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O wstydliwości słów kilka 

Artykuł o sterowaniu zbiegł się w czasie z kilkoma problemami wychowawczymi, na jakie 
natrafiliśmy w swej praktyce poradnictwa psychologicznego. Problemy te polegają w sposób 
oczywisty na braku zdolności sterowania sobą. Rzecz jednak dotyczyła dzieci, a zatem można 
postawić pytanie, czy również dzieci mogą sterować sobą? Niezależnie od tak postawionego 
„pozytywnego pytania”, trudności te same w sobie mobilizują rodziców do szukania pomocy. Są 
to bowiem przypadki onanizmu dziecięcego, tendencji do obnażania się czy też skłonności do 
zabaw z obnażaniem się, czemu może towarzyszyć chęć „bycia dziewczynką” przez chłopca, czy 
też „bycia chłopcem” przez dziewczynkę.  

Jak wskazuje tytuł artykułu – kojarzymy te problemy z wstydliwością. Rzecz dziwna, choć 
prawdziwa, iż niektórzy rodzice łączą takie problemy z nadmierną wstydliwością i odpowiadają: 
„ależ nie, u nas nie ma przesadnego powściągu. Nie czynimy z tego problemu, synek widuje nas 
nago i nic sobie z tego nie robi.”  

Może jest to dziwne, lecz wniosek o związku nadmiernego powściągu ze wstydem narzuca się 
człowiekowi „wykształconemu”; od czasu upowszechnienia się psychoanalizy uważa się, że 
wstyd powodowany jest przez strachem przed karą rodziców. Dziecko przejmuje tą postawę i – 
jako tzw. superego - skierowuje złość przeciwko sobie. Tak pojmuje wstyd np. Erikson, uczeń 
Freuda. Tym niemniej, dla kogoś, kto potrafi jeszcze używać zdrowego rozsądku, obnażanie się 
kojarzy się raczej z brakiem wstydu. I słusznie. 

A. „Nie pasuje to do mnie”. 

Wstyd jest spontaniczną reakcją: „nie pasuje to do mnie”. Warunkiem tego jest oczywiście to, 
aby pojawił się jakiś obraz siebie. Jacek Woroniecki łączy to z poczuciem godności osoby, które 
"polega na wrodzonej świadomości rozumnego charakteru naszej natury ludzkiej, z której 
wynika, że człowiekowi nie wolno kierować się tylko pożądaniami zmysłowymi". Jest to 
poczucie wrodzone, ale również kształtowane w zdrowych obyczajach. Człowiek staje się 
„kimś” przy „Kimś”. Sprzyja temu kultura otoczenia, zaś "przeszkadza temu wrodzonemu 
poczuciu godności szerzący się hedonizm" (Woroniecki). 

Jeśli zdarza się coś, co uderza w to poczucie godności – wówczas jako sygnał, jako swoista 
„lampka kontrolna”, pojawi się wstyd. Wstyd nie wiąże się z obecnością kogoś trzeciego, jak to 
potocznie czasem się stwierdza. Wstydzimy się tego, co nam nie pasuje! To zaś, ze dziecko 
wstydzi się np. kiedy ktoś obcy przychodzi do domu, tłumaczy się tym, że dziecku „wyrywa się” 
mocna reakcja zaciekawienia: pragnęło by biec do tego, kto przychodzi, dotykać, całować, itd., 
lecz – jest ono cząstką domu, specyficznej społeczności, więc powściąga tą reakcję. 
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Bywa czasem, że dziecko reaguje zahamowaniem na kogoś, lecz mamy wtedy do czynienia ze 
strachem, a nie ze wstydem. Są to reakcje na zewnątrz podobne, lecz w swoim mechanizmie 
zupełnie odmienne! Pies może się tylko bać, dziecko zaś wstydzi się.  

Wstyd jest zatem odruchem, który budzi się za każdym razem, gdy ktoś widzi, że mógłby 
zrobić coś przeciwnego swej godności. Wstyd jest to powściąg, jaki sprawuje osoba wobec swej 
natury. Powściąg zupełnie naturalny, znany od zarania ludzkiej refleksji nad sobą. Grecy 
posiadali słowo, które doskonale oddawało tą złożoność człowieka i konieczność powściągu. 
Słowo „drao” oznaczało „dzianie się” i „działanie” ZARAZEM. Dramat towarzyszy nam na co 
dzień, gdyż ciągle dochodzi do zaburzenia harmonii między świadomym „działaniem”, 
sterowanym „wewnętrznie”, a „dzianiem się”, które powodowane jest „od zewnątrz”. W tym 
dramacie chodzi o ochronę „wnętrza”, o to, by coś nie działo się samo, wbrew sprawczości 
osoby.  

Tam, gdzie przestrzeni tej nie ma, świadczy to o deficycie w rozwoju osoby. Przejawem jest 
brak wstydu. Poświadcza to obserwacja. Dzieci niedorozwinięte nie mają owego odruchu 
godności, choć oczywiście mają ową godność: są osobami w potencji, lecz nie rozwijają swej 
osobowej wrażliwości. Takie dziecko „glapi się” na obcą osobę bez żadnego zażenowania. Nie 
ma nic do ukrycia... Podobnie - jeśli gniew zahamuje rozum, to i poczucie wstydu czasowo 
ustaje!  

Mówiąc krótko – funkcją wstydu jest ochrona godności osoby. Choć wstyd zasadniczo nie musi 
łączyć się z problematyką seksualną, i nie łączy się z nią od razu, to w tej dziedzinie objawia się 
najczęściej. Dlaczego? Gdyż reakcje seksualne są okresowo bardzo mocne. 

B. Zagrożenia brakiem wstydliwości 

Wracamy do małego dziecka. Czyż kiedyś może być większe zagrożenie dla godności osoby, jak 
wówczas, gdy „dzianie się” natury nie napotyka na wystarczająco mocne własne „działanie” (bo 
osobowość dopiero się kształtuje)? Wówczas właśnie wstyd jest „dobrym sługą”, któremu 
kochający rodzice zawierzają swe dziecko. Kiedy wstydu braknie – zwycięża sytuacyjne 
reagowanie. 

I w tym tkwi sedno sprawy i sedno zagrożenia. Zbytnio ufa się dziś w pedagogice opartej na 
behawioryzmie we wpływ kontroli zachowania dziecka. Dopóki rodzic jest przy dziecku – 
kontrola ta jest możliwa i... wygodna. Łatwo ukierunkować w ten sposób dzieckiem. Lecz – jak 
mawiał Zagłoba – „złapał Polak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma!” Kontrola jest wydajna, 
ale wymaga obecności kontrolera. Jeśli rodzica zabraknie – ktoś inny może ją przejąć. A każdy 
jest równie dobry! W stymulacji nie ma wybredności; raczej jest zachłanność: więcej! 
Pamiętamy odpowiedź Zagłoby, kiedy mu rycerstwo wypominało, że kiedy oni patrioci walczą, 
on – popija z wrogami. „- Przede wszystkim – stawiają (...)” Odpowiedź zbijająca z nóg, ale... 
szczera. Zapalczywiec zawsze „wyjdzie na swoje”, jak nie jest chwalony za wyczyn, to 
przynajmniej za szczerość i otwartość. Bo czegóż miałby się wstydzić? On między ludźmi nie 
wybrzydza; wróg i przyjaciel jednako dobrzy. 
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Tak też bywa i w życiu dziecka. Kolega zaproponował taką zabawę, więc się bawili w 
rozbieranie.  

Dolegliwości tej na imię: brak korekty siebie. Jako rodzice oczekujemy przecież, że nasze 
dziecko samo się skorektuje i odmówi na "złe” propozycje. Ale, zapytajmy tych rodziców, skąd 
dziecko ma wiedzieć, na które odmówić? A jeśli są bardzo ciekawe, to czy warto będzie od razu 
odmówić, może raz spróbować? A jeśli podniecają, to czy łatwo będzie odmówić? System 
kontroli kapituluje w sytuacji nowości i w sytuacji pokusy. Zaś wstydliwość może tutaj wyjść 
obronną ręką: „to do mnie nie pasuje” lub „to jest brzydkie”. 

C. Miłe złego początki 

Wielu rodziców ulega tendencji do przeceniania sprawności we wszystkim i nie chce, aby wstyd 
ograniczał dziecko. Tymczasem warto odróżnić pojęcie ograniczania, od pojęcia 
ukierunkowania; wstyd ukierunkowuje przeciwko temu, co „do mnie nie pasuje”. Wstyd 
ustępuje wraz z poznaniem odnośnych reakcji, czy też ich przedmiotów. Jeśli dziecko pozna 
obcą osobę i jego pierwsze spontaniczne reakcje uspokoją się – wstyd się zmniejsza. 

Egzaminem dla „dobrego sługi” (czytaj: sługi dobra) są sytuacje budzących się uczuć 
seksualnych. Założyciel ruchu Światło-Życie, ks. F. Blachnicki, pisał o tzw. pedagogii 
wstydliwości o zagrożeniach związanych z brakiem wstydliwości: 

Przypatrzmy się sytuacji dziewcząt pozbawionych wstydliwości jako strażniczki ich 
osobowej i dziewczęcej godności.  

[1] Są one bezsilne wobec agresywnego seksualizmu męskiego, który nieświadomie i 
bezmyślnie prowokują.  

[2] Z tą samą naiwnością, z jaką pozwalają się traktować jako przedmiot użycia męskim 
spojrzeniom, wyobrażeniom i pożądaniom, pozwalają się w dużej mierze traktować potem 
także w pełni w przedmałżeńskich stosunkach seksualnych.  

[3] A stąd już tylko jeden krok dzieli je od dna upadku, jakim jest targnięcie się na życie 
dziecka poczętego nie z miłości, ale z żądzy użycia.  

Współzależność statystyczna takich zjawisk jak zanik zmysłu wstydu, wzrost stosunków 
seksualnych przedmałżeńskich i wzrost ilości przerywań ciąży - jest oczywista i nie trudno 
było by wskazać na zależność genetyczną tych zjawisk1 

Ten tekst wyjaśnia, dlaczego wychowanie wstydliwości wypada uznać za główne zadanie w 
zmaganiu się z wszelką nieczystością. Jest to zadanie pozytywne. Trzeba powiedzieć więcej: jest 
to zadanie, które jest bazą dla wszystkich innych zadań, zawsze bowiem praca musi oprzeć się 
na odwołaniu się do godności osoby. Jako wychowawcy jesteśmy tutaj współpracownikami 
Stwórcy, gdyż On, dając nam naturę rozumną i wolną nie ogranicza nas na siłę, lecz apeluje do 
samoograniczenia, by chronić to, co dobre. Dziecko chroni się poprzez odruchy wstydu. 

                                                 
1  Blachnicki F., "Pedagogia wstydliwości w świetle osoby ludzkiej". 
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Wydaje się, że dzisiaj „dziecko ograniczone” wstydem postrzegane jest jako upośledzone, 
nawet, jeśli jest to ograniczenie tego, co złe. Świadczy to o zaniku zmysłu moralnego. Natomiast 
rozwija się kult wyczynu, nawet, jeśli jest to wyczyn w tym, co złe. 

Na tym tle ostatnie dopowiedzenie, odnośnie przypadków onanizmu u dzieci 4-7 letnich. 
Rodzice są zawsze zaskoczeni rozwojem wypadków. Ich świetnie rozwijające się dzieci, których 
rozwój ze wszech sił stymulowali, nagle zachowują się bez kontroli; nawet wejście rodzica do 
pokoju, nawet zwracanie się do dziecka, nie powoduje przerwania autostymulacji. Obserwacja 
takich dzieci wskazuje, że są one nieustannie „podniecone” ruchowo. Szukają bodźców, aby 
skierować gdzieś swe pobudzenie. Znana to teza, że „zapalczywiec” szuka okazji do reakcji. A 
przecież najwygodniej samemu sobie taką reakcję zafundować. Na czym polega ten 
niespodziewany obrót spraw? 

Niewielu rodziców zdaje sobie sprawę z tego, że umiarkowanie i powściągliwość (oraz wstyd z 
nią związany) najpierw kształtują się w zakresie apetytu. Głód ma tendencję do rozrostu, dlatego 
równoważenie polega tutaj na ograniczaniu: „podziel się”, „poczekaj na swoją kolej”, „tyle ci 
wystarczy”. Wielu rodziców natomiast wręcz rozdmuchuje owo pożądanie, rozwijając nie-
umiarkowanie i nie rozwijając wstydliwości wobec przejawów żarłoczności i nieopanowania w 
dziedzinie pokarmowej. W dziedzinie seksualnej jest podobnie, tzn. popęd ten, szczególniej u 
chłopców, łatwo bywa nadmierny, z uwagi na duży wpływ stymulacji zmysłowej. Przy braku 
wstydliwości wobec wszelkich reakcji, a nawet przy pewnym podziwie dla nich, łatwo o 
nieopanowanie. Dlatego trzeba przypomnieć maksymę dobrego wychowawcy: co robisz – patrz 
końca. Kiedyś dziecko nie znające umiarkowania będzie miało nieograniczone apetyty na seks. 

Napisałem, że brak wstydu jest brakiem pewnej przestrzeni wewnętrznej. Nie znaczy to, że brak 
ten nie może być widowiskowy. Wszak poszczególne funkcje mogą rozwijać się bez wstydu 
nawet lepiej. Rak właśnie doskonale rozwija się, kiedy wymyka się ze sterowania. Jest to 
nieograniczone „dzianie się”... prowadzące do... 

Freud negował przejawy kultury, gdyż przypisywał jej represję natury. Wstyd uważał za 
chorobę. Erikson przeciwstawiał wstydowi autonomię osoby, choć, jak pokazaliśmy – wstyd jest 
właśnie wyrazem godności osoby, dowodem rozwoju osobowości. Zwolennicy Freuda dochodzą 
do wytworzenia nowej kultury, którą można nazwać kulturą zbójecką. Na czym polega ta 
swoista kultura? Niech przykład z bajki o Rumcajsie i Cypisku to zilustruje. Otóż kiedy 
Rumcajsowi urodził się jego „pierworodny”, dumny ojciec urządził przyjęcie, na którym „byli 
wszyscy”. Kiedy goście się rozeszli tato zbliżył się do kołyski, by podziwiać swą pociechę. A 
miał co! Oto dzidziuś nagle wyciąga z becika rączkę i radośnie pokazuje ojcu: srebrną łyżeczka! 
Skąd? – Oto sroka ciągała się wszędzie z całym majdanem błyskotek. Cypisek tylko spojrzał, że 
coś się błyska i nastąpiła szybka reakcja „do siebie”. Lepiej mieć, niż nie mieć! Wszystko 
przypieczętowała reakcja ojca: „Zbójnik w zbójnika”. Faktycznie: taki sobie w życiu poradzi. 

Kiedyś Mickiewicz wzywał: „Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze”, dziś - kto by się brał 
za ideały. Przede wszystkim: poradzić sobie w życiu. W kulturze zbójeckiej na wstyd nie ma 
miejsca. Nieprzypadkowo, jak to przypomina w swych analizach wstydliwości J. Woroniecki, R. 
Dmowski głosił hasło odnowy moralnej: „honor i wstyd”. Bo też te zjawiska są nierozłączne. 



 


