun
ków seksualnych nie pociąga za sobą żadnych następstw (8,3%). Taka polaryzacja 
wyników jest dość niepokojąca, gdyż wskazuje, że wyższy poziom wykształcenia 
w znacznej mierze koresponduje z większą świadomością badanych. Samo natomiast 
posiadanie wiedzy i świadomość nie przesądzają jeszcze o zachowaniach i odpowie
dzialności, jakkolwiek często je modelują.

Najczęściej o konsekwencji podejmowanego współżycia seksualnego w postaci po
częcia dziecka piszą mieszkańcy Krakowa (84%), a najrzadziej Mielca (65%). Z kolei 
na możliwość zakażenia się chorobą przenoszoną drogą płciową w największym stop
niu zwracają uwagę tarnowianie (57%), a w najmniejszym także mieszkańcy Mielca 
(42%). Młodzież z Krakowa (11%) i Nowej Huty (10%) najczęściej, w odniesieniu do 
pozostałych, piszę o konsekwencjach natury psychicznej, najrzadziej natomiast wspo
minają o nich uczniowie dobczyckich szkół (3%). Z kolei rozpoczynanie życia płcio
wego łączone jest z konsekwencjami natury moralnej najczęściej przez młodych tar
nowian (8%), a najrzadziej przez uczniów z Nowego Sącza (2%), co stanowi już pew
ną powtarzalność w analizowanych badaniach.

Okazuje się, że czytelnicy magazynów młodzieżowych, jak i osoby niesięgające po 
nie, w podobnym stopniu mają na uwadze fakt, że podejmując współżycie seksualne, 
należy się liczyć z konsekwencjami w postaci nieplanowanej ciąży i chorób przeno
szonych droga płciową (ciąża - odpowiednio: 75,7% i 76,4%; choroby - odpowiednio: 
50,4% i 47,3%). W zdecydowany sposób różnią się zdania tych grup w odniesieniu do 
dwóch kategorii. Osoby nieczytające pism młodzieżowych dwa razy częściej (8,5%) 
niż pozostali (3,9%) wskazują na niepożądane następstwa w sferze psychicznej, a prze
szło trzy razy częściej (7,2% wobec 2,1%) łączą inicjację seksualną z konsekwencjami 
natury moralnej (tab. 49). Owe różnice między grupą czytających i nieczytających 
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mogą wynikać z kontekstu, w jakim temat konsekwencji współżycia seksualnego jest 
poruszany w magazynach młodzieżowych. Najczęściej są to głosy przekonujące 
o nieodzownym stosowaniu antykoncepcji. Zagadnienie następstw natury psychicznej 
obecne jest szczególnie w listach z rubryki Mój pierwszy raz, które można traktować 
jako swego rodzaju ostrzeżenie dla czytelników. O względach natury moralnej nato
miast, utracie dziewictwa raczej się w „Bravie” nie piszę, stąd należy uznać, że w tej 
mierze poglądy czytelników magazynów młodzieżowych są zbieżne z modelami za
chowań seksualnych lansowanych w pismach. Z kolei w odniesieniu do konsekwencji 
natury psychicznej nie można mówić o zbieżności takich modeli, gdyż w „Bravie” 
kwestie te są podejmowane dość często, a czytelnicy pisma wymieniają je dwa razy 
rzadziej niż nieczytający.

Tabela 49. Świadomość konsekwencji współżycia seksualnego 
a czytelnictwo pism młodzieżowych (N = 800)

Czy podejmując współżycie, należy 
liczyć się z konsekwencjami? Z jakimi?

Nieczytający Czytający Ogółem

l.b. % l.b. % l.b. %

Tak (bez wskazań następstw) 50 9,7 25 8,8 75 9,4

Ciąża 394 76,4 215 75,7 609 76,1

Choroby 244 47,3 143 50,4 387 48,4

Konsekwencje natury psychicznej 44 8,5 11 3,9 55 6,9

Konsekwencje natury społecznej, inne 68 13,2 29 10,2 97 12,1

Konsekwencje natury moralnej 37 7,2 6 2,1 43 5,4

Nie 22 4,3 13 4,6 35 4,4

Brak odpowiedzi 23 4,5 19 6,7 42 5,3

* Dane nie sumują się do 100%

Do głównych konsekwencji podjęcia życia seksualnego wymienianych przez 
uczniów należała możliwość poczęcia dziecka, dlatego w kolejnym pytaniu zamiesz
czonym w kwestionariuszu ankiety zapytano ich, czy rozmawiają na temat ciąży ze 
swoim partnerem (chłopakiem/dziewczyną) i czego ta rozmowa dotyczy24. Połowa 
badanych (50,3%) odpowiadała, że nie prowadzi takich rozmów, co siódmy (14,1%) 
przyznawał, że pytanie go nie dotyczy, ponieważ nie ma sympatii. Oczywiście, wśród 
tych, którzy stwierdzali, że nie rozmawiają na temat ciąży, prawdopodobnie jest duża 
grupa osób nietworzących z nikim związku, które jednak nie tłumaczyły swojej sytu
acji osobistej. Wśród tych, którzy nie odpowiadali na to pytanie (14,3%), były prawdo
podobnie też osoby niespotykające się z chłopcem czy dziewczyną. Tym wszystkim 
wskazaniom nie należy się dziwić, gdyż w wieku ankietowanych (13-19 lat) sporo 
osób „nie chodzi” jeszcze z nikim, co więcej, pytanie mogło część respondentów za
skoczyć. Tylko 50 osób (co stanowi 6,3% wszystkich wskazań) stwierdziło, że rozma
wiało na temat ciąży z sympatią, nie wyjawiając natomiast, czego ta rozmowa doty

24 Zob. Aneks, kwestionariusz ankiety, pytanie 23.
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czyła. Prawie co dziesiąty badany (9,4%) wyznał, że rozmawia z partnerem na temat 
antykoncepcji. Co dwudziesty dorastający (5,3%) natomiast snuł najczęściej razem ze 
swoją sympatią plany co do liczby dzieci w przyszłej rodzinie oraz ich imion; temat 
ciąży występował wówczas w prorodzinnym kontekście.

Ci badani, którzy przyznawali, że nie rozmawiają na temat ciąży, czasami tłuma
czyli, że nie pojawia się taka potrzeba, ponieważ nie współżyją seksualnie ani nie pla
nują współżycia, Jeszcze nie czas” na takie rozmowy, „za krótko chodzą”. Młodzi 
ludzie pisali:

- „Nie, bo jeszcze mam czas” (chłopak, 17 lat, ZSZ, Mielec, czyta „Bravo”, „Popcorn”);

- „Nie, ja nie rozmawiam o tym jeszcze z moim chłopakiem, ponieważ na to jeszcze nie 
czas” (dziewczyna, 14 lat, SP, Mielec, czytelniczka „Brava”, „Popcornu”).

Bywało również, że osoby mające wielu partnerów seksualnych - jak siedemnasto
letni uczeń szkoły zawodowej w Brzesku - stwierdzały krótko: „Nie myślimy o tym”. 
Ich odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie autorzy nie chcą się liczyć z konsekwen
cjami współżycia.

Rozmowy niespełna co dziesiątego respondenta (9,4%) koncentrują się wokół lę
ków związanych z możliwością zajścia dziewczyny w ciążę oraz doboru środków an
tykoncepcyjnych:

- „Tak [rozmawiamy na temat ciąży - przyp. B.G.], co by było jakbyśmy sobie wpadli, co 
byśmy robili wtedy” (chłopiec, 18 lat, ZSZ, Jadowniki, czytelnik „Brava” i „Popcornu”, współ
żyjący od 16. roku życia, wiele partnerek);

- „Tak rozmawiamy. Rozmowa dotyczy zapobiegania ciąży” (chłopak, 17 lat, technikum, 
Przyborów, współżyje od 8 miesięcy z jedną partnerką).

Co dwudziesty respondent (5,3%) rozmawiający ze swoją sympatią na temat ciąży 
umiejscawia to wydarzenie w kontekście planowanej rodziny, chce najpierw skończyć 
szkołę, potem założyć rodzinę, posiadać dziecko i wychowywać je. O ciąży wyraża się 
pozytywnie:

- „Tak. Ale jest to w naszych odległych planach” (dziewczyna, 17 lat, technikum, Nowa Hu
ta, czyta „Bravo”, „Bravo Girl”, „Dziewczynę”);

- „Tak. Rozmawiamy o tym, jak wspaniale czują się kobiety w ciąży, ale nie planujemy na 
razie ciąży” (dziewczyna, 16 lat, LO, Nowa Huta).

Okazuje się, że rozmowy prowadzone przez dziewczęta ze swoimi chłopcami na 
temat ciąży prawie dwa razy częściej koncentrują się na sprawach antykoncepcji 
(dziewczęta - 12,2%, chłopcy - 6,9%) oraz podejmowane są w aspekcie „prorodzin
nym” (odpowiednio: 6,9% i 3,8%). Chłopcy natomiast częściej niż dziewczęta przy
znają, że nie rozmawiają z partnerką na temat możliwości poczęcia dziecka (54,6% 
wobec 45,4%).

Uczniowie szkół podstawowych najrzadziej w porównaniu z innymi rozmawiają 
z sympatią na temat ciąży (3,1%), antykoncepcji (2,6%) i dzieci w swojej przyszłej 
rodzinie (2,1%). To zrozumiałe z racji ich wieku i stopnia rozwoju. Ten temat jest dla 
nich jeszcze zbyt odległy, tym bardziej że większość z nikim „nie chodzi”. O wyborze 
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środków antykoncepcyjnych najczęściej natomiast rozmawiają licealiści (15,3%), 
a plany związane z założeniem rodziny najczęściej snują uczniowie techników (8%).

Zadziwiające, że czytelnicy magazynów młodzieżowych rzadziej niż nieczytający 
rozmawiają na temat doboru środków antykoncepcyjnych ze swoim partnerem (6,7% 
wobec 10,9%). Oni też częściej niż nieczytający przyznają, iż w ogóle nie prowadzą 
rozmów z sympatią na temat ewentualnej możliwości zajścia dziewczyny w ciążę (od
powiednio: 57% i 46,5%; tab. 50).

Jest to zaskakujące, ponieważ redakcja „Brava” dokłada wszelkich starań, aby 
uświadomić współżyjącym nastolatkom potrzebę stosowania antykoncepcji. Należy 
jednak pamiętać, że tylko część czytelników pism młodzieżowych jest aktywnych 
seksualnie bądź ma w ogóle sympatię, stąd pozostali mogą nie rozmawiać na temat 
antykoncepcji, gdyż zagadnienie ich nie dotyczy.

Tabela 50. Prowadzone rozmowy na temat ciąży a czytelnictwo pism młodzieżowych

Czy rozmawiasz ze swoim chłopakiem/dziewczyną 
na temat ciąży? Czego ta rozmowa dotyczy?

Nieczytający Czytający Ogółem

l.b. % l.b. % l.b. %

Tak (bez wskazań tematu rozmowy) 32 6,2 18 6,3 50 6,2

Tak, obawa przed ciążą, antykoncepcja 56 10,9 19 6,7 75 9,4

Tak, plany odnośnie do przyszłej rodziny i potomstwa 25 4,8 17 6,0 42 5,2

Nie 240 46,5 162 57,0 402 50,3

Inne 3 0,6 1 0,4 4 0,5

Nie dotyczy (brak partnera) 78 15,1 35 12,3 113 14,1

Brak odpowiedzi 82 15,9 32 11,3 114 14,3

Razem 516 100,0 284 100,0 800 100,0

Jak można się było natomiast spodziewać, współżyjący respondenci prawie siedem 
razy częściej niż niewspółżyjący rozmawiali ze swoim partnerem na temat antykon
cepcji (odpowiednio: 30,3% i 4,6%). Także plany co do przyszłej rodziny i potomstwa 
pojawiały się częściej (prawie cztery razy) w rozmowach par współżyjących z sobą 
(współżyjący - 13,4%, niewspółżyjący - 3,7%). Jednak częściej niż co trzeci współ
żyjący nastolatek (35,3%) wcale nie podejmował tematu odnoszącego się do konse
kwencji aktywności seksualnej w postaci ciąży. Oczywiście badani, którzy mieli przed 
sobą inicjację seksualną, częściej niż współżyjący nie rozmawiali na tematy związane 
z możliwością zajścia dziewczyny w ciążę (53%), częściej też przyznawali się do bra
ku partnera (niewspółżyjący - 17,1%, współżyjący - 2,5%).
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3. Stosunek do poczętego dziecka

Stosunek do poczętego dziecka badano, analizując odpowiedzi respondentów na pyta
nia dotyczące początku życia ludzkiego, dopuszczalności aborcji oraz hipotetycznej 
sytuacji, w której nastolatek staje się rodzicem.

Chcąc się dowiedzieć, jaką postawę przyjąłby badany wobec faktu przekazania ży
cia dziecku, ankietowanych proszono o postawienie się w fikcyjnej sytuacji i odpo
wiedź na pytanie: Wyobraź sobie, że jesteś w cźąży/że Twoja dziewczyna jest w ciąży. 
Co robisz?

Okazuje się, że prawie co trzeci nastolatek (32,1%) przyjmuje tę sytuację. Dziew
czyna sądzi, że urodziłaby dziecko, chłopak deklaruje pomoc dziewczynie, w większo
ści wypadków - jak mniemają - podjęliby decyzję o małżeństwie i wspólnym wycho
wywaniu ich dziecka. Jedynie 3,5% dorastających (28 osób) uważa, że w okoliczno
ściach, w jakich się znajdują (młody wiek, nieukończona szkoła, brak środków do 
życia), zdecydowałoby się na aborcję. Jednakże należy wziąć pod uwagę sporą grupę 
tych, którzy odpowiadają, że nie wiedzieliby, jak w takiej sytuacji postąpić (29%), 
wobec czego potencjalnie wśród „niezdecydowanych” mogą również znajdować się 
osoby akceptujące przerywanie ciąży jako rozwiązanie. Odpowiedzi prawie co czwar
tego ankietowanego (23,5%) są skategoryzowane jako „inne”, ponieważ młodzież 
wymienia w tej grupie wiele „wyjść” z sytuacji, np.: oddanie dziecka do adopcji, 
ucieczkę z domu, ukrywanie prawdy przed rodzicami, samobójstwo, zmarnowanie 
życia, sprawdzanie, czy dziecko jest zdrowe itp. Niewielka grupa badanych (6,4%) 
przyznaję, że w znacznym stopniu liczy na pomoc rodziny, zwłaszcza rodziców, którzy 
prawdopodobnie zrozumieliby swoje dzieci. W takiej sytuacji młodzież zwracałaby się 
najpierw do matki. Podobna liczebnie grupa respondentów (6%) radziłaby się innych 
osób, zwykle przyjaciół, zaufanych koleżanek, co począć wobec faktu zostania rodzi
cem w tak młodym wieku. Dziewięciu chłopców, co stanowi 1,1% ogółu ankietowa
nych, uważa, że jest to problem dziewczyny i powinna sobie sama radzić. „Jest dla 
mnie obojętna” - piszą, dlatego porzuciliby oni swoje partnerki. Oczywiście, odpowia
dając na postawione pytanie, młodzi ludzie wyrażają tylko swoje przypuszczenia co do 
podjęcia przedstawionej sytuacji, w rzeczywistości być może postąpiliby zupełnie 
inaczej.

Prawie 1/3 ogółu respondentów zastrzega, że na pewno nie dokonaliby aborcji, mi
mo przeżywanego początkowo szoku. Dla wielu usunięcie ciąży wiązałoby się z zabój
stwem dziecka, z grzechem. Dziewczęta zdają sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie 
ich życie zmieniłoby się diametralnie. Oto wypowiedzi niektórych z nich:

- „Jeśli już bym była w ciąży, to urodziłabym i wychowała dziecko, w grę nie wchodzi abor
cja” (17 lat, LO, Mielec);

- „Nie chciałabym być, ale jakby, to bym nie porzuciła tego dziecka, a wiem na 100%, że 
chłopak by mnie nie porzucił, rozmawialiśmy już na ten temat” (17 lat, technikum, Tamów, czyta 
„Bravo”, „Bravo Girl”, „Popcorn”, „Dziewczynę”, współżyje ze swoim chłopcem od 2 lat);

- „Na pewno na początku jestem załamana, ale nigdy w życiu nie usunęłabym ciąży. Jest to 
według mnie największy grzech” (17 lat, LO, Nowa Huta, czyta „Bravo”);
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- „Jestem załamana, ale nie usuwam ciąży” (17 lat, LO, Brzesko, czyta „Bravo”);

- „Wiadomo, że rodzę to dziecko (ale nie biorę ślubu). Ciąża to przecież nie katastrofa, to po 
prostu nowe życie. To byłoby moje dziecko - byłabym szczęśliwa, miałabym także wiele trudno
ści, ale na pewno bym to dziecko urodziła, kochała, bo to przecież cząstka mnie” (dziewczyna,
17 lat, LO, Nowy Sącz);

- „Mówię o tym mojemu chłopakowi, czekam na jego reakcję i chcę ciążę doprowadzić do 
końca” (14 lat, SP, Jadowniki, czyta „Dziewczynę”, „Bravo Girl”, „Popcorn”).

- „Mówię o tym partnerowi, rodzicom, prosząc ich o przyjęcie partnera pod nasz dach. Sta
ram się zdobyć pieniądze na dziecko, iść do pracy (to samo on). W jednym momencie próbuję 
wydorośleć i zrozumieć, że zaczęło się dorosłe życie. Na pewno nie byłoby mowy o aborcji” 
(17 lat, LO, Kraków, współżyje od roku ze swoim chłopakiem).

Chłopcy, którzy deklarują, że przyjęliby dziecko, są świadomi tego, iż oni także 
powinni ponosić konsekwencje swoich działań. Dlatego nie zamierzają opuszczać 
dziewczyny w tak trudnych chwilach i chcą wspierać ją psychicznie oraz finansowo. 
Oto przykłady niektórych wypowiedzi:

- „Zostaję z nią i podtrzymuję ją na duchu” (14 lat, SP, Mielec);

- „Jeżeli już spłodziłem, to trzeba teraz się zaopiekować tym dzieckiem i moją dziewczyną” 
(14 lat, SP, Jadowniki);

- „Staram się z całej siły zapewnić przyszłość swojej dziewczynie oraz naszemu dziecku” 
(18 laf technikum, Kraków);

- „Na pewno nie zostawiłbym jej na lodzie. W pewnym sensie byłbym zobowiązany pomóc 
jej, nie że muszę, lecz chciałbym. W końcu razem to zrobiliśmy, a dlaczego tylko ona ma ponosić 
konsekwencje?” (17 lat, technikum, Mielec).

Część chłopców wobec zaistniałej sytuacji sądzi, że zdecydowaliby się na małżeń
stwo i wspólne wychowywanie dziecka. Na zadane pytanie często odpowiadają krótko 
- „żenię się” - lub podobnie jak niżej:

- „Biorę ślub i się z tego cieszę” (14 lat, SP, Mielec);

- „W przyszłości zawieram z nią małżeństwo i wychowujemy dziecko” (17 lat, technikum, 
Brzesko);

- „Nic. Wychowuje dziecko” (17 lat, technikum, Kraków; uważa, że aborcja powinna być 
dopuszczalna w każdej sytuacji).

Niektórzy potencjalni nastoletni rodzice uważają, że przyjęliby dziecko, jednocześ
nie, bardzo realnie oceniając sytuację, uznają, że byłoby to możliwe dzięki pomocy 
rodziny (6,4%). Dlatego piszą:

- „Myślę, że jest to trudny moment, tym bardziej że nieprzewidziany. Ale staram się robić 
wszystko przy pomocy bliskich, aby to dziecko było z nami i miało dobrą rodzinę” (chłopak,
18 lat, ZSZ, Kraków, współżyje od przeszło 2 lat, wiele partnerek);

- „Na pewno nie usunę (o to nawet teraz trudno), będzie trzeba sobie jakoś poradzić. Bez 
względu na konsekwencje muszę powiedzieć rodzicom, myślę, że by mi pomogli” (dziewczyna, 
17 lat, technikum, Proszowice, czytelniczka „Brava”, „Brava Girl” i „Dziewczyny”).
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Ci, którzy zdecydowaliby się w zaistniałych warunkach na przerwanie ciąży 
(3,5%), są zdania, że aborcja powinna być dopuszczalna w każdej sytuacji lub pod 
pewnymi warunkami. Jakkolwiek jest to według nich zło, to istnieją określone okolicz
ności - takie jak np. młody wiek matki, jej choroba czy brak dochodów - usprawiedli
wiające usunięcie ciąży. Na aborcję gotowych jest więcej osób współżyjących niż nie- 
współżyjących. Skłaniający się do takiego kroku respondenci pisali:

- „Usuwam” (dziewczyna, 17 lat, LO, Mielec, współżyjąca ze swoim chłopakiem od roku);

- „Skrobanka” (chłopak, 18 lat, technikum, Kraków, współżyjący od dwóch lat, jedna part
nerka);

- „Zwlekam z rozmowami z rodzicami, rozmawiam o tym z najlepszą koleżanką. W wieku 
17 lat (obecnie) zdecydowałabym się na aborcję” (dziewczyna, 17 lat, technikum, Tarnów, czyta 
„Dziewczynę”, „Bravo”, „Bravo Girl”);

- „Nie wiem, ale sądzę, że gdyby chłopak też się na to zgodził, dokonałabym aborcji” 
(dziewczyna, 15 lat, SP, Kraków);

- „Zbieram pieniądze na jej usunięcie, a jak nie mam skąd ich zdobyć, decyduję się urodzić 
dziecko” (dziewczyna, 17 lat, LO, Nowa Huta, współżyje od niedawna, wielu partnerów).

Niewiele mniejszą grupę od tych, którzy przyjęliby dziecko, stanowią osoby niepo- 
trafiące odpowiedzieć (29%), jak postąpiłyby w sytuacji tak wczesnego rodzicielstwa. 
„Nie mam pojęcia” - piszę trzynastolatek, ale takie stwierdzenie pada często także 
z ust osób kilka lat starszych. Ankietowani wyznawali:

- „Takiej sytuacji nie mogę sobie wyobrazić, może w przyszłości mógłbym odpowiedzieć na 
to pytanie” (chłopiec, 17 lat, technikum, Brzesko);

- „Na pewno bym nie wiedział co robić, staralibyśmy się ukryć, że dziewczyna jest w ciąży, 
ale prędzej czy później i tak by to wyszło na jaw” (chłopak, 17 lat, ZSZ, Dobczyce, współżył, 
jedna partnerka);

- „W tej chwili nie mogę sobie tego wyobrazić. Nie wiem, jak bym zareagował” (chłopak, 
17 lat, technikum, Nowy Sącz);

- „Nie mogę sobie tego wyobrazić. Kompletna katastrofa” (dziewczyna, 17 lat, Nowa Huta, 
współżyje prawie od roku ze swoim chłopcem);

- „Zapewne popełniam samobójstwo (nie, nie - to głupie), jeżeli ojciec mnie nie zostawi, to 
mówię o tym rodzicom, jeżeli zostąję sama - to nie potrafię jeszcze powiedzieć” (dziewczyną 
17 lat, LO, Nowa Huta).

Sporo dorastających uczciwie przyznaję, że nie jest w stanie przewidzieć, jak za
chowaliby się na wiadomość, że zostaną rodzicami, będąc jednocześnie uczniami 
szkoły średniej czy podstawowej. Dość wspomnieć słynną frazę Wisławy Szymbor
skiej - „tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”, by niejako zrozumieć ich położenie. 
Zadziwia wszak, iż ci, którzy współżyją (w tej grupie jest sporo osób, które są aktywne 
seksualnie od dłuższego czasu), piszą, że sytuacja zaskoczyłaby ich. Skoro współżyjąc 
seksualnie, nie mogą sobie tego wyobrazić, to znaczy, że realnie nie liczą się z konse
kwencjami, jakie może nieść z sobą odbywanie stosunków płciowych.
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Wobec tak dużej grupy osób, które nie wiedziałyby, jak postąpić w hipotetycznej 
sytuacji, warto przywołać odpowiedzi respondentów na pytanie: Co to znaczy być do
rosłym? Przeszło 2/5 (42,8%) badanych łączy dorosłość z odpowiedzialnością za sie
bie, za drugiego człowieka, za decyzje, jakie się podejmuje w życiu. Więcej niż 1/4 
(28,9%) dorastających odnosi dorosłość do dojrzałości psychicznej, w tym emocjonal
nej. Nieco ponad 1/5 ankietowanych (21%) kojarzy dorosłość z wieloma przywilejami 
i prawami wynikającymi z ukończenia 18 lat. Z tej przyczyny - jak piszą nastolatki - 
dorosły posiada dowód osobisty i prawo jazdy, może kupować papierosy i alkohol, 
może oglądać filmy tylko dla dorosłych, może zacząć współżyć seksualnie, w ogóle 
„może robić wszystko”, „ma swoje prawa”, nie jest od kogoś zależny, jest wzorem, 
patrzy inaczej na świat i rozumie go. Kolejną pozycję w wyborach nastolatków 
(16,8%) zdobyły te wszystkie czynniki, które określane są jako dojrzałość fizyczna. 
Najmniej liczna grupa młodzieży (11,1%) traktowała dorosłość jako uzyskanie pewnej 
samodzielności ekonomicznej, wynikającej z podjęcia pracy zawodowej i gotowości 
do założenia rodziny.

Okazuje się, że poglądy nastolatków na dorosłość nie pokrywają się ze stanowi
skiem w końcu niemałej grupy ankietowanych (29%), którzy nie wiedzieliby, jak po
stąpić, gdyby przydarzyłoby się im przedwczesne rodzicielstwo. Z jednej strony, naj
więcej respondentów mówi o odpowiedzialności za siebie, drugą osobę, swoje postę
powanie, a z drugiej - najmniej utożsamia dorosłość z dojrzałością społeczną.

Różne byłyby również reakcje na sytuację, w której okazałoby się, że dziewczyna 
jest w ciąży. Dziewczęta częściej niż chłopcy - jak deklarują - decydowałyby się na 
przyjęcie poczętego dziecka (39,8% wobec 25,3%), ale też przeszło dwa razy częściej 
myślą, że przerwałyby ciążę (odpowiednio: 5% i 2,1%). Ponadto uczennice przeszło 
pięć razy częściej niż uczniowie liczyłyby na pomoc rodziny (11,1% wobec 2,1%) oraz 
radziłyby się innych, jak postąpić w zaistniałej sytuacji (dziewczęta trzy razy częściej 
niż chłopcy - 9,3%, chłopcy - 3,1%). Chłopcy natomiast znacznie częściej niż ich 
koleżanki nie wiedzieliby, jak postąpić (odpowiednio: 32,9% i 24,7%); dziewięciu 
chłopców (2,1%) sądzi, że porzuciłoby dziewczynę.

Oczywiście, typ szkoły i wiek ankietowanych różnicują odpowiedzi nastolatków. 
Najwięcej osób, które zdecydowałyby się wychowywać dziecko, rekrutuje się spośród 
licealistów (38,4%) i uczniów techników (38%). Ale też licealiści najczęściej - w od
niesieniu do pozostałych - sądzą, że usunęliby ciążę (5,9%). Najrzadziej takie wyjście 
dopuszczają uczniowie szkół zawodowych (1%). Oni też najrzadziej liczyliby na 
wskazówki i rady innych (3,9%), natomiast uczniowie szkół podstawowych najczęściej 
by tego potrzebowali (8,3%). Najmłodsza młodzież - ze szkół podstawowych - najczę
ściej w porównaniu z innymi nie wiedziałaby, co począć, jeśli okazałoby się, że dziew
czyna jest w ciąży (33,3%). Największy odsetek „niezdecydowanych” odnotowano dla 
kategorii piętnastolatków (37,5%), podobnie zresztą jak i osób deklarujących, że doko
nałyby aborcji (7,5%). Na wychowanie dziecka najczęściej decydowali się szesnasto- 
latkowie (40,9%), najrzadziej zaś trzynastolatkowie (19,5%).

Co do głosów opowiadających się za przyjęciem dziecka, to najwięcej pochodziło 
z Tamowa (36%), a najmniej od uczących się w Nowym Sączu (21%). Mimo to nowo
sądeczanie (obok mieszkańców Brzeska), według ich deklaracji, najrzadziej zdecydo
waliby się na przerywanie ciąży (1%). Takie rozwiązanie byłoby prawdopodobnie 
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wyjściem najczęściej dla uczniów z Krakowa (8%) i jego dzielnicy - Nowej Huty 
(7%). Uczniowie krakowskich szkół najczęściej, w odniesieniu do pozostałych, przy
znawali, że nie wiedzieliby, jak postąpić w sytuacji tak wczesnego rodzicielstwa 
(38%).

W poddanym analizie treści materiale prasowym z czasopisma „Bravo” nie odnale
ziono żadnych wypowiedzi redakcji na temat aborcji. Tych, którzy nie stosowali anty
koncepcji, redakcja napominała, aby nie przyznawali sobie prawa do tworzenia nowe
go człowieka - ich dziecka, skoro nie są gotowi za nie odpowiadać. Wśród osób, które 
przyznają że prawdopodobnie zdecydowałyby się na przerwanie ciąży, jest dwa razy 
więcej nastolatków niemających kontaktu z interesującymi nas pismami młodzieżo
wymi (4,3%), niż czytających je (2,1%, tab. 51). Wobec czego można by uznać, że 
modele zachowań seksualnych (w podejmowanej kwestii) obecne w świadomości 
czytelników tychże magazynów są zbieżne z modelami upowszechnianymi na łamach 
określonych tytułów, ponieważ redakcja przewodniego dla nas „Brava” opowiada się 
przeciwko aborcji.

Tabela 51. Stosunek do poczętego dziecka a czytelnictwo pism młodzieżowych (N = 800)

Wyobraź sobie, że jesteś w ciąży /że Twoja 
dziewczyna jest w ciąży. Co robisz?

Nieczytający Czytający Ogółem

l.b. % l.b. % l.b. %

Wychowuję dziecko 165 32,0 92 32,4 257 32,1

Liczę na pomoc rodziny 26 5,0 25 8,8 51 6,4

Radzę się innych 26 5,0 22 7,7 48 6,0

Aborcja 22 4,3 6 2,1 28 3,5

Opuszczam dziewczynę 5 1,0 4 1,4 9 U

Nie wiem 153 29,7 79 27,8 232 29,0

Inne 118 22,9 70 24,6 188 23,5

Brak odpowiedzi 49 9,5 25 8,8 74 9,3

’ Dane nie sumują się do 100%, wielokrotny wybór

Znamienne, że ci, którzy podjęli współżycie seksualne, dwa razy częściej niż nie- 
współżyjący gotowi byliby zdecydować się na aborcję (5,9% wobec 3%), znacznie 
częściej też, niż osoby mające przed sobą inicjację seksualną nie wiedzieliby, jak po
stąpić w wypadku zajścia dziewczyny w ciążę (odpowiednio: 35,3% i 27,4%). Nie- 
współżyjący natomiast cztery razy częściej niż współżyjący radziliby się innych 
w zaistniałej sytuacji (6,8% wobec 1,7%).
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Badając poglądy respondentów na temat stosunku do poczętego dziecka, ankieto
wanym postawiono pytanie o początek życia ludzkiego: Od kiedy, według Ciebie, płód 
staje się człowiekiem?25 (tab. 52).

25 Pytanie to zostało sformułowane celowo w ten sposób, aby nie sugerować odpowiedzi, zadając je ina
czej, np. Od kiedy, według Ciebie, można mówić o początku życia ludzkiego?; jest ono także używane 
często w języku potocznym. Z biologicznego punktu widzenia pytanie postawione w kwestionariuszu jest 
zadane niepoprawnie, dlatego że płodem nazywa się zarodek od momentu, kiedy można na podstawie jego 
wyglądu zewnętrznego uznać, że jest to zarodek człowieka. Do trzeciego miesiąca ciąży zarodki człowieka 
i innych ssaków wyglądają podobnie. W medycynie zarodek ludzki od dziewiątego tygodnia ciąży nazywa 
się płodem, natomiast „połączenie się jąder komórkowych jaja i plemnika jest to najważniejszy moment 
zapłodnienia - powstanie nowego organizmu”. Zob. Z. Bielańska-Osuchowska, Jak zaczyna się życie czło
wieka, Warszawa 1994, s. 6, 37. Powstała zygota rozpoczyna istnienie nowej istoty ludzkiej, której materiał 
genetyczny jest już określony i determinuje wiele cech. Zapłodnienie oznacza rozpoczęcie istnienia nowej 
ontogenezy, czyli rozwoju osobniczego, który trwa od poczęcia do biologicznej śmierci. Sam okres rozwoju 
śródmacicznego człowieka dzieli się na fazę: jaja płodowego (pierwszy tydzień), zarodka (od 2. do końca 
8. tygodnia od zapłodnienia) i płodu (od 9. tygodnia do urodzenia). Zob. N. Wolański, Rozwój..., s. 434- 
—435. Informacje o początku życia człowieka od zapłodnienia podawane są jako fakt natury biologicznej 
w podręcznikach akademickich, a także w podręcznikach do nauczania biologii dla szkół ponadpodstawo
wych i podstawowych. Jednakże sprawa początku życia człowieka traktowana jest także jako problem 
filozoficzny czy socjologiczny. W wielu takich ujęciach nie wiadomo, kiedy zaczyna się życie człowieka, 
co więcej, uznaje się, że problem ten nie wchodzi w zakres nauk medycznych.

Tabela 52. Początek życia ludzkiego

Od kiedy, według Ciebie, płód staje się człowiekiem? l.b. %

Od poczęcia 400 50,0

Do trzech miesięcy 70 8,8

Po trzech miesiącach 86 10,8

Od urodzenia 63 7,9

Inne, nie wiem 120 15,0

Brak odpowiedzi 61 7,5

Razem 800 100,0

Najwięcej, bo połowa ankietowanych stwierdziła, że od poczęcia mamy do czynie
nia z człowiekiem, a sam „płód jest człowiekiem”:

- „Płód staje się człowiekiem od poczęcia” (dziewczyna, 17 lat, technikum, Proszowice, czy
telniczka „Brava” i „Popcornu”);

- „Od początku jest człowiekiem, tzn. od momentu zapłodnienia” (dziewczyna, 17 lat, LO, 
Brzesko, czyta „Dziewczynę” i „Bravo Girl”);

- „Od połączenia się plemnika z komórką jajową” (chłopiec, 16 lat, technikum, Dobczyce, 
czyta „Bravo”, „Wamp”, „Cats”).

Ci, którzy nie potrafili odpowiedzieć na zadane pytanie lub przypuszczali, że „płód 
staje się człowiekiem” wówczas, gdy „kopie”, „ma głowę, ręce i nogi”, „od kiedy za
czyna bić serce”, stanowili 15% ogółu badanych. Pisali oni:

- „Od kiedy zaczyna czuć wewnątrz ciała matki” (dziewczyna, 17 lat, LO, Piwniczna);
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- „Moim zdaniem wtedy, gdy przybiera kształty człowieka, ale religia mówi co innego” 
(dziewczyna, 17 lat, LO, Tarnów, czyta „Bravo”).

Co dziesiąty nastolatek (10,8%) sądził, że „płód staje się człowiekiem” po trzech 
miesiącach od zapłodnienia. Mogło to wynikać z wiedzy na temat możliwości przery
wania ciąży. Zgodnie z oficjalnym ustawodawstwem państwowym przerwanie ciąży 
może nastąpić jedynie w określonych sytuacjach26, jeśli okres ciąży nie przekracza 12 
tygodni. Stąd być może część respondentów uważała, że „płód staje się człowiekiem” 
po trzech miesiącach, podobnie jak cytowani poniżej:

26 W art. 194a §3 k.k. w brzmieniu ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku.

- „Są to 3 i 4 miesiąc ciąży” (dziewczyna, 17 lat, LO, Komorniki, czytelniczka „Brava Girl”);

- „Po upłynięciu około 3 miesięcy powstaje ciąża zaawansowana, a dziecko staje się ukształ
towane około 5 miesiąca” (dziewczyna, 17 lat, ZSZ, Lelowice Kolonia, czyta „Popcorn”, 
„Bravo”, „Bravo Girl”).

Niewiele mniej dorastających (8,8%) stwierdziło, że „płód staje się człowiekiem” 
przed upływem trzech miesięcy, a to po dwóch - trzech tygodniach, po dwóch miesią
cach czy, jak piszę siedemnastolatek z Żegiestowa:

„Nie wiem dokładnie, myślę, że ok. 1 miesiąca od zapłodnienia” (uczeń technikum, czyta 
„Bravo”, „Bravo Girl”),

Część młodych ludzi (7,9%) dopiero narodziny dziecka, moment jego przyjścia na 
świat (pierwszy oddech) traktowało jako czas, od kiedy staje się on człowiekiem.

Zarówno płeć respondentów, jak i typ szkoły oraz miejsce zamieszkania różnico
wały poglądy badanych na temat początku życia ludzkiego, zaś zmienna wieku nie 
wykazywała takiej zależności. Dziewczęta częściej niż chłopcy uznawały, że „płód 
staje się człowiekiem” od poczęcia (62,3% wobec 46,5%), chłopcy natomiast częściej 
sądzili, że następuje to dopiero po narodzinach dziecka (odpowiednio: 10% i 7%) lub 
w okresie prenatalnym, kiedy płód ma już ukształtowane różne części ciała (22% wo
bec 10,1%). Dlatego pogląd na początek życia ludzkiego zależał od płci badanych 
(p < 0,0001 ;VC = 0,193).

Z kolei licealiści najczęściej łączyli początek życia ludzkiego z zapłodnieniem 
(64,5%; co ma związek z przewagą liczebną dziewcząt w tych szkołach i uzyskanymi 
wynikami badań, które analizowano powyżej), najrzadziej czynili tak uczniowie za
sadniczych szkół zawodowych (37,7%). Najmłodsi badani - uczniowie szkół podsta
wowych - najczęściej natomiast sądzili, że „płód staje się człowiekiem” po urodzeniu 
(9,9%), najrzadziej w ten sposób wypowiadała się młodzież uczęszczająca do techni
kum (5%). Typ szkoły różnicował poglądy dorastających odnośnie do początku życia 
ludzkiego na poziomie istotnym statystycznie (p < 0,0001; Vc = 0,183). Poglądy na 
początek życia człowieka zależały także od stopnia zurbanizowania miejsca zamiesz
kania badanego, lecz zależność ta była znacznie słabsza niż pozostałe (p < 0,001; 
Vc = 0,135).

Pytanie kierowane do nastolatków na temat dopuszczalności aborcji łączy się ze 
stosunkiem do poczętego dziecka. Badani, odpowiadając na pytanie: Jakie jest twoje 
zdanie na temat aborcji? (podkreśl wybraną odpowiedź), mieli do wyboru następującą 
kafeterię: a) jest bezwzględnie niedopuszczalna, b) jest złem, ale istnieją pewne oko
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liczności usprawiedliwiające ją (napisz jakie), c) powinna być dopuszczalna w każdej 
sytuacji, d) jest jednym ze środków antykoncepcyjnych, e) nie wiem. Przeszło 2/5 
(41,8%) respondentów opowiedziało się za bezwzględnym zakazem przerywania ciąży. 
Tych, którzy odpowiedzieli przeciwnie - aborcja powinna być dopuszczalna w każdej 
sytuacji - było cztery razy mniej (11,4%). Połowa badanych (50,8%), jakkolwiek uwa
ża, że aborcja jest złem, to dopuszczają w pewnych wyjątkowych sytuacjach. Za oko
liczność najbardziej usprawiedliwiającą zabieg przerywania ciąży uznali ankietowani 
sytuację, kiedy do poczęcia dziecka dochodzi na skutek gwałtu - wskazał na to co 
piąty badany (20%). Podobne pod względem liczebnym grupy nastolatków przychylały 
się do stwierdzenia, że jakkolwiek uznają aborcję za zło, to wykonanie jej w wypadku 
zagrożenia życia bądź zdrowia matki (12%) lub przy trudnej sytuacji materialnej ko
biety (11,4%) jest usprawiedliwione. Uczniowie zwracali też uwagę na fakt, że szcze
gólnie w wypadku nieletniej matki (bądź rodziców) ciąża komplikuje życie, zatem taka 
sytuacja również stanowiłaby okoliczność usprawiedliwiającą przeprowadzenie zabie
gu przerywania ciąży (7,4%). Co dwunasty młody człowiek (8,3%) uważał, że aborcję 
można traktować jako środek antykoncepcyjny, co świadczy o braku elementarnych 
wiadomości w tym zakresie.

Otrzymane wyniki na temat stosunku ankietowanych do aborcji były dość podobne 
do tych, jakie uzyskał K. Pawlina w badaniach przeprowadzonych kilka miesięcy 
wcześniej (czerwiec 1997 roku) wśród młodzieży w wieku 17-18 lat uczęszczającej do 
szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem ZSZ) w całym kraju27. Przerywanie ciąży 
uznało - w cytowanych badaniach - za niedopuszczalne także prawie 2/5 (39,2%) 
młodzieży, natomiast za dopuszczalne 19,5%, zależne zaś od różnych sytuacji - 32,4% 
badanych. Jeśliby zestawić otrzymane przez nas wyniki z tymi, które uzyskał J. Ma
riański, to można by sądzić, że w ciągu niecałych dziesięciu lat nastąpiła znaczna 
zmiana w poglądach na kwestię przerywania ciąży, ponieważ z badań przeprowadzo
nych na przełomie 1988 i 1989 roku wynika, że 64,8% respondentów potępia aborcję, 
23,4% uzależnia ocenę od okoliczności, a 4,5% ankietowanych nie potępia przerywa
nia ciąży28.

27 K. Pawlina, Polska..., s. 65. Zbadano próbę wyłonioną systemem losowania wielostopniowego, li
czącą 2356 osób.

28 J. Mariański, Kondycja religijna i moralna młodych Polaków, Kraków 1991, s. 59. Badana zbioro
wość stanowi reprezentatywną próbę uczniów i studentów polskich, liczba badanych - 1130 osób. Badano 
uczniów klas II szkół ponadpodstawowych oraz studentów II i IV roku studiów.

29 A. Przecławska, L. Rowicki, Młodzi..., s. 118; przebadano 969 osób.
30 W zestawieniu z wynikami badań K. Pawliny oraz badaniami autorki.

Z kolei badania prowadzone przez A. Przecławską i L. Rowickiego na przełomie 
roku 1993/1994, obejmujące losową próbę adresową młodych w wieku 17-29 lat, wy
kazały dużo bardziej przyzwalające stanowisko wobec zakazu przerywania ciąży29. Na 
pytanie: „Czy są takie sytuacje życiowe, które mogą usprawiedliwić przerywanie cią
ży?”, jedynie 5,7% ankietowanych odpowiada, że zdecydowanie nie istnieją okolicz
ności tłumaczące aborcję, a przeszło 3/4 przeciwstawia się bezwzględnemu zakazowi 
przerywania ciąży. Z pewnością wiek respondentów wpływa na ich poglądy, które są 
bardziej liberalne w porównaniu z poglądami młodszych ankietowanych30.
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O tym, że opinie młodzieży ostatnich klas szkół ponadpodstawowych na temat do
puszczalności aborcji są bardziej restrykcyjne niż dorosłych, informują badania ogól
nopolskie CBOS31. Wynika z nich, że Polacy najczęściej dopuszczają przerywanie 
ciąży wówczas, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie matki oraz kiedy ciąża jest wyni
kiem gwałtu lub kazirodztwa. Za prawną dopuszczalnością aborcji w sytuacji zagroże
nia życia matki opowiada się 4/5 uczniów, a 64%, gdy zagrożone jest jej zdrowie. Jeśli 
ciąża jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa, to 65% młodzieży uważa, że powinno być 
dopuszczalne przez prawo jej przerywanie. Znacznie mniej nastolatków uważa, że 
można usunąć ciążę, jeśli wiadomo, że dziecko urodzi się upośledzone (44%), lub gdy 
kobieta znajduje się w ciężkiej sytuacji materialnej (34%).

31 Młodzież i dorośli o aborcji, M. Wenzel (oprać.), Warszawa, sierpień 1999, komunikat z badań 
CBOS.

Jak widać, przytoczone powyżej wyniki badań prowadzonych na próbach ogólno
polskich w większym bądź mniejszym stopniu różnią się od tych, jakie uzyskano, py
tając o zdanie na temat aborcji młodzież z województw południowo-wschodniej Polski. 
Ów teren badań może się okazać także znaczący dla otrzymanych wyników, ponieważ 
na obszarze dawnej Galicji może istnieć znacznie silniejszy wpływ tradycyjnej oby
czajowości, opartej na wzorach religijnych.

Badani przez autorkę uczniowie, wymieniając okoliczności usprawiedliwiające 
przerywanie ciąży, pisali:

- „Zagrożenie życia matki, zagrożenie życia matki i dziecka, chory (nieuleczalnie) płód, zła 
sytuacja materialna i moralna rodziny, gwałt” (dziewczyna, 17 lat, LO, Nowy Sącz);

- „Gwałt. Zgwałcona dziewczyna, która jest w ciąży z gwałcicielem, na pewno nie chce 
dziecka poczętego w taki sposób” (dziewczyna, 17 lat, LO, Poznachowice Górne);

- „Gdy z całą pewnością przy porodzie umrą oboje. Zależy to od matki, od jej decyzji, czy 
będzie (po usunięciu ciąży) mogła z tym żyć” (dziewczyna, 17 lat, LO, Wiśniowa, czyta 
„Bravo”);

- „Kobieta jest chora (AIDS) i przekazała chorobę dziecku, kobieta jest bez środków do ży
cia, jest umierająca...” (dziewczyna, 18 lat, LO, Nowy Sącz, czyta „Dziewczynę”);

- „Gdy osoba jest zbyt biedna, nie ma poparcia w rodzicach, a jest bardzo młoda” (dziewczy
na, technikum, Proszowice);

- „Gdy urodzenie zagraża życiu matki, gdy płód jest wynikiem gwałtu, gdy matka nie ma 
możliwości finansowej na utrzymanie dziecka. Choć wtedy teoretycznie powinna oddać je do ad
opcji, ale nie wiem co gorsze, natychmiastowa śmierć czy bycie niechcianym i tułanie się do koń
ca życia po obcych rodzinach. Chyba, że ma się to szczęście i trafi się kochająca rodzina zastęp
cza” (dziewczyna, 17 lat, LO, Kraków, współżyjąca ze swoim chłopakiem od roku).

Wszystkie powyżej cytowane wypowiedzi pochodzą od dziewcząt, gdyż one 
znacznie częściej niż chłopcy wskazywały na dopuszczalność aborcji wówczas, gdy 
ciąża jest wynikiem gwałtu (24,1% wobec 16,3%), zagraża zdrowiu matki bądź dziec
ka (odpowiednio: 13,5% i 10,6%), kobieta znajduje się w trudnej sytuacji materialnej 
(dziewczęta - 14,6%, chłopcy - 8,5%), a dziecko skomplikowałoby jej życie (11,4% 
wobec 3,8%). Chłopcy natomiast częściej niż ich koleżanki uznawali, że aborcja jest 
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jednym ze środków antykoncepcyjnych (odpowiednio: 9,5% i 6,9%), przerywanie 
ciąży powinno być dopuszczalne w każdej sytuacji (15,1% wobec 7,2%), ale też i od
wrotnie, że aborcja jest bezwzględnie niedopuszczalna (chłopcy - 43,3%, dziewczęta - 
40,1%).

Typ szkoły, a co za tym idzie - poziom edukacji i wykształcenia różnicował poglą
dy badanych na temat dopuszczalności przerywania ciąży. Za bezwzględnym zakazem 
aborcji wypowiadali się najczęściej uczniowie szkół zawodowych (48%), a najrzadziej 
edukujący się na wyższym szczeblu licealiści (30%). Licealiści też najczęściej spośród 
wszystkich badanych opowiadali się za dopuszczalnością aborcji w wyjątkowych sytu
acjach, a uczniowie zasadniczych szkół zawodowych czynili tak zwykle najrzadziej 
(tab. 53).

T a b e 1 a 5 3. Stosunek do aborcj i a typ szkoły badanego (w %, N = 800)

Jakie jest Twoje zdanie na temat aborcji? 
(podkreśl wybraną odpowiedź)

Typ szkoły

SP ZSZ LO Technikum Ogółem

Jest bezwzględnie niedopuszczalna 45,8 48,0 30,0 43,5 41,8

Dopuszczalna, gdy zagraża życiu matki 4,2 5,9 21,2 16,0 12,0

Dopuszczalna w wypadku gwałtu 11,5 10,8 36,0 21,5 20,0

Dopuszczalna, gdy trudna sytuacja materialna 10,9 7,4 17,2 10,0 11,4

Dopuszczalną gdy komplikuje życie 10,4 4,9 8,4 6,0 7,4

Powinna być dopuszczalna zawsze 10,4 13,7 9,4 12,0 11,4

Jest jednym ze środków antykoncepcyjnych 8,3 10,3 7,9 6,5 8,3

Nie wiem 4,7 4,4 0,5 1,5 2,8

Brak odpowiedzi 1,0 3,9 1,0 1,5 1,9

' Dane nie sumują się do 100%

Jednak dla uczniów ZSZ odnotowano także najwyższy odsetek tych, którzy twier
dzili, że przerywanie ciąży powinno być dopuszczalne w każdej sytuacji (13,7%), naj
rzadziej uważali tak uczniowie LO (9,4%). Oczywiście, najliczniejsza grupa osób 
uznających, że aborcja jest złem, ale powinna być dopuszczalna w sytuacji, gdy ciąża 
komplikuje życie, rekrutowała się spośród najmłodszych respondentów - uczniów 
szkół podstawowych (10,4%).

Za bezwzględną niedopuszczalnością aborcji opowiada się najwięcej uczniów pro- 
szowickich szkół (50%), a najmniej krakowskich (28%). Najwięcej młodych krako
wian jest zdania, że ciąża będąca wynikiem gwałtu usprawiedliwia aborcję (30%). 
Najmniej liczna grupa podzielających taki pogląd pochodzi natomiast z Brzeska i po
bliskich wiosek (12%). Młodzież z Krakowa stanowi też największy odsetek wśród 
tych, którzy chcieliby traktować przerywanie ciąży jako środek antykoncepcyjny 
(15%), najrzadziej podkreślali taką możliwość uczniowie z Mielca (3%). Otrzymane 
rozkłady wyników pokazują, że młodzi krakowianie stanowią populację w najwięk
szym stopniu - w odniesieniu do uczniów z pozostałych miejscowości - przyzwalającą 
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na aborcję. Ich poglądy mogą być kształtowane pod wpływem wielu czynników i uwa
runkowań związanych ze środowiskiem wielkomiejskim.

Okazuje się, że opinie czytelników pism młodzieżowych na temat aborcji są bar
dziej restrykcyjne niż osób nieczytających. W każdej z wymienionych sytuacji czytel
nicy badanych pism częściej niż nieczytający sprzeciwiali się dopuszczalności zabiegu 
przerywania ciąży, poza jedną okolicznością - gdy dziewczyna uczy się jeszcze 
w szkole (tab. 54).

Tabela 54. Stosunek do aborcji a czytelnictwo pism młodzieżowych (N = 800)

Jakie jest Twoje zdanie na temat aborcji? 
(podkreśl wybraną odpowiedź)

Nieczytający Czytający Ogółem

l.b. % l.b. % l.b. %

Jest bezwzględnie niedopuszczalna 191 37,0 143 50,4 334 41,8

Dopuszczalna, gdy zagraża życiu matki 76 14,7 20 7,0 96 12,0

Dopuszczalna w przypadku gwałtu 118 22,9 42 14,8 160 20,0

Dopuszczalna, gdy trudna sytuacja materialna 61 11,8 30 10,6 91 11,4

Dopuszczalna, gdy komplikuje życie 29 5,6 30 10,6 59 7,4

Powinna być dopuszczalna zawsze 72 14,0 19 6,7 91 11,4

Jest jednym ze środków antykoncepcyjnych 47 9,1 19 6,7 66 8,3

Nie wiem 12 2,3 10 3,5 22 2,8

Brak odpowiedzi 10 1,9 5 1,8 15 1,9

* Dane nie sumują się do 100%

Wówczas odbiorcy pism młodzieżowych dwa razy częściej niż nieczytający (10,6% 
wobec 5,6%) uznawali, że nieplanowana ciąża krzyżuje plany życiowe tak młodej 
osoby i wobec tego argumentu aborcja jest usprawiedliwiona. Na łamach „Brava” za
mieszczane są czasem listy nastoletnich dziewcząt będących w ciąży. Niektóre z nich 
są zrozpaczone, inne chcą z odwagą stawić czoło tej sytuacji, stąd być może ta oko
liczność jest bliższa przeżyciom czytelników i prowadzi ich do takich wskazań. To 
dość zaskakujący wynik, zważywszy, że respondenci, którzy deklarują iż nie mają 
kontaktu z młodzieżowymi magazynami, znacznie częściej niż pozostali wyrażają 
poglądy przyzwalające na aborcję. Odsetki nieczytących są dwa razy wyższe niż wska
zania czytających, wówczas gdy mowa o okolicznościach usprawiedliwiających abor
cję w wypadku: zagrożenia życia lub zdrowia matki (14,7% wobec 7%) czy gwałtu 
(odpowiednio: 22,9% i 14,8%). Proporcje te zostały zachowane także przy stwierdze
niu, że zabieg przerywania ciąży powinien być dopuszczalny w każdej sytuacji (nie
czytający - 14%, czytający - 6,7%). Do przeciwnego stanowiską uznającego, że abor
cja jest bezwzględnie niedopuszczalna, przychyla się co drugi (50,4%) czytelnik maga
zynów młodzieżowych oraz co trzeci (37%) nieczytający.

Osoby, które już podjęły życie seksualne, znacznie rzadziej niż niewspółżyjący 
uważały aborcję za bezwzględnie niedopuszczalną (31,9% wobec 44,3%) i w związku 
z tym w większym stopniu przyzwalały na usuwanie ciąży w szczególnych okoliczno
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ściach. Trzy razy częściej niż niewspółżyjący traktowały ją jako środek antykoncep
cyjny (odpowiednio: 16,8% i 5,6%).

Badano także, czy pogląd ankietowanego na aborcję wynika z jego ustosunkowania 
się do początku życia ludzkiego (tab. 55). Było to pytanie kontrolne.

Tabel a 55. Stosunek do aborcji a początek życia ludzkiego (N = 800)

Jakie jest 
Twoje zdanie 
na temat 
aborcji?

Od kiedy, według Ciebie, płód staje się człowiekiem?

Od 
poczęcia

Do trzech 
miesięcy

Po trzech 
miesiącach

Od 
urodzenia

Inne, nie 
wiem

Brak 
odpowie

dzi
Ogółem

l.b. % l.b. % l.b. % l.b. % l.b. % l.b. % l.b. %

Jest bez
względnie 
niedopusz
czalna

177 44,3 29 41,4 37 43,0 24 38,1 39 32,5 28 45,9 334 41,8

Dopuszczalna, 
gdy zagraża 
życiu

64 16,0 4 5,7 5 5,8 5 7,9 16 13,3 2 3,3 96 12,0

Dopuszczalna 
w wypadku 
gwałtu

90 22,5 14 20,0 14 16,3 11 17,5 26 21,7 5 8,2 160 20,0

Dopuszczalna, 
gdy trudna 
sytuacja

47 11,8 10 14,3 12 14,0 7 11,1 14 11,7 1 1,6 91 11,4

Dopuszczalna, 
gdy kompli
kuje życie

23 5,8 8 11,4 10 11,6 3 4,8 14 11,7 1 1,6 59 7,4

Dopuszczalna 
zawsze 44 n,o 4 5,7 5 5,8 5 7,9 17 14,2 16 26,2 91 11,4

Jest środkiem 
antykoncep
cyjnym

18 4,5 5 7,1 11 12,8 12 19,0 14 11,7 6 9,8 66 8,3

Nie wiem 4 1,0 1 1,4 3 3,5 6 9,5 5 4,2 3 4,9 22 2,8

Brak odpo
wiedzi 7 1,8 3 4,3 1 1,2 1 1,6 1 0,8 2 3,3 15 1,9

* Dane nie sumują się do 100%

Respondenci łączący początek życia ludzkiego z zapłodnieniem najczęściej - w od
niesieniu do pozostałych badanych - dopuszczali przerywanie ciąży wówczas, gdy jest 
ona wynikiem gwałtu (22,5%) lub zagraża życiu bądź zdrowiu matki czy dziecka 
(16%). Dla tych ankietowanych, którzy sądzą, że „płód staje się człowiekiem”, mając 
kilka tygodni lub miesięcy, uzasadnione jest przerwanie ciąży, jeżeli miałaby ona prze
szkodzić w ukończeniu szkoły przez młodocianą matkę (największa częstotliwość 
wskazań w zestawieniu z pozostałymi - 11,6%). Młodzież, która uważa, że początek 
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życia ludzkiego następuje po narodzinach, najczęściej (w porównaniu z innymi) uznaje 
aborcję za środek antykoncepcyjny (19%).

Okazuje się, że poglądy nastolatków na podejmowane tematy nie są konsekwentne, 
stanowcze i spójne. Uznawanie, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia, nie impli
kuje wcale opowiadania się za bezwzględną niedopuszczalnością aborcji. Prawie co 
dziesiąty badany (11% - 44 osoby) łączący początek życia istoty ludzkiej z zapłodnie
niem uważa, że usuwanie ciąży powinno być dopuszczalne w każdej sytuacji. Zatem 
poglądy dorastających cechuje relatywizm w tym względzie.

Podsumowanie

• Blisko 2/3 nastolatków uważa, że przed podjęciem współżycia seksualnego po
trzebna jest im znajomość metod antykoncepcji i chorób przenoszonych drogą płciową. 
Ponad 2/5 respondentów uznaje, że powinni zdobyć wiedzę o potrzebach psychicznych 
partnera i swoich. Prawie co trzeci badany chciałby przed inicjacją seksualną zapoznać 
się z normami religijnymi i zasadami etycznymi regulującymi zachowania seksualne 
człowieka. O potrzebie edukacji w zakresie antykoncepcji i psychologii mówią najczę
ściej dziewczęta, uczniowie liceów ogólnokształcących oraz osoby już współżyjące. 
Chęć posiadania wiedzy z zakresu etyki i religii przed rozpoczęciem życia seksualnego 
deklarują częściej chłopcy, uczniowie techników, osoby nieczytające pism młodzieżo
wych oraz niewspółżyjące.

• Przeszło połowa badanych ocenia swoją wiedzę na temat antykoncepcji jako wy
starczającą, natomiast w odniesieniu do naturalnych metod kierowania płodnością 
czyni tak mniej niż co trzeci respondent. Wiedza nastolatków na temat naturalnych 
metod planowania rodziny jest w ich ocenie znacznie niższa niż znajomość antykon
cepcji.

• Prawie 2/3 badanych uważa, iż nastolatki nie podejmują współżycia seksualnego 
dlatego, że mają na to jeszcze czas. Przeszło połowa dorastających sądzi, że młodych 
hamuje przed współżyciem obawa przed ciążą, prawie 2/5 wymienia lęk przed choro
bami przenoszonymi drogą płciową oraz przekazane przez rodzinę wartości. Blisko co 
czwarty ankietowany myśli, że niepodejmująca współżycia seksualnego młodzież kie
ruje się chęcią zachowania czystości do małżeństwa oraz zakazami religijnymi.

• Nastolatki łączą podjęcie życia płciowego z takimi konsekwencjami, jak: ciąża, 
choroby przenoszone drogą płciową, następstwa natury społecznej, psychicznej i mo
ralnej. Dziewczęta bardziej obawiają się następstw współżycia seksualnego niż chłop
cy. Większa świadomość konsekwencji aktywności seksualnej łączy się z poziomem 
wykształcenia badanych.

• Prawie co dziesiąty ankietowany rozmawia ze swoją sympatią na temat antykon
cepcji. Częściej o podjęcie tego tematu zabiegają dziewczęta, licealiści, osoby nieczy
tające magazynów młodzieżowych oraz współżyjące. Jednakże ponad 1/3 współżyją- 
cych nastolatków w ogóle nie rozmawia z partnerem na temat antykoncepcji.
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• Prawie co trzeci dorastający, który stanąłby wobec faktu zostania rodzicem, dekla
ruje, że przyjąłby dziecko i wychowywał je, natomiast 3,5% zdecydowałoby się na 
aborcję. Spora grupa (29%) nie wiedziałaby, jak postąpić w takiej sytuacji. Dziewczęta 
liczyłyby częściej niż chłopcy na pomoc rodziny przy wychowywaniu dziecka. Osoby, 
które zdecydowałyby się wychowywać dziecko, rekrutują się najczęściej spośród lice
alistów i uczniów techników oraz młodzieży tarnowskiej. Za przerwaniem ciąży 
w zaistniałej sytuacji opowiadali się najczęściej także licealiści, osoby piętnastoletnie, 
krakowianie, badani nieczytający czasopism młodzieżowych i współżyjący seksualnie 
respondenci. Najrzadziej na takie wyjście przyzwalali uczniowie szkół zawodowych.

• Połowa ankietowanych łączy początek życia ludzkiego z poczęciem, co dziesiąty 
nastolatek uważa, że „płód staje się człowiekiem” po trzech miesiącach od zapłodnie
nia. Pewien odsetek (7,9%) uznaje dopiero narodziny dziecka za czas, od którego jest 
on człowiekiem. Początek życia człowieka odnoszą do poczęcia częściej dziewczęta 
i uczniowie liceów ogólnokształcących, zaś najrzadziej uczący się w szkołach zawo
dowych.

• Przeszło 2/5 młodzieży opowiada się za bezwzględnym zakazem przerywania cią
ży, więcej niż 1/10 dopuszcza aborcję w każdej sytuacji. Do okoliczności najbardziej 
usprawiedliwiających usuwanie ciąży zaliczali badani odpowiednio: gwałt, zagrożenie 
życia lub zdrowia matki i dziecka, trudną sytuację materialną kobiety oraz sytuację, 
gdy utrudnia ona życie czy ukończenie szkoły. Przyzwolenie na aborcję wobec takich 
uwarunkowań wyrażały częściej dziewczęta, licealiści, krakowianie, osoby nieczytają- 
ce pism młodzieżowych oraz respondenci współżyjący seksualnie. Grupa uznająca 
zabieg przerywania ciąży za bezwzględnie niedopuszczalny rekrutowała się w więk
szym stopniu spośród uczących się w Proszowicach, czytelników magazynów mło
dzieżowych i osób niewspółżyjących. Pogląd, że przerywanie ciąży powinno być do
puszczalne w każdej sytuacji, częściej pochodził od chłopców i osób niesięgających po 
interesujące nas tytuły. Uznawanie przez dorastających poczęcia za początek życia 
ludzkiego nie implikuje wcale opowiadania się za bezwzględną niedopuszczalnością 
aborcji.



Zakończenie

Celem pracy była próba przedstawienia modeli zachowań seksualnych propagowanych 
przez dwa wybrane czasopisma młodzieżowe - cieszące się największą poczytnością 
wśród dorastających - („Bravo” i „Popcorn”) oraz skonfrontowanie z nimi poglądów 
uczniów czytających je i nieczytających. Z tego względu dokonano analizy treści okreś
lonych rubryk oraz przeprowadzono badania empiryczne, odnoszące się do poglądów, 
opinii i wyobrażeń nastolatków na temat życia uczuciowego oraz seksualnego. Na tej 
podstawie można było odpowiedzieć na zasadnicze pytania badawcze: jakie modele 
zachowań seksualnych są upowszechniane przez wskazane czasopisma młodzieżowe, 
a jakie są uznawane przez nastolatków czytających owe magazyny i nieczytających; 
w jakim stopniu mamy tu do czynienia ze zbieżnością albo różnorodnością stanowisk 
redakcji i badanych zbiorowości; w jakich kwestiach poglądy czytelników są zdecy
dowanie odmienne od stanowiska reprezentowanego przez redakcje. Potwierdzenie 
zgodności między modelami zachowań seksualnych, upowszechnianymi przez popu
larne magazyny młodzieżowe, a modelami świadomościowymi, wyrażającymi się 
w poglądach nastolatków nieczytających, świadczyłoby o tym, że zasadniczo posiadają 
już oni wyobrażenia i opinie na temat życia seksualnego, w znacznej mierze zbliżone 
do modelu medialnego. W takiej sytuacji można by sądzić, że model obyczajowości 
seksualnej młodzieży ukazywany w badanych pismach młodzieżowych jedynie od
zwierciedla społeczną rzeczywistość. W przypadku natomiast zgodności modeli jedy
nie w odniesieniu do czytelników, można by wnosić o jakimś stopniu skuteczności 
oddziaływania badanych pism (z zastrzeżeniem, że czytający ulegają także wpływom 
środowiska i ewentualnie innych tytułów).

Uwagi podsumowujące wyniki badań dotyczyć będą najpierw modeli zachowań 
seksualnych upowszechnianych przez wybrane do analiz magazyny oraz modeli obec
nych w świadomości badanych nastolatków, by następnie wskazać, w jakich kwestiach 
związanych z seksualnością można mówić o zgodności - lub rozbieżności - poszcze
gólnych, propagowanych przez czasopisma, treści modelowych z modelami świado
mościowymi nastolatków.

Wyodrębnione na podstawie analizy treści dwóch czasopism („Brava” i „Popcor
nu”), modele zachowań seksualnych znacznie różnią się między sobą. Na przełomie 
dwóch lat (1996-1997), z których analizie poddano wybrane rubryki1 wszystkich nu
merów obu magazynów, w „Popcornie” nie odnaleziono treści odnoszących się do 
inicjacji seksualnej, antykoncepcji czy różnych form zachowań seksualnych. Najczę

1 Zob. rozdział IV.2.
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ściej goszczący wątek na łamach obu pism dotyczy nawiązywania kontaktów z płcią 
przeciwną. W ślad za nim idzie kategoria odnosząca się do frustracji w związkach 
uczuciowych nastolatków. Dalej, w „Popcornie” bardzo dużo piszę się o miłości, jej 
rodzajach, zaś w „Bravie” o antykoncepcji. Ogólnie w „Popcornie” do częściej podej
mowanych tematów (poza wymienionymi) należą kolejno: wpływ rówieśników na 
młodzieńcze związki uczuciowe, zasady obowiązujące w związku, sposób na dokona
nie trafnego wyboru sympatii, miłość młodzieńcza na tle rozwoju emocjonalnego. 
W „Bravie” natomiast częściej odnotowywano kategorie odnoszące się odpowiednio 
do: wzajemnych relacji sfery uczuciowej i seksualnej, motywacji i konsekwencji po
dejmowanego współżycia seksualnego oraz „odmian miłości”. Przedstawiony porzą
dek tematyczny, wynikający z częstotliwości powracania przez redakcje do określo
nych zagadnień, może być wyrazem przyznawania przez magazyny priorytetu właśnie 
tym sprawom, jednocześnie pewne tematy nie są w nich poruszane bądź ich waga jest 
pomniejszana. W pewnej mierze owe pola tematyczne zostały zakreślone przez samą 
młodzież, zwracającą się w listach ze swoimi problemami do redakcji.

Rozpatrując modele zachowań seksualnych, obecne na łamach poddanych analizie 
treści czasopism, wyróżniono charakterystyczny dla „Popcornu” model „związków 
przyjacielskich” oraz właściwy „Bravo” model „liberalny” . Poruszana w „Popcornie” 
tematyka miłości młodzieńczych znacznie bliższa jest takim komponentom miłości, 
jak: Storge (łagodna miłość przyjacielska) czy Ludus (miłość pełniąca funkcje ludycz
ne) niż Eros (miłość namiętna, romantyczna) i Mania (obsesyjne uzależnienie od part
nera)2 3. Podejmowana przez „Popcorn” tematyka, oscylująca wokół wyboru sympatii, 
chodzenia z sobą, rodzajów miłości, w znacznie większym stopniu wiąże młodzieńcze 
związki uczuciowe z przyjaźnią niż seksem.

2 „Model «Brava»” można również określić mianem „modelu umiarkowanego” lub „modelu złotego 
środka”.

3 Zob. rozdział V. Podsumowanie.
4 Tamże.

Z kolei model zachowań seksualnych obecny w „Bravie” posiada wiele cech 
wspólnych z takim modelem wychowania seksualnego, który bliski jest umiarkowanie 
reformistycznej pedagogice „złotego środka”. Pedagogiki seksualne przyjmujące etykę 
„złotego środka” traktują seks jako pozytywną wartość, pozostającą w relacji z innymi 
wartościami i uzależnioną od kontekstu4. W modelu umiarkowanie reformistycznym 
akceptowane są przedmałżeńskie stosunki seksualne, jeśli spełnione są takie warunki, 
jak: miłość, dojrzałość i odpowiedzialność współżyjących z sobą partnerów. Odpowie
dzialność sprowadzana jest do stosowania antykoncepcji, która ma zapobiegać aborcji.

Nawiązujący do wskazanej pedagogiki seksualnej „model «Brava»” cechuje libera
lizm wobec współżycia seksualnego nastolatków, jeśli łączy ich uczucie i ufają sobie. 
Pewien standard w magazynie stanowi seks afektywny, a miłość jest tym, co legitymi
zuje współżycie seksualne nastolatków. Takie stanowisko stoi w sprzeczności z etyką 
tradycyjną, głoszącą, że rozpoczęcie życia seksualnego może nastąpić dopiero po 
wstąpieniu w związek małżeński. Wprawdzie redakcja z dużą aprobatą ustosunkowuje 
się do braku doświadczeń seksualnych nastolatków, podkreśla zależność między po
wściągliwością seksualną a rozwojem osobowości, ale nie lansuje na swoich łamach 
modelu wstrzemięźliwości seksualnej dorastających.
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„Bravo” upowszechnia model „bezpieczniejszego seksu”, związany z szerokim 
propagowaniem wiedzy na temat antykoncepcji, w nadziei na to, że pozwoli on zapo
biec wielu nieplanowanym ciążom uczennic oraz chorobom przenoszonym drogą 
płciową. Antykoncepcja traktowana jest jako obowiązek wszystkich współżyjących 
seksualnie nastolatków, stąd kontekst norm moralnych czy religijnych w tym wzglę
dzie nie jest w piśmie obecny. W odniesieniu do przeciwdziałania zakażeniu się wiru
sem HIV podnoszona jest przez redakcję „Brava” kwestia najskuteczniejszej ochrony, 
czyli współżycia seksualnego z jednym, niezakażonym i wiernym partnerem.

Model „złotego środka” charakterystyczny dla „Brava” łączy stanowisko tradycyjne 
z liberalnym. Odniesienie do wartości uniwersalnych, także tradycyjnych, następuje 
przy omawianiu zagadnień związanych z kryteriami wyboru sympatii, zasadami wier
ności, szacunku i lojalności obowiązującymi w związku, a także przypisywaniu dużego 
znaczenia poczuciu własnej wartości, godności i szanowaniu siebie oraz raczej stereo
typowemu pojmowaniu ról męskich i żeńskich. Z kolei nawiązanie do stanowiska libe
ralnego uwidacznia się w ujmowaniu tematu inicjacji seksualnej i szerokim propago
waniu antykoncepcji wśród nastolatków. W pewnej mierze stanowisko liberalne odnosi 
się również do skupiania uwagi na przekazywaniu młodzieży porad medycznych, bez 
zachęcania nastoletnich czytelników mających przygodne kontakty seksualne i wielu 
partnerów do zmiany stylu życia seksualnego. To łączenie tradycji z nowoczesnością 
na łamach „Brava” powoduje pewną niejednolitość w modelu zachowań seksualnych 
(być może stosowniej byłoby mówić o kilku różnych modelach) prezentowanym przez 
pismo. Stanowisko „Brava” jest niespójne; brak jednomyślności w wypowiedziach 
redaktorów odpowiadających na listy młodzieży i pojawiające się w nich sprzeczności 
mogą wprowadzać zamęt oraz chaos informacyjny.

A jakie modele zachowań seksualnych są obecne w wyobrażeniach, opiniach, są
dach nastolatków?

W środowisku nastolatków dość powszechny jest obyczaj chodzenia z sobą - prze
szło połowa badanych obserwuje w swoim szkolnym otoczeniu pary, szczególnie doty
czy to licealistów. Sens istnienia takich związków sprowadza się dla większości dora
stających do wspólnego spędzania wolnego czasu, rekreacji, uczestnictwa w spotka
niach towarzyskich. W opinii nastolatków „chodzenie” to również swego rodzaju 
sposób na nudę. Jednocześnie spora grupa badanych (2/5) poszukuje u sympatii zro
zumienia, ciepła, pomocy oraz liczy na to, że spotykając się z chłopcem czy dziewczy
ną, nauczy się komunikować z płcią przeciwną lub zdobędzie doświadczenie przygo
towujące do małżeństwa. Oczywiście, zaangażowanie chodzącej z sobą pary nastolat
ków nie niesie zobowiązań, co więcej, wcale nie oznacza jeszcze, że ci młodzi ludzie 
kochają się lub są przyjaciółmi. Niewielki odsetek ankietowanych (3,3%) utożsamia 
chodzenie ze współżyciem seksualnym. Jednocześnie co piąty badany stwierdza, że 
chodzenie z sobą upoważnia parę do podjęcia życia płciowego.

Więcej niż połowa respondentów sądzi, iż należy znać kandydata na sympatię, cho
ciażby z tego względu, że ich stosunki będą wówczas trwalsze i lepiej się układające. 
Mimo że chodzenie z sobą nie jest utożsamiane przez młodzież z miłością to jednak 
badani uważają iż parę powinny łączyć miłość, przyjaźń, zaufanie, zgodą pewien 
poziom dojrzałości. Chociaż nastolatki wyobrażają sobie miłość w sposób romantycz
ny, a chodzenie z sobą wiążą silnie z funkcją ludyczną to jako najważniejsze czynniki 
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tkwiące u podstaw związku dwojga młodych ludzi wymieniają: szczerość, zaufanie, 
wierność, miłość, troskę, wzajemną pomoc i in.

Dla prawie 2/3 dorastających najważniejszymi przymiotami potencjalnej sympatii są 
walory psychiczne. Pożądane cechy partnera to: uczuciowość, wyrozumiałość, toleran
cją uprzejmość, życzliwość, oddanie, zrozumienie, podobne poglądy. Dziewczęta 
- zgodnie z istniejącymi stereotypami - oczekują że ich chłopiec będzie: czuły, wrażli
wy, opiekuńczy, troskliwy, romantyczny, delikatny. Chłopcy (także stereotypowo) prag
ną aby dziewczyna była: łagodną spokojna, cichą niekłótliwą „przyjemna w obyciu”, 
„ułożona”, pomagająca im.

Wygląd zewnętrzny jest ważny dla więcej niż 1/3 ankietowanych, podobna liczeb
nie grupa ceni sobie zalety umysłu „idealnej” sympatii. Jeśli mowa o modelowym 
ujęciu sympatii, to dla prawie co trzeciego respondenta istotne są cechy moralne kan
dydata, nieco mniej badanych wymienia poczucie humoru, a co piąty oczekuje okreś
lonych instrumentalnych umiejętności u swojej dziewczyny (np.: żeby umiała goto
wać) lub chłopca.

Okazuje się, że indywidualne preferencje przy wyborze sympatii w największym 
stopniu zależą od zmiennej, jaką jest płeć. Dziewczęta prawie dwa razy częściej niż 
chłopcy wskazują że ich partner powinien oznaczać się określonymi cechami psy
chicznymi (79,3% wobec 47,3%) i moralnymi (odpowiednio: 40,8% i 21,7%) oraz 
poczuciem humoru (37,9% wobec 16,5%). Jakkolwiek chłopcy również na pierwszym 
miejscu wymieniają walory psychiczne, gdy mowa o preferowanym modelu dziewczy
ny, to prawie tyle samo uczniów (bo 46,8% chłopców) przykłada dużą wagę do „wa
runków zewnętrznych” potencjalnej sympatii, odnoszących się do urody, sylwetki czy 
dbałości o ubiór. Chłopcy, często postrzegając dziewczęta instrumentalnie w katego
riach obiektu seksualnego, dokonują fragmentaryzacji ciała potencjalnej kandydatki na 
sympatię i stawiają różne wymagania określonym „częściom” ciała dziewcząt. Wyglą
dająca nienagannie i seksownie dziewczyna ma przy tym posiadać wdzięk i pieniądze. 
Jak co drugi chłopiec chce spotykać się z ładną dziewczyną tak o przystojnym, wyso
kim i dobrze zbudowanym partnerze marzy prawie co czwarta dziewczyna (23,3%). 
Chłopcy stawiają także wyższe wymagania dziewczętom, gdy mowa o zaletach umysłu 
(odpowiednio: 37,6% i 30,8%). Analizując model sympatii, należałoby stwierdzić, że 
oczekiwania chłopców sprowadzają się do chodzenia z ładną mądrą i rozumiejącą ich 
dziewczyną. Dziewczęta z kolei pragną aby ich chłopiec był uczuciowy, wierny, 
szczery, uczciwy, inteligentny i dowcipny, a także otwarty na pomoc innym ludziom.

Prezentacja różnic, jakie istnieją we wskazaniach dziewcząt i chłopców, gdy rzecz 
dotyczy modelowego ujęcia sympatii, potwierdza niektóre stereotypy, a inne burzy. 
Pogląd, że płeć piękna przypisuje większe znaczenie charakterowi partnera, a mniejsze 
jego wyglądowi zewnętrznemu, został potwierdzony. Jako zaprzeczenie istniejących 
stereotypów należałoby natomiast rozpatrywać preferencje chłopców poszukujących 
ładnej, a zarazem mądrej oraz - jak piszą- „kasiastej” dziewczyny (takie oczekiwania 
formułowane są również w stosunku do chłopców).

Niewykluczone, że pewna presja kulturowa, wychowanie i socjalizacja dziewcząt 
odpowiadają za to, iż często nie przyznają się one do wysokiego wartościowania po
wierzchowności chłopców. Warto podkreślić również, że największy odsetek badanych 
(zarówno dziewcząt, jak i chłopców) deklarował, iż najważniejsze znaczenie mają dla 
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niego cechy psychiczne sympatii. Oczekiwania, aby ich sympatię charakteryzowały 
takie cechy psychiczne, jak: uczuciowość, wrażliwość, oddanie, zrozumienie, życzli
wość, wskazują na to, że deklaratywnie podstawą relacji nastolatków stają się względy 
uczuciowe i atrakcyjność interpersonalna partnerów. To ważne, gdyż prawdopodobnie 
różnice wynikające z odmienności płci mają obecnie mniejszy wpływ na wybór sym
patii. Przyznawanie przez obie płcie największej wartości walorom psychicznym 
w modelowym ujęciu dziewczyny i chłopca zbliża je, gdy chodzi o wymagania stawia
ne płci przeciwnej, i sprawia, że łatwiej się mogą porozumieć.

Pewną nadzieją może napawać fakt, że młodzieńcze związki uczuciowe nie do koń
ca pozostają pod wpływem stereotypów związanych z płcią, w odniesieniu do wyboru 
partnera. Przejawia się to mianowicie w deklaracjach chłopców, którzy poszukują 
dziewcząt łagodnych, a zarazem śmiałych i posiadających własne zdanie; ładnych 
i inteligentnych równocześnie. Dotyczy to również oczekiwań dziewcząt, aby chłopak 
był wrażliwy, troskliwy, opiekuńczy, czuły, uczuciowy itd., czyli posiadający wiele 
ekspresyjnych cech, stereotypowo przypisywanych kobietom. Wobec wielu realnych 
zagrożeń, jakie niosą z sobą stereotypy związane z płcią, a także utraty użyteczności 
tychże stereotypów oraz ich „porządkującej” funkcji w zmieniającym się świecie, al
ternatywą dla płci staje się budowanie „nowej” androgynicznej tożsamości5. Również 
podobieństwo chłopców i dziewcząt w zakresie stosowanych kryteriów wyboru sym
patii tłumaczyć można za pomocą modelu androgynii psychicznej w teorii przystoso
wania społecznego6. Jednakże dziewczęta, pytane o preferowany model sympatii, sta
wiają potencjalnemu kandydatowi więcej wymagań, bardziej umiejętnie niż chłopcy je 
werbalizują, są także bardziej selektywne przy wyborze chłopaka.

5 O zagrożeniach związanych z wysoką akceptacją męskiego i kobiecego stereotypu piszę w artykule 
B. Kurdybacha, Ideał dziewczyny i chłopaka - rola stereotypów w młodzieńczych związkach uczuciowych 
[w:] M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Role płciowe. Socjalizacja i rozwój, Łódź 2006, s. 67-69.

6 Zob. rozdział VI.3. Preferowany model sympatii.

Jak wskazują badania, zmienną, która w dużym stopniu różnicuje poglądy respon
dentów na temat „idealnej” sympatii, jest typ szkoły, do jakiej uczęszcza ankietowany. 
Młodzież lepiej wykształcona i starsza posiada większe oczekiwania wobec przyszłej 
sympatii, nacechowane indywidualnie. Licealiści najwyżej cenią sobie walory intelek
tualne, cechy moralne i „nieszablonowość” partnera. Z kolei największe wymagania co 
do wyglądu zewnętrznego sympatii posiadają uczniowie szkół podstawowych oraz 
osoby współżyjące.

Prawie co czwarty nastolatek uważa, że najbardziej odpowiednim wiekiem do po
dejmowania współżycia seksualnego jest osiągnięcie pełnoletności, nieco mniej bada
nych uznaje, iż powinno to nastąpić dopiero po ukończeniu co najmniej 20. roku życia. 
W przekonaniu co siódmego respondenta wiek nie ma znaczenia przy rozpoczynaniu 
życia płciowego, istotne są natomiast najczęściej: dojrzałość psychiczna, gotowość 
i uczucie łączące partnerów. Tak sądzą najczęściej licealiści oraz starsi wiekiem re
spondenci (szesnasto— dziewiętnastolatkowie). Warto odnotować, że o dojrzałości 
psychofizycznej, emocjonalnej badani mówili często, znacznie rzadziej wskazywali 
natomiast na dojrzałość społeczną, taką która wiąże się z gotowością założenia 
i utrzymania rodziny. Nieco częściej niż co dziesiąty ankietowany (12,1%) uważa, że 
najlepszy czas na podjęcie aktywności seksualnej to lata między 17. a 18. rokiem ży
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cia. Podobna grupa (11,5%) uznawała, że współżycie seksualne powinno się inicjować 
wówczas, gdy jest się z kimś w stałym związku, znalazło się osobę na całe życie, 
weźmie się odpowiedzialność za swoje czyny itp. Pogląd głoszący, że życie seksualne 
powinno się rozpoczynać dopiero po zawarciu związku małżeńskiego, znajduje popar
cie jedynie u niewielkiego odsetka ankietowanych (4,9%). Nieco rzadziej niż co dzie
siąty z badanych (8,4%) uznaje, że inicjację seksualną powinno się odbyć zdecydowa
nie przed 17. rokiem życia. Zwykle takie stwierdzenia pochodzą od współżyjących 
respondentów, chłopców, piętnastolatków, uczących się w wielkim mieście, oraz osób 
nieczytających wybranych pism młodzieżowych.

W środowisku nastolatków nie rozmawia się na temat dziewictwa czy czystości. 
Jest to temat tabu, chroniony prawem do intymności i prywatności. Co najwyżej dzie
wictwo może być przedmiotem kpin i żartów. Prawie co trzeci badany traktuje czystość 
jako wartość, a blisko co czwarty Jako coś, co nie ma większego znaczenia”. Stąd 
postrzeganie dziewictwa jest spolaryzowane - na jednym biegunie mieści się wysokie 
wartościowanie dziewictwa, a na drugim jego deprecjacja. Niewielki odsetek uczniów 
(4,6%) odpowiada, że jest to coś „uciążliwego”, przeszkadzającego w życiu. Młodzież 
zwracała uwagę w swoich wypowiedziach na ambiwalentny dzisiaj stosunek do dzie
wictwa („dziewictwo jedni uważają za świętość, inni chcą się tego jak najszybciej po
zbyć”) oraz mocno zakorzenioną zasadę podwójnej moralności, w myśl której dzie
wictwo stanowi wartość dla dziewcząt i „coś uciążliwego” dla chłopców. Mimo to 
rówieśnik nieposiadający doświadczeń seksualnych oceniany jest zwykle pozytywnie 
przez badanych. Większość, dopuszczając taki stan rzeczy, uznaje, że osoba będąca 
w ich wieku ma jeszcze czas na seks.

Prawie 3/4 badanych nastolatków deklaruje, że ma przed sobą inicjację seksualną, 
a tylko 14,9% przyznaję się do podjęcia współżycia seksualnego. Jednocześnie co dzie
siąty ankietowany nie chce odpowiedzieć na postawione pytanie (czemu także poświę
cono uwagę przy interpretacjach). Na rozpoczynanie życia płciowego największy 
wpływ ma wiek respondentów, płeć, typ szkoły, do jakiej uczęszcza, i stopień zurbani
zowania środowiska zamieszkania badanego. W grupie deklarujących podjęcie współ
życia seksualnego są: osoby, które ukończyły 18 lat, chłopcy (dwa razy częściej niż 
dziewczęta), uczniowie ZSZ (co czwarty), pobierający naukę w Nowym Sączu (częściej 
niż co trzeci), respondenci nieczytający wybranych magazynów młodzieżowych.

Przeszło połowa (55,5%) współżyjących seksualnie badanych przyznaję się do po
siadania jednego, stałego partnera seksualnego, niewiele więcej niż co czwarty (26,9%) 
współżył z wieloma osobami, zaś 3,4% miało jeden przypadkowy kontakt seksualny. 
Kryterium płci jest istotne, gdy mowa o przygodnych kontaktach seksualnych. Dziew
częta znacznie częściej niż chłopcy deklarują, że współżyły seksualnie wyłącznie 
z jednym, stałym partnerem. Chłopcy natomiast dwa razy częściej niż ich rówieśniczki 
przyznają się do posiadania takich doświadczeń z wieloma partnerkami. Większość 
współżyjących nastolatków przeszło inicjację seksualną między 16. a 17. rokiem życia.

Gdy dorastającym postawiono pytanie o to, jaka wiedza jest im potrzebna przed 
podjęciem współżycia seksualnego, blisko 2/3 wskazała na znajomość antykoncepcji 
oraz informację o chorobach przenoszonych drogą płciową. Ponad 2/5 ankietowanych 
uznało posiadanie wiedzy o psychicznych potrzebach partnera za nieodzowne w takiej 
sytuacji. Z kolei prawie co trzeci badany uważał, że przed rozpoczęciem współżycia 
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seksualnego powinno się mieć wiedzę z zakresu etyki i religii, odnoszącą się do norm 
oraz zasad regulujących zachowania seksualne. Jak można było się spodziewać, o po
trzebie edukacji w zakresie antykoncepcji i psychologii mówiły najczęściej dziewczęta, 
osoby już współżyjące oraz licealiści. Chęć posiadania wiedzy z zakresu etyki i religii 
przed inicjacją seksualną częściej natomiast deklarowali chłopcy (czy to zaprzeczenie 
stereotypu, że dziewczęta są bardziej religijne?), uczniowie techników (tam większość 
stanowią chłopcy), osoby niewspółżyjące i nieczytające pism młodzieżowych.

Dziewczęta - rzecz jasna - bardziej obawiają się następstw współżycia seksualnego 
niż chłopcy, przy czym zdecydowanie większa świadomość konsekwencji aktywności 
seksualnej łączy się z poziomem wykształcenia badanych. Podjęcie życia płciowego 
łączą dorastający z takimi skutkami, jak: ciąża, choroby przenoszone drogą płciową, 
następstwa natury społecznej, psychicznej i moralnej. Młodzi świadomi są tego, że 
współżyjąc, powinni się liczyć z możliwością poczęcia dziecka, a co za tym idzie - 
nawet założeniem rodziny, koniecznością podjęcia pracy, bywa, że przerwaniem nauki 
w szkole. Prawie co trzeci respondent, który stanąłby wobec faktu zostania rodzicem, 
deklaruje, że przyjąłby dziecko i wychowywał je. Niewielki odsetek (3,5%) zdecydo
wałby się na aborcję, a jednocześnie częściej niż co dziesiąty badany dopuszcza prze
rywanie ciąży w każdej sytuacji. Prawie co trzeci z ankietowanych (29%) nie wiedział
by natomiast, co ma począć wobec takiego rozwoju wydarzeń.

Więcej niż 2/5 nastolatków opowiada się za bezwzględnym zakazem przerywania 
ciąży. Grupa ta rekrutuje się w większym stopniu spośród osób niewspółżyjących i - co 
zaskakuje - czytelników wybranych magazynów młodzieżowych, uczących się w tra
dycyjnym środowisku małomiasteczkowym. Pogląd dopuszczający aborcję w każdej 
sytuacji wyrażany jest natomiast głównie przez chłopców i osoby nieczytające. Jedno
cześnie spora grupa badanych, jakkolwiek uważa, iż aborcja jest złem, to twierdzi, że 
istnieją okoliczności usprawiedliwiające ją, do których zalicza kolejno: gwałt, zagroże
nie życia lub zdrowia matki i dziecka, trudną sytuację materialną kobiety, niemożność 
ukończenia szkoły. Przyzwolenie na aborcję wobec takich uwarunkowań częściej wy
rażają dziewczęta, licealiści, krakowianie, współżyjący i osoby nieczytające pism mło
dzieżowych. To znamienne wobec faktu, że połowa ankietowanych łączy początek 
życia ludzkiego z poczęciem, czynią to najczęściej również dziewczęta i uczący się 
w liceach ogólnokształcących.

Niejednokrotnie odnotowywano wiele niekonsekwencji w wypowiedziach bada
nych. Autorka jest świadoma tego, że jakiś wpływ na niespójność poglądów nastolat
ków ma fakt użycia jako techniki badawczej ankiety audytoryjnej. Wiadomo, iż zasto
sowana technika nie pozwala na dostęp do zachowań ludzkich, które w pdpowiedziach 
ankietowych są często zakrywane. Podobnie może być i z poglądami badanych, jeśli 
istnieje w nich pewna dychotomia. Wyobrażenie o tym, jakie powinny być zachowania 
seksualne (w świetle deklarowanych przez ankietowanego norm moralnych, religij
nych), a tym, co respondent rzeczywiście sądzi na dany temat, może w rezultacie po
wodować ową niespójność i brak konsekwencji w odpowiedziach młodzieży7.

7 Dlatego nie powinno się poprzestawać głównie na pytaniach bezpośrednich, lecz należy stosować 
w badaniu pytania kontrolne lub np. metody projekcyjne, co może być realizowane przy kolejnych bada
niach tego zagadnienia. Należy pamiętać o tym, jak wskazuje A. Kłoskowska, aby nie zakładać tożsamości 
otrzymanych wyników w sztucznej sytuacji wypełniania kwestionariusza ankiety z reakcjami zachodzący
mi w codziennych sytuacjach życiowych. Zob. A. Kłoskowska, Wzory i..., s. 36.
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Na podstawie przeprowadzonych analiz trzeba przyznać, że istnieje zgodność 
wielu treści modelowych upowszechnianych przez magazyny młodzieżowe z modela
mi obecnymi w świadomości czytających. Jednakże ową „zgodność” należy rozpatry
wać w dwóch aspektach. Jeden dotyczyłby zagadnień związanych z przyjmowaniem 
określonych norm moralnych, wartościami uniwersalnymi; natomiast drugi łączyłby 
się w pewnym stopniu z lansowaniem swobody seksualnej czy wolności od etycznych 
bądź religijnych regulacji.

W „pierwszym aspekcie” poglądy czytających były nierzadko mniej liberalne, 
a bardziej rygorystyczne niż nieczytających. Zgodności modeli propagowanych ze 
środowiskowymi doszukujemy się w wyobrażeniach czytających na temat obyczaju 
chodzenia z sobą. W badanych pismach młodzieżowych po wielekroć wskazywane 
jest, aby młodzi ludzie nie traktowali faktu chodzenia i posiadania sympatii jako swego 
rodzaju sposobu na zaistnienie w środowisku rówieśniczym i na imprezach, zdobycie 
prestiżu w grupie czy antidotum na nudę. Stąd redakcje często podnoszą ten temat, 
wysuwając na naczelne miejsce uczucie, wzajemne zaufanie, szczerość i wierność jako 
wartości, które powinny łączyć chodzącą z sobą parę. Okazuje się, że czytelnicy wy
branych pism młodzieżowych częściej niż nieczytający utożsamiają pojęcie „chodze
nia” z miłością, a rzadziej niż pozostali z rekreacją. Częściej również niż nieczytający 
uznają, że najważniejsze w związku dwojga młodych ludzi są miłość, zaufanie, szcze
rość i wierność. Czytający też znacznie rzadziej niż nieczytający sprowadzają rozu
mienie pojęcia „chodzenie z sobą” do seksu, rzadziej także uważają, że u podstaw 
związku dziewczyny i chłopaka powinno tkwić współżycie seksualne.

Ze stanowiska pism, sprowadzającego się do lansowania związków opartych na 
miłości i zaufaniu, wynika preferowany przez magazyny model sympatii, takiej która 
kocha i jest godna zaufania. Stąd redakcje „Brava” i „Popcornu” podkreślają prioryte
towe znaczenie cech psychicznych i walorów osobowych przy wyborze sympatii, jed
nocześnie zalecając pewien dystans wobec wyglądu zewnętrznego dziewczyny bądź 
chłopca. W tej mierze poglądy czytających również są zgodne ze stanowiskiem pism. 
Znacznie wyżej niż nieczytający cenią oni mianowicie walory psychiczne sympatii 
(np. uczuciowość, czułość, oddanie, uprzejmość, wyrozumiałość) i cechy moralne 
(np. uczciwość, wierność, szczerość, lojalność), natomiast mniejsze znaczenie przypi
sują wyglądowi fizycznemu potencjalnego partnera. W silnym akcentowaniu na ła
mach badanych tytułów wartości odczuciowych (zabawa, przeżycie), a słabym pozy
tywnych wartości poznawczych (nauka, szkoła) upatrywać można także preferencji 
czytających przy wyborze sympatii. Częściej niż nieczytający są oni skłonni do wybie
rania „rekreacyjnie” nastawionego partnera (z poczuciem humoru, towarzyskiego, 
chętnego do zabaw oraz szaleństw) i posiadają znacznie mniejsze wymagania co do 
walorów intelektualnych sympatii. Takie wskazania również świadczyłyby o zgodności 
między modelami propagowanymi przez wybrane magazyny młodzieżowe a modelami 
świadomościowymi czytelników.

Zgodności modeli propagowanych ze świadomościowymi doszukujemy się dalej 
w odniesieniu do aborcji. W poddanym analizie treści materiale prasowym nie odnale
ziono żadnych wypowiedzi redakcji na temat aborcji. Jednakże „Bravo”, szeroko upo
wszechniające stosowanie wśród nastolatków antykoncepcji, napomina czytelników, 
aby nie przyznawali sobie prawa do tworzenia nowego człowieka - ich dziecka, skoro 
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nie są gotowi za nie odpowiadać. Dziewczętom, które zaszły w ciążę, pismo nie suge
ruje możliwości wykonania „zabiegu”, ale zwrócenie się po pomoc do rodziców. Czy
tający rzadziej niż nieczytający deklarują że zdecydowaliby się na przerywanie ciąży 
w sytuacji, kiedy taki fakt zaistniałby obecnie, gdy jeszcze chodzą do szkoły. Z kolei 
częściej niż osoby niesięgające po wybrane pisma młodzieżowe liczyliby oni na pomoc 
rodziny w takich okolicznościach i radziliby się innych. Jednocześnie, gdy mowa 
o dopuszczalności aborcji, to opinie czytelników pism młodzieżowych są bardziej 
restrykcyjne niż osób nieczytających, poza jednym wypadkiem, gdy nieplanowana 
ciąża komplikuje życie uczącej się jeszcze nastolatce. Takie sprzeczne z sobą odpowie
dzi czytających udzielone na dwa różne pytania ukazują niekonsekwencję i niespój
ność ich poglądów. Gdy natomiast aborcję miałyby usprawiedliwić takie okoliczności, 
jak: zagrożenie życia lub zdrowia matki bądź dziecka, czy też gwałt, odsetek czytelni
ków godzących się z tymi stwierdzeniami jest znacznie niższy niż wskazania pozosta
łych respondentów. Czytający rzadziej uznają że przerywanie ciąży powinno być do
puszczalne w każdej sytuacji, znacznie częściej też niż nieczytający przychylają się do 
stwierdzenia, że aborcja jest bezwzględnie niedopuszczalna.

Drugi aspekt dotyczący zgodności między modelami zachowań seksualnych lan
sowanymi przez wybraną prasę młodzieżową a modelami obecnymi w świadomości 
czytających odnosi się do ujęć liberalnych, różnych od tradycyjnej obyczajowości. 
Owa zbieżność modeli odnotowywana jest m.in. w odniesieniu do tematu inicjacji 
seksualnej.

Redakcje uzależniają inicjację seksualną od występowania między partnerami 
uczucia, wzajemnego zaufania, dojrzałości i odpowiedzialności, natomiast nie łącząjej 
z faktem wstąpienia w związek małżeński. Stąd, być może, czytelnicy interesujących 
nas tytułów rzadziej niż nieczytający uznają że współżycie seksualne należy rozpocząć 
po ślubie, ale jednocześnie czytający przypisują o wiele mniejsze znaczenie niż pozo
stali zakazom religijnym, obowiązującym w rodzinie wartościom i chęci zachowania 
czystości do małżeństwa jako czynnikom, którymi mogą kierować się młodzi nie- 
podejmujący życia seksualnego. Tu nasuwa się refleksja o możliwym wpływie bada
nych pism na świadomość moralną czytelników.

Odpowiedzialność nastolatków podejmujących współżycie płciowe sprowadzana 
jest przez redakcje poddanych analizie treści czasopism młodzieżowych do konieczno
ści zabezpieczenia się przed następstwami aktywności seksualnej. Za uznaniem zgod
ności badanych modeli w tym zakresie może przemawiać fakt, że czytający częściej 
niż nieczytający przed podjęciem stosunków seksualnych widzieli potrzebę edukacji 
w odniesieniu do antykoncepcji i chorób przenoszonych drogą płciową. Rzadziej na
tomiast zgłaszali potrzebę posiadania wiedzy z zakresu etyki i religii w identycznej 
sytuacji - co jest zgodne ze stanowiskiem „Brava”.

Kolejnej zgodności między modelami propagowanymi a modelami świadomościo
wymi czytających można się dopatrywać w postrzeganiu konsekwencji współżycia 
seksualnego. Zarówno czytelnicy wybranych magazynów młodzieżowych, jak i re
spondenci niekorzystający z tej prasy w podobnym stopniu mają na uwadze fakt, że 
podejmując współżycie seksualne, należy liczyć się z jego następstwami w postaci 
możliwości przekazania życia dziecku bądź zakażenia się chorobami przenoszonymi 
drogą płciową. Jednakże czytający znacznie rzadziej niż nieczytający, wymieniając 
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skutki inicjacji seksualnej, piszą o konsekwencjach natury moralnej, o których 
w „Bravie” raczej się nie wspomina.

Jakkolwiek w badanych czasopismach młodzieżowych nie jest upowszechniany 
seks bezafektywny, to przygodne kontakty seksualne nastolatków nie spotykają się 
również z dezaprobatą redakcji. Często zamieszczane w pismach listy dorastających, 
którym „zdarza się seks en passant”, stanowią w pewnej mierze odbicie badanej rze
czywistości. To właśnie czytelnicy znacznie częściej niż nieczytający przyznawali się 
do jednego przypadkowego kontaktu seksualnego czy do posiadania wielu partnerów 
seksualnych.

Wszystkie przytoczone zagadnienia, świadczące o zachodzącej w różnej mierze 
zgodności między modelami zachowań seksualnych lansowanymi na łamach wybra
nych pism młodzieżowych a poglądami nastolatków, mogą służyć wnioskowaniu 
o wpływie wybranych magazynów na opinie swoich czytelników. Owa zbieżność mo
deli dotyczy poglądów na takie kwestie, jak: rozumienie terminu „chodzenie z sobą”, 
wartości, jakie powinny łączyć parę, najważniejszy czynnik kształtujący związek 
dwojga młodych ludzi, preferowany model sympatii, stosunek do aborcji, dopuszczal
ność przerywania ciąży - w tych względach wskazania czytających są mniej liberalne 
niż nieczytających. Dalej, zgodności badanych modeli zachowań seksualnych należa
łoby się doszukiwać w ujęciu tematu inicjacji seksualnej, a szczególnie potrzebnej 
przed tym krokiem wiedzy, pomijaniu tradycyjnych norm obyczajowych, regulujących 
zachowania seksualne ludzi, czy konsekwencji moralnych z tym związanych. Stanowi
sko czytelników wybranych magazynów młodzieżowych jest w tych aspektach z kolei 
bardziej liberalne niż pozostałych badanych. Jak już wskazywano, badane pisma mło
dzieżowe (szczególnie „Bravo”) cechuje duża niejednolitość w wykładzie redakcji, 
łączenie stanowiska tradycyjnego z nowoczesnym, co może w dużej mierze tłumaczyć 
odnotowane wyniki.

Wysnuwanie wniosków o oddziaływaniu pism na swoich odbiorców - jak zaznaczo
no w rozdziale dotyczącym metodologicznych podstaw badań - powinno być dokony
wane z dużą ostrożnością tym bardziej że nie sposób oddzielić wpływu prasy od innych 
środków masowego komunikowania czy otoczenia koleżeńskiego, które mogą lansować 
podobne modele zachowań seksualnych. Niemniej jednak polskie edycje zachodnich 
magazynów dla młodzieży uczestniczyły po roku 1989 w procesie upowszechniania 
nowej obyczajowości seksualnej (według niektórych w Polsce po roku 1989 dokonała 
się „rewolucja seksualna”) i poprzez propagowane treści w jakimś stopniu kształtują do 
tej pory poglądy swoich czytelników. Szczególnie może to następować przy ułatwianiu 
czytelnikom procesu przechodzenia od niezdecydowanych i chwiejnych stanowisk do 
opinii jednoznacznych, a nade wszystko do wzmacniania posiadanych już poglądów8. 
Dlatego nie można wykluczyć, że badane czasopisma są czytane przez nastolatki posia
dające poglądy zbieżne z lansowanymi tu modelami, kiedy to odbiorca wybiera taką 
prasę, jaka jest zgodna z jego zapatrywaniami na dane sprawy.

Zob. np. B. Berelson, Content..., s. 506-507.

Z kolei, gdy mowa o zasadniczych rozbieżnościach między modelami zachowań 
seksualnych proponowanymi przez wybrane magazyny młodzieżowe a modelami 
świadomościowymi czytających, to należy wskazać, iż czytający znacznie rzadziej niż
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pozostali respondenci uważają, że odpowiednim wiekiem dla inicjacji seksualnej jest 
wiek poniżej 18. roku życia. Nie oznacza to bynajmniej, że redakcje pism opowiadają 
się za podejmowaniem współżycia w wieku 15-17 lat, jednak częste publikowanie 
listów od współżyjących uczniów, nawet czternastoletnich, sprzyja takiemu odczyty
waniu zamieszczanych treści.

Inna różnica dotyczy ważności, jaką przyznają redakcje i czytający faktowi posia
dania wiedzy z zakresu psychologii przed rozpoczęciem życia płciowego. W „Bravie” 
kładzie się duży nacisk na konieczność poznania partnera, jego potrzeb, wzajemne 
zaufanie. Czytający natomiast znacznie rzadziej niż nieczytający dostrzegają potrzebę 
poznania psychiki, oczekiwań, emocji partnera oraz swoich, nim podejmą decyzję 
o współżyciu.

Podobnie ma się rzecz ze świadomością konsekwencji aktywności seksualnej 
u czytających - mowa o konsekwencjach natury psychicznej. Mimo iż w piśmie dru
kowane są listy nastolatków, przyznających, że inicjacja seksualna pozostawiła im 
niesmak, niechęć do płci przeciwnej, poczucie skrzywdzenia, oszukania czy wykorzy
stania, to czytający zdają się uwzględniać takie następstwa pierwszego stosunku 
znacznie rzadziej niż nieczytający. Można wysnuć wniosek, że czytelnicy marginali
zują tego rodzaju konsekwencje współżycia seksualnego.

Ważny element modelowy, w stosunku do którego zachodzi rozbieżność modeli 
propagowanych w czasopismach i wzorów środowiskowych, dotyczy prowadzenia 
z sympatią rozmów na temat ciąży. To, na czym, jak się wydaje, najbardziej zależy 
pismom - edukacja w zakresie „bezpiecznego seksu” - być może nie znajduje zrozu
mienia u czytelników, ponieważ rzadziej niż nieczytający rozmawiają oni na temat 
doboru środków antykoncepcyjnych ze swoim partnerem; częściej z kolei przyznają, że 
w ogóle nie prowadzą rozmów z sympatią na temat ewentualnej możliwości zajścia 
dziewczyny w ciążę. Niewykluczone, że ów brak rozmów wynika z faktu, że więk
szość czytających nie podjęła jeszcze współżycia seksualnego lub może nie posiada 
sympatii, jednakże podobne uwarunkowania występują również w grupie nieczytają- 
cych. Stąd można hipotetycznie stwierdzić, że prowadzona na łamach „Brava” eduka
cja wskazująca na konieczność stosowania antykoncepcji przez współżyjących nasto
latków nie znajduje odbicia we wzorach zachowań czytelników, skoro nie rozmawiają 
oni o antykoncepcji i o ciąży.

Należy przy tym pamiętać, aby nie uznawać, że spośród czytelników magazynów 
młodzieżowych rekrutują się w większości współżyjący respondenci. Otrzymane wy
niki badań przeczą takim domysłom, nieczytający bowiem częściej niż czytający de
klarują podjęcie współżycia seksualnego.

Z pewnością nie sposób jednoznacznie wyjaśnić odnotowane powyżej zgodności 
i rozbieżności w badanych modelach. Jednakże należy stwierdzić, że edukacja seksual
na prowadzona na łamach wybranych magazynów młodzieżowych nie prowadzi do 
kształtowania się wśród ich czytelników postaw permisywnych wobec seksualności. 
Na przeobrażenia modelowe zachowań seksualnych wpływają wszak uwarunkowania 
cywilizacyjno-techniczne, ekonomiczno-społeczne, środki masowego przekazu, od
działywania „znaczących innych” w ramach grup pierwotnych. Nastolatki, podlegając 
oddziaływaniom płynącym z różnych stron, objęte są również dążeniami do przyjmo
wania zuniformizowanych modeli i wzorów zachowań seksualnych, adekwatnych dla
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społeczeństwa konsumpcyjnego oraz procesów globalizacji. Właśnie w kierunku glo
balizacji podąża „spontaniczna” kultura młodzieżowa. Tendencje globalne, takie jak 
np. amerykanizacja, czy częściej westemizacja, dotyczą wielu przejawów życia co
dziennego na świecie. Najbardziej powszechną i dostępną formą bycia współczesnej 
młodzieży całego świata jest McWorld Culture, wyrażająca się w przyjmowaniu okreś
lonego stylu życia, obyczajów, stroju czy oferty kulinarnej (McDonaldyzacja, fast 
foodsf. Kultura ta jest dla młodych atrakcyjna, ponieważ afirmując autoekspresję, 
wysoko waloryzowaną w tradycji Zachodu autentyczność i spontaniczność reakcji, 
posiada równocześnie bardzo szerokie spektrum możliwości pozwalających jednostce 
na samorealizację i swobodę zachowań, także w dziedzinie seksu. Jednocześnie ten 
model kultury jest wyrazem nieufności młodzieży wobec tradycji. O ile do upo
wszechniania wartości społeczeństwa konsumpcyjnego i nowej obyczajowości seksu
alnej przyczyniają się w dużej mierze środki masowego przekazu, o tyle w ramach 
grup pierwotnych następuje często podtrzymywanie tradycyjnych modeli i wzorów 
zachowań seksualnych. Istniejące w grupach pierwotnych kontakty osobiste, silna więź 
emocjonalna łącząca ich członków oraz bezpośrednie oddziaływania mogą być w tym 
względzie bardzo duże, tym bardziej że grupy pierwotne tworzą rodzina, paczka kole
żeńska, sąsiedzi, wspólnoty religijne.

Jednocześnie należy mieć świadomość, że wpływ rodziny, szczególnie w okresie 
adolescencji, jest pomniejszany; rodzice zostają porzuceni na rzecz grupy rówieśniczej. 
Co więcej, nowoczesna cywilizacja jest na tyle obecna w naszym kraju, że młodzi, 
wkraczając w nią, „muszą to robić - jak piszę H. Świda-Ziemba - na własną rękę”9 10 11. 
Dla starszych generacji cywilizacja ta jest nowością, stąd nie istnieje szansa przekazu 
pokoleniowego. Takie kultury, w których doświadczenia młodych pokoleń nie mają 
odpowiednika w doświadczeniu rodziców, dziadków czy innych starszych osób z bez
pośredniego otoczenia, Margaret Mead określa mianem kultur kofiguratywnych11. 
W owych społecznościach przodkowie nie dostarczają młodzieży żadnych praktycz
nych wzorów zachowań adekwatnych do ich wieku. Młodzi, którzy utożsamiają się 
z teraźniejszością, muszą sami, dzięki własnym doświadczeniom odnaleźć nowe style 
zachowania i przekazać je jako wzór rówieśnikom. Łamanie norm obyczajowych 
w sferze seksualnej jest swego rodzaju zrywaniem: z tradycją, przeszłością, przejmo
waniem wzorów od „nieocenionych przodków”. Stąd nowe modele i wzory zachowań 
seksualnych wskazują młodym „odnalezieni rówieśnicy”, co wyraża się we wzroście 
swobody seksualnej i ujednolicaniu zachowań młodzieży na całym świecie.

9 L. Berger, Four faces of global culture, „The National Interest”, 1997, nr 49. Cyt. za: B. Chmielowski, 
Perspektywy pedagogiki społecznej jako nauki wobec wyzwań cywilizacyjnych przełomu stuleci [w:] 
A. Przecławska, W. Theiss (red.), Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek, Warszawa 1999, s. 168-169. 
Elitarną formą McWorld Culture jest „kultura Davos” łącząca młodych yuppies, ludzi wykształconych, mają
cych wysokie aspiracje zawodowe, dobrze zarabiających, podróżujących po świecie. Taki styl życia młodych 
ludzi upowszechnia się również w Polsce. Zob. B. Chmielowski, tamże, s. 172. Zob. również Z. Melosik, 
Młodzież w kulturze współczesnej. Paradoksy pop-tożsamości (Globalny nastolatek)..., s. 71-73.

10 H. Świda-Ziemba, Obraz..., s. 546. Dlatego autorka mówi o kofiguratywnym układzie pokoleń.
11 M. Mead, Kultura i tożsamość, przeł. J. Hołówka, Warszawa 1978, s. 71.

Jednocześnie większość polskiej młodzieży znajduje się pod wpływem nauki Ko
ścioła katolickiego, mającego duży udział w procesie kształtowania poglądów i postaw. 
Kościół dla dużej grupy osób stanowi symbol tego, co mocne i trwałe, oparte na trady
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cji. Uniwersalne przesłanie miłości bliźniego jest wyrazem tęsknot wielu, a sama Do
bra Nowina obietnicą nowego życia, jednakże Kościół postrzegany jako instytucja 
budzi często postawy krytyczne. Młodzież widzi w nim instytucję pełniącą funkcję 
więziotwórczą dającą poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, jednakże jej związek 
z Kościołem ma często charakter jedynie formalny. Stąd religijność jest często niekon
sekwentna, uwewnętrzniana, następuje jej prywatyzacja12. Jak wynika z różnorodnych 
badań, deklaracjom młodzieży określającej się jako wierząca nie towarzyszą określone 
postawy moralne, stąd wyznawana wiara nie znajduje przełożenia na życie13. Młodzież 
w odmienny sposób funkcjonuje na dwóch płaszczyznach (dorośli także, co jest specy
ficzną cechą polskiej religijności), z czego jedna przejawia się w autodeklaracjach 
wiary i praktykach religijnych, a druga w przekonaniach moralnych, które idą w kie
runku coraz większej selektywności i liberalizacji życia moralnego. Dlatego też Ko
ściół jawi się często jako instytucja ograniczająca spontaniczność i swobodę, gdyż 
młodzi nie respektują jego stanowiska wobec określonych problemów natury moral
nej14. Niejednokrotnie poglądy młodzieży w dużej mierze odbiegają od głoszonych 
przez Kościół norm etycznych15. Zagadnienia związane ze sferą seksualną są często 
traktowane z przymrużeniem oka, wyłączane spod oceny akceptowanych norm postę
powania.

12 Por. E. Wysocka, Młodzież a religia. Społeczny wymiar religijności młodzieży, Katowice 2000, 
s. 140-141.

13 K. Pawlina, Polska..., s. 182.
14 H. Świda-Ziemba, Obraz..., s. 545-546.
15 A. Przecławska, L. Rowicki (red.), Młodzi..., s. 117-119, 143-144.

Przedstawione w pracy wyniki badań ukazują że religijne nakazy bądź uzasadnie
nia norm moralnych nie znajdują poparcia u znacznej części ankietowanych. Niewielu 
zaznaczało w metryczce bądź przy odpowiedziach na niektóre pytania, że ich poglądy 
na seksualność wynikają z nauki moralnej Kościoła lub deklarowało czytelnictwo pra
sy katolickiej. Należy pamiętać przy tym, że badana młodzież to uczniowie szkół pod
stawowych i ponadpodstawowych, w większości uczęszczający na katechizację. Ko
ściół instytucjonalny polaryzuje postawy młodych. Niektóre wartości ukazywane przez 
niego nastolatki uznają inne nie. W rezultacie niespójność ich poglądów może wyni
kać z przenikania się wiedzy o dopuszczalnych zachowaniach seksualnych (w kontek
ście deklarowanej przez respondenta przynależności religijnej - wpływ katechizacji) 
i indywidualnych oraz różnorodnych sądów badanego na dany temat.

Powyższe analizy dotyczące roli prasy młodzieżowej w kształtowaniu modeli za
chowań seksualnych pokazują złożoność problemu i być może nasuwają jeszcze więcej 
pytań, niż dają odpowiedzi. Próbując pośrednio dotrzeć do znaczenia, jakie w kształ
towaniu obyczajowości seksualnej nastolatków może odgrywać prasa młodzieżowa, 
dobrze byłoby zapytać o inne kontakty kulturalne młodzieży. Jednak, aby przeprowa
dzenie takich analiz było miarodajne i mogło wnieść jakieś istotne informacje, nie 
wystarczy pytać respondenta, czy np. korzysta z Intemetu, ale należy również zapytać 
o to, ile czasu codziennie spędza przy komputerze, jakie strony odwiedza. Dalej, ba
dając kontakty kulturalne nastolatków, trzeba byłoby pytać o: formy i sposoby spędza
nia wolnego czasu (czytanie książek, słuchanie muzyki, uprawianie sportu, kontakty 
z rówieśnikami, hobby), chodzenie do kina bądź do teatru, imprezy, w których biorą 
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udział, przynależność do kół, klubów czy organizacji społecznych. Z pewnością intere
sujące poznawczo byłoby pytanie o system wartości, jaki badana młodzież deklaruje, 
jak również o ich stosunek do religii. Tymczasem każdy autor prowadzący analizy staje 
przed ogromem pracy i zakreślając pole badawcze, niejednokrotnie rezygnuje 
z podejmowania pewnych tematów, mimo świadomości, że są one ważne. Niewątpli
wie, nastąpiły zmiany w modelach zachowań seksualnych upowszechnianych dzisiaj 
na łamach „Brava” czy „Popcornu” od czasu, w którym poddano dwa roczniki tych 
tytułów analizie treści. Prześledzenie zakresu tych zmian mogłoby z powodzeniem 
wyznaczyć kierunek przyszłych badań. Wreszcie bardzo istotne jest pytanie: w jakim 
stopniu nastoletnia młodzież traktowana jest jako bezwolny konsument przez komercję 
i wolny rynek?

Powszechne przekonania o jednoznacznie „negatywnym” wpływie „Popcornu” czy 
„Brava” na młodocianych odbiorców nie znajdują uzasadnienia w świetle otrzymanych 
wyników badań, co nie znaczy jeszcze, że można ocenić te czasopisma jako adekwatne 
propozycje wydawnicze dla adolescentów. W mocy pozostaje ogląd tych pism jako 
prezentujących często jednowymiarowy oraz uproszczony obraz rzeczywistości, nie
rzadko pełnej fałszywych stereotypów, i traktujących jako normę współżycie seksualne 
nastolatków. Jednakże formuła polskich edycji zachodnich magazynów dla młodzieży, 
które pojawiły się w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych, nie stanowi obecnie 
wyjątku w ofercie prasowo-wydawniczej. Jeśli spojrzeć na ofertę proponowaną w pra
sie kobiecej, ogólnorodzinnej, poradniczej, bulwarowej czy męskich pismach tzw. 
lifestylowych, to bez trudu można zauważyć, że o seksie piszę się w większości maga
zynów z upodobaniem, bez zbędnej pruderii, często swawolnie16 17.

16 Warto też przypomnieć, że przed transformacją w czasopismach przeznaczonych dla młodzieży, ta
kich jak: „Nowa Wieś”, „Razem” czy „Na przełaj”, były również kąciki z listami, w których poruszano 
intymne tematy, ale w zupełnie inny sposób.

17 H. Świda-Ziemba, Młodzi..., s. 285-287.
18 A. Przecławska, W. Theiss, Pedagogika społeczna: nowe..., s. 22-23.
19 T. Szkudlarek, Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Kraków 1999, s. 114.

W odniesieniu do młodych odbiorców - chwiejnych, niedojrzałych, przeżywają
cych „fizjologiczną rewolucję wewnątrz” - szczególnie palący, również w kontekście 
prasy młodzieżowej, staje się problem tzw. świadomości medialnej. Fikcyjny obraz 
świata tworzony na podstawie treści płynących z mediów staje się punktem odniesienia 
dla interpretacji rzeczywistości czy spojrzenia na drugiego człowieka. Jednocześnie 
część młodych ludzi („refleksyjni młodzi”), dostrzegając wszechobecną ofensywę 
świata medialnego, ocenia go jako zniewalający, dezorientujący, dolegliwy i taki, spod 
którego wpływu nie można się wyzwolić . Świadomość medialna, poprzez propago
wanie relatywizmu poznawczego i moralnego, kształtuje postawy bierne lub agresyw
ne, co stanowi zagrożenie dla procesu wychowania18. Dlatego pojawia się potrzeba 
podjęcia edukacji medialnej (nie tylko przez szkołę), która prowadziłaby do kształto
wania krytycznych kompetencji kulturowych w odniesieniu do mediów. Krytyczna 
edukacja medialna zasadniczo sprowadzana jest do pomocy uczniom w konstruowaniu 
znaczeń odmiennych od tych, które są „nadawane” w mediach, oraz nabywania umie
jętności krytycznego odczytywania niesionych przez teksty przesłań ideologicznych19.
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W wychowaniu do mass mediów zakłada się pozytywny wpływ mediów na osobo
wość wychowanka20 21. Stąd istotne jest, aby nauczyć się żyć z mediami, korzystając 
z ich oferty i będąc równocześnie wobec nich krytycznym. To pozwala na selektyw
ność w stosunku do mass mediów, a przede wszystkim na rozwijanie postawy twórczej 
aktywności w kontakcie z mediami. Ludzi twórczych charakteryzuje: silne ego, no
wość działania, duży stopień uspołecznienia i niezależności, które to właściwości po
magają jednostce w osiągnięciu dystansu oraz odporności na treści płynące ze środków 
masowego przekazu. Tak więc postawa twórczej aktywności w kontakcie z mediami 
implikowana jest przez „twórczą osobowość” jednostki. Postulat osoby twórczej jest 
mocno podkreślany przez psychologię humanistyczną. Carl Rogers, tworząc model 
osoby wykształconej, zakłada, że jest to: ja^

20 A. Lepa, Pedagogika..., s. 95.
21 Tamże, s. 141-150.
22 J. Danilewska, Romantyczna utopia wolności w edukacji szkolnej [w:] tejże (red.), Granice..., s. 146.
23 A. Przecławska, Sytuacja..., s. 11.

„(...) osoba wolna, swobodnie funkcjonująca, wykorzystująca wszystkie potencjalne możliwości 
organizmu; osoba autentyczna, uspołeczniona, zachowująca się odpowiednio do okoliczności; 
osoba twórcza, stale zmieniająca się, rozwijająca, zawsze odkrywająca siebie w każdym nadcho
dzącym momencie życia”22.

Człowiek twórczy, rozwijający się, który wie, jak się uczyć i zmieniać, może bar
dziej efektywnie radzić sobie z selekcją i wyborem oferty proponowanej przez media. 
Jednocześnie wiąże się to z edukacją kulturalną, która - zdaniem A. Przecławskiej - 
nie powinna być sprowadzana do przekazywania młodemu pokoleniu kanonu treści 
i wartości, ale do kształtowania umiejętności recepcji i wyboru z grupy wielu jedno
cześnie docierających do jednostki bodźców kulturalnych, tych przekazów, które są 
„wartościowe” i wynikają z aktualnych potrzeb człowieka23.

Edukacja medialna jawi się jako konieczność w świecie nacechowanym ideologią 
konsumeryzmu. Seks, ludzkie ciało stają się towarem, który można w mediach sprze
dać i nieźle na tym zarobić. Jednak właściwym odniesieniem do drugiego człowieka 
jest miłość, a nie konsumpcja. Dlatego wobec podejmowanego w pracy problemu nale
ży przy postulacie edukacji medialnej pamiętać również o wychowaniu seksualnym, 
dalekim od jednostronnej i zbyt wąskiej formuły. Skrajne modele, takie jak: biologizm 
czy aksjologizm, nie odpowiedzą na potrzeby dorastających i nie ukazują pełnej rze
czywistości. Stąd wszelkie dualne ujęcia i binaryzmy nie są adekwatne do edukacji 
w tym zakresie. Stawianie ciała i ducha w opozycji względem siebie jest zabiegiem 
„rozwarstwiania” człowieka, rozdzielania różnych płaszczyzn, w jakich on funkcjonu
je. Tymczasem, nie kwestionując potrzeby integracji (w tym integracji seksualnej), 
należałoby konsekwentnie nie zapominać o tym, że człowiek jest bytem biopsychodu- 
chowym, czy - inaczej ujmując - jednością psychofizyczną. Stąd stwierdzenie 
A. Pawłuckiego, że człowiek nie posiada kompetencji aksjologicznych do postrzegania 
ciała jako wartości o znaczeniu witalnym, może być wyjściowe przy zmianie stosunku 
do cielesności, tak aby nie pozostawała ona ciemną i niższą stroną ludzkiej natury. 
Kultura popularna apoteozuje ciało młode, piękne, szczupłe i „idealne”. Przy zmianie 
optyki, która mogłaby się dokonać także poprzez wychowanie seksualne, akceptacji 
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podlegałoby każde ciało, także stare, pomarszczone, brzydkie, chore. Czy to utopia? 
Zdaje się, że im dłużej hołdujemy zasadzie, że tylko piękne ciało jest wartościowe, tym 
bardziej ulegamy mydlanej rzeczywistości. Paradoksalnie, zmiana stosunku do ciele
sności (we wskazanym przykładzie) jest uderzeniem w funkcjonujący kryptodualizm 
duszy i ciała. Problematyka cielesności i seksualności pozostaje w kręgach uniwersy
teckich intelektualistów, zdaniem Pawłuckiego, zagadnieniem mniej ważnym w rozwa
żaniach o edukac^jno-programowych treściach, przedmiotem drugiego planu myślenia 
pedagogicznego24. Tymczasem wychowanie seksualne młodzieży powinno łączyć 
w sobie edukację do ról płciowych, edukację psychoseksualną wychowanie do an
drogynii psychicznej i wychowanie prorodzinne.

24 A. Pawłucki, Przedmowa w książce R. Pawłowska, E. Jundziłł, Miłość i..., s. 7.
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Aneks

Kwestionariusz ankiety
Badanie poglądów młodzieży na temat ludzkiej płciowości

I. ZWIĄZKI PRZYJAŹNI CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT

1. Czy w Twoim otoczeniu szkolnym są pary (podkreśl wybraną odpowiedź)?
a) jest to powszechne,
b) raczej rzadkie,
c) nie ma,
d) trudno powiedzieć.

2. Co rozumiesz przez pojęcie „chodzenie z sobą”?

3. Co, Twoim zdaniem, powinno łączyć chłopaka i dziewczynę, którzy chodzą z sobą?

4. Czy sądzisz, że trzeba się dobrze znać, aby zacząć z sobą chodzić?

5. Jakie cechy powinien posiadać Twój chłopak/dziewczyna?

6. Co uważasz za najważniejsze w związku dwojga młodych ludzi (w chodzeniu 
z sobą)?

II. KONTAKTY INTYMNE MŁODYCH

7. Jaki jest, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiedni wiek do podjęcia współżycia 
seksualnego?

8. Czy uważasz, że przed podjęciem współżycia potrzebna jest Ci wiedza z zakresu 
(podkreśl wybrane odpowiedzi):

a) psychologii (znajomość psychiki, potrzeb, emocji swoich i partnera),
b) biologii (znajomość budowy i funkcjonowania organizmu),
c) medycyny (znajomość chorób przenoszonych drogą płciową),
d) antykoncepcji (znajomość metod antykoncepcji),
e) etyki, religii (normy i zasady regulujące zachowania seksualne).
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9. Czy, Twoim zdaniem, chodzenie z sobą upoważnia do podjęcia współżycia sek
sualnego?

10. Co to znaczy być dorosłym?

11. Czy uważasz, że posiadasz wiedzę na temat antykoncepcji (podkreśl wybraną 
odpowiedź)?

a) gruntowną
b) wystarczającą
c) powierzchowną
d) żadną
e) inne odpowiedzi...

12. Czy masz jakąś wiedzę na temat naturalnych metod kierowania płodnością?
a) gruntowną
b) wystarczającą
c) powierzchowną
d) żadną
e) inne odpowiedzi...

13. Czy sądzisz, że Twoi koledzy, koleżanki w klasie podjęli już współżycie seksu
alne (podkreśl wybraną odpowiedź)?

a) większość,
b) mniejszość,
c) kilka osób,
d) nikt,
e) nie wiem.

14. Jak w Twoim środowisku postrzegane jest dziewictwo (podkreśl wybrane od
powiedzi)?

a) jako cnota, wartość,
b) jako coś, co nie ma większego znaczenią
c) jako coś intymnego, temat, o którym się nie mówi,
d) jako coś uciążliwego,
e) inne odpowiedzi...

15. Jak sądzisz, czym kierują się młodzi niepodejmujący współżycia seksualnego 
(podkreśl wybrane odpowiedzi)?

a) zakazami religijnymi,
b) tym, że rówieśnicy nie podjęli jeszcze współżycia,
c) obowiązującymi w rodzinie wartościami - wychowaniem w rodzinie,
d) tym, że ich zdaniem mają na to jeszcze czas,
e) obawą przed ciążą
f) obawą przed zakażeniem (HIV, choroby przenoszone drogą płciową),
g) chęcią zachowania czystości do małżeństwa,
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h) inne (napisz czym).

16. Wyobraź sobie, że Twoja koleżanka spędziła noc z niedawno poznanym chło
pakiem, z którym nie zamierzała kontynuować znajomości. Co o tym sądzisz?

17. Czy chłopak ma prawo, Twoim zdaniem, żądać od dziewczyny podjęcia współ
życia seksualnego jako „dowodu miłości”?

18. Czy dziewczyna ma prawo żądać od chłopaka podjęcia współżycia seksualnego 
jako „dowodu miłości”?

19. Co sądzisz o osobie w Twoim wieku, która nie ma żadnych doświadczeń seksu
alnych?

a) o dziewczynie,
b) o chłopaku.

20. Czy Ty podjęłaś/podjąłeś współżycie seksualne?
a) tak,
b) nie,
c) nie chcę powiedzieć.

21. Jeśli tak, to od kiedy i czy wyłącznie z jednym partnerem?

22. Czy uważasz, że podejmując współżycie, należy liczyć się z jakimiś konse
kwencjami? Jeżeli tak, to z jakimi?

23. Czy rozmawiasz ze swoim chłopakiem/dziewczyną na temat ciąży? Czego ta 
rozmowa dotyczy?

24. Wyobraź sobie, że jesteś w ciąży/że Twoja dziewczyna jest w ciąży. Co robisz?

25. Od kiedy, według Ciebie, płód staje się człowiekiem?

26. Jakie jest Twoje zdanie na temat aborcji (podkreśl wybraną odpowiedź)?
a) jest bezwzględnie niedopuszczalna,
b) jest złem, ale istnieją pewne okoliczności usprawiedliwiające ją (napisz jakie),
c) powinna być dopuszczalna w każdej sytuacji,
d) jest jednym ze środków antykoncepcyjnych.
e) nie wiem.
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III. METRYCZKA

Proszę podać kilka informacji o sobie, które będą potrzebne wyłącznie dla obliczeń 
statystycznych:

27. Wiek

28. Płeć: a) kobieta
b) mężczyzna

29. Klasa

30. Typ szkoły

31 .Wykształcenie rodziców a) matki
b) ojca

32. Miejsce zamieszkania A. Podaj nazwę miejscowości:
B. Zakreśl właściwą odpowiedź:
a) dom rodzinny,
b) internat,
c) stancja,
d) placówka opiekuńczo-wychowawcza.

33. Jakie czytasz czasopisma młodzieżowe?

34. Które z podanych przez Ciebie a) regularnie... 
czasopism czytasz (zakreśl odpowiedź b) od czasu do czasu...
i obok podaj tytuł): c) wyjątkowo, sporadycznie...

d) nie dotyczy.

35. Jeśli chcesz, to napisz coś więcej o sobie.
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Tabela 56. Ranking czasopism wymienianych jako czytane przez młodzież1 
(procent obliczano w stosunku do wszystkich wskazań)

1 Uwzględniono również osoby niewskazujące żadnego tytułu. Z powodu dużej liczby wymienianych 
przez młodzież tytułów, które de facto nie należą do czasopism młodzieżowych, część z nich (większość 
pojedynczych wskazań) pogrupowano jako, np. inne hobbystyczne, sportowe, motoryzacyjne, kobiece itd.

Tytuł l.b. %

1 „Bravo” 257 17,88

2 Nie czyta czasopism 150 10,44

3 „Dziewczyna” 138 9,60

4 „Popcorn” 121 8,42

5 Inne hobbystyczne 102 7,10

6 „Bravo Girl” 74 5,15

7 Inne sportowe 34 2,37

8 Inne motoryzacyjne 27 1,88

9 „Filipinka” 26 1,81

10 „Bravo Sport” 25 1,74

11 Inne kobiece 25 1,74

12 „Claudia” 22 1,53

13 „Machina” 22 1,53

14 „Tempo” 21 1,46

15 Inne erotyczne 18 1,25

16 „Mega Star” 18 1,25

17 „Cosmopolitan” 17 1,18

18 „Piłka Nożna” 16 1,11

19 „Playboy” 16 1,11

20 „Elle” 14 0,97

21 „Nasza Miss” 14 0,97

22 „Twój Styl” 14 0,97

23 „Cats” 11 0,77

24 Dzienniki 11 0,77

25 Inne rozrywkowe 11 0,77

26 Inne 11 0,77

27 „Droga” 10 0,70

28 Inne katolickie 9 0,63

29 „Focus” 8 0,56
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30 „Naj” 8 0,56

31 „Oliwia” 7 0,49

32 „Twój Weekend” 7 0,49

33 >,XL” 6 0,42

34 „Hat-trick” 4 0,28

35 „Nastolatka” 4 0,28

36 „Pani” 3 0,21

37 „Uroda” 3 0,21

38 „Cinema” 2 0,14

39 „Gambler” 2 0,14

40 „Luz” 2 0,14

41 „Nowiny” 2 0,14

42 „5-10-15” 2 0,14

43 „Super Express” 2 0,14

44 „Fan Magazyn” 1 0,07

45 „Gazeta Wyborcza” 1 0,07

46 „Gość Niedzielny” 1 0,07

47 „Przegląd Reader’s Digest” 1 0,07

48 „Rzeczpospolita” 1 0,07

49 „Super Nowości” 1 0,07

50 „Tele Tydzień” 1 0,07

51 „Zdrowie” 1 0,07

52 „Yes” 1 0,07
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