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Wychowanie seksualne  
czym jest? (i czym nie jest!)  - cz II 

 Najbardziej podstawowym uczuciem jest 
miłość spowodowana upodobaniem do 
dobra. 

Miłość wywołuje pragnienie nieobecnego 
dobra i nadzieję na jego uzyskanie. 

Katechizm, 1765 

 

 

 

A. Wychowanie - do dobra wspólnego 

Powiedzieliśmy w odcinku pierwszym, że wychowanie bazuje na przeżyciu wartości. Kiedy tak 
twierdzimy, to wskazujemy na fakt, że już dziecko poznaje dobro jako „wartościowe”. Jest to 
wszakże bardziej przeczucie dobra, niż jasna jego świadomość. Następuje uwrażliwienie na 
dobro, lecz sama osoba nie jest jeszcze gotowa, by dobro to samodzielnie realizować. Trzeba 
dalszego usprawniania (które porównaliśmy do uprawy gleby), tj. kształcenia (krok drugi) i 
edukacji (krok trzeci). 

W tym odcinku wskażemy na to wyjątkowe dobro, jakim jest potomstwo. Seksualność ludzka 
wiąże się z tym powołaniem, jakie mamy zrealizować we wspólnocie małżeńskiej, czyli z 
urodzenia i wychowania dzieci. Wychowujemy do miłości, i to do miłości płodnej. Lecz jak 
ukazać to „trudne dobro” dzieciom?  

Dziecko wkracza w „dorosłość” wraz z pojawieniem się tzw. potrzeb seksualnych (na bazie  
akcji hormonalnej). Ma to miejsce około 10-12 roku życia (zob. tabela pt. "rozwój psychiczny"). 
Są to potrzeby inne, niż „prywatne” (pokarm), gdyż kierują do tego, co niezbędne dla całej 
społeczności. Znowu w usprawnianiu widzimy trzy kroki: 

I. UCZESTNICTWO. Uczestnicząc w kulturze życia swoich rodziców, uczestnicząc w ich miłości, 
młody kawaler i młoda panienka doświadczają tego dobra, jakim jest miłość kobiety i 
mężczyzny. Jest to doświadczenie bardzo niejasne, gdyż wiąże się z emocjonalnym, intuicyjnym 
poznaniem tego dobra. Doświadcza się wszakże miłości między rodzicami jako wartościowej, 
lub nie. 

W rozwoju jest to czas "subiektywności” (koncentracja na swoich przeżyciach) i związanego z 
tym „biernego oporu” wobec tego, co „obiektywne”, czyli związane ze światem zewnętrznym i 
racjonalnym wysiłkiem. Pojawia się świat subtelnych doznań wewnętrznych, które nie znajdują 
dla siebie nazwy i wyrazu. Sens tych przeżyć dziecko może odnaleźć tylko w rodzicach. Oni są 
dlań wzorcem przyszłego spełnienia tego, co już kiełkuje w naturze.  

Kiedy te przeżycie są wartościowe? Jeśli w miłości rodziców panuje ład i porządek, to 
przeczucie to nazywamy upodobaniem. Przeczucie to rozwija się; „Najbardziej podstawowym 
uczuciem - czytamy w Katechizmie - jest miłość spowodowana upodobaniem do dobra. Miłość 
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wywołuje pragnienie nieobecnego dobra i nadzieję na jego uzyskanie”. Młodemu człowiekowi 
"podoba się" takie, a nie inne życie. Jacek Woroniecki opisuje bliżej sens upodobania: jest to 
„pewne duchowe napięcie, przylgnięcie do przedmiotu”. Są to więc narodziny miłości 
duchowej! To duch wyrywa się „gdzieś”. Emocje nie nadążają, dlatego młody człowiek nie radzi 
sobie sam ze sobą, jest drażliwy i jakby zbuntowany. A to stąd, że przeczuwa więcej, niż może 
zrealizować! 

Jako rodzice obserwujemy zwykle, gdzieś około piątej klasy, nasilenie się upodobania do czegoś 
innego, niż sama nauka. Chęć do nauka schodzi wówczas na dalszy plan, a w centrum 
świadomości pojawiają się nowe przeżycia. Większe znaczenie ma wówczas „bycie kobietą”, 
niż „bycie dobrą uczennicą”. Więcej czasu pochłania oglądanie się przed lustrem, niż odrabianie 
lekcji! 

Teraz krok II: WZORCE ZACHOWANIA. Wraz z nasileniem się subiektywnych przeżyć potrzebne 
jest „zagospodarowanie” tego wewnętrznego żaru, czyli kształcenie prowadzące do powstanie 
charakteru kobiecego i męskiego. Pragnienie nieobecnego dobra powoduje przestrojenie całej 
sfery emocjonalności w kierunku emocjonalności kobiecej i męskiej. Jak młody człowiek uczy 
się nowych emocji? Dziewczyna uczy się „być kochaną” tak jak mama, a chłopak uczy się 
„kochać” - tak, jak tato. Identyfikacja z przykładem ojca sprawia, że chłopak przejmuje 
rycerski sposób bycia zanim zda sobie sprawę z tego, do czego faktycznie ma ten repertuar 
zachowań służyć. Identyfikacja polega na „wskoczeniu w rolę”: robić „tak jak tato”, i „tak jak 
mama”. Jest to przejęcie od nich małżeńskiego "rzemiosła". Od strony psychologicznej 
umożliwiają to procesy naśladowania. Jak to się dzieje? "Działa" wtedy sama wartość, czyli 
postawa rodziców. Przykład: Jeśli ktoś jest kibicem „drużyny X” i bywa na jej meczach, to 
identyfikuje się z jej zwycięstwami i rośnie wewnętrznie, lub... przeżywa dramat porażki. W tym 
momencie „kibic” nie wnika w to, jak przebiega trening, ile to kosztuje wysiłku, itd. W tej 
sytuacji nie jest ważna „technika”, lecz wzór osobowy jaki się odnajduje w ideale. Powiedzmy 
więcej: narzucanie się „techniki” psuje czystość przeżycia ideału! 

Czasem identyfikacja sprowadza się do ślepego naśladowania „idoli”, czy to w świecie muzyki, 
czy to sportu bądź filmu. Jest to wypaczony sposób poszukiwania ideału osobowego.  

III: DOJRZAŁA „EDUKACJA”. Okres „przeczuć” i naśladowczego nabywania sprawności 
emocjonalnych trwa do około 14 roku życia. W okresie 14 - 17 lat budzi się racjonalne życie 
umysłowe oraz spontaniczne już reagowanie na wartość męskości i wartość kobiecości (uczucia 
erotyczne). Nazywamy ten czas okresem „filaretów i filomatów”, czyli „zamiłowaniem do pracy 
nad sobą” i „zamiłowaniem do wiedzy”. Szczególnym problemem jest budzenie się własnych, 
spontanicznych uczuć seksualnych, które "kłócą się" z rozumem. Ów „kryzys wartości” bardzo 
często jest źle rozumiany. Trafnie wyraża jego sens A. Mickiewicz w "Romantyczności": 

Czucie i wiara silniej mówi do mnie 
Niż mędrca szkiełko i oko 

To zapis wielkiego przełomu mentalnego! Pojawiają się bowiem całkiem nowe kwestie i trudne 
pytania: „kobieta – czym się różni od mężczyzny?", „cierpienie - dlaczego Pan Bóg je 
dopuszcza?", itp. - Są to sprawy światopoglądowe, oparte na nowej umysłowej zdolności 
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pojmowania spraw drogą abstrakcji. Stawianie „zadziornych” pytań to wielki kłopot dla 
wychowawców. Ale są to pytania konieczne, bo uzyskane odpowiedzi - i własne przemyślenia - 
są fundamentem budującej się osobowości, która jest "kobieca", lub "męska". Zatem trzeba 
widzieć nie tylko "kryzys wartości", lecz "wartość kryzysu"!  

A jest to trudne, gdyż często dochodzi do tzw. „utraty komunikacji” z rodzicami. Powodem 
jest to, że ewolucją w rozwoju zaskoczeni są na równi młodzież, i rodzice. Następuje przejście 
ze skrajności w skrajność. W okresie 11-14 lat chłopcy i dziewczęta stronią od siebie; 
obserwując się z daleka - wiele przeczuwają z miłości, a tak mało rozumieją! Szuka się zatem 
oparcia w postawie rodziców, w ich miłości - często bez dobrego przykładu. Potem, w okresie 
14-17, uczucia gwałtownie ciągną ich "ku sobie" (pierwsze uczucia erotyczne)! Młodemu 
człowiekowi wydaje się, że tyle już (!) rozumie, tak łatwo krytykuje dorosłych, a tak trudno mu 
poradzić sobie z własnymi uczuciami!  

Zdrowe dojrzewanie umysłowości kobiecej i męskiej musi bazować na ukształtowanej 
wcześniej, w okresie identyfikacji, postawie osobowej. W szkole średniej nadchodzi też 
właściwy czas dla nabywania konkretnej wiedzy o ludzkiej miłości. Wraz z tym – młoda kobieta 
lub młody mężczyzna może osobiście angażować się w kształtowanie swego losu, już nie w 
zakresie wychowania, lecz samo-wychowania. Trzeba pamiętać, że wychowanie przygotowuje 
do samo-wychowania, zatem błędy wychowania odcisną się na samo-wychowaniu. Ktoś źle 
ukształtowany w swej męskiej postawie (identyfikacja!) z trudem pojmuje potem te prawdy, ku 
jakim kieruje go np. nauczanie Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Będzie się zatem buntował na 
katechezie.  

B. Zagrożenia dobra 

Po pierwsze: nie przegapić dorosłości. Rodzice skoncentrowani na tym, że ich dziecko jest 
„uczniem” nie zauważają, że w pewnym momencie mają już przed sobą dorastającą osobę, czyli 
„kawalera” lub „panienkę”. A to przecież zupełnie zmienia sens relacji! Można dalej 
motywować chłopaka do nauki, ale nie dlatego, że jest „uczniem” i tego wymaga szkoła, ale 
dlatego, że jest mężczyzną i tego wymagają „zasady gry”: godność wynikająca z jego nowej, 
rodzącej się, męskiej tożsamości.  

Najczęściej spotykamy się z odwróceniem kolejności: edukacja wyprzedza identyfikację. Ma to 
"zabezpieczyć" młodzież. To tak, jakby zdrowym ludziom dawać insuliną, aby ich zabezpieczyć 
przed nadmiernym cukrem. Jest lepszy sposób: nie dawać za dużo cukru! W okresie 
identyfikacji seksualnej (11-14) na nic zda się edukacja: tłumaczenie i wyjaśnianie. Nie ma 
jeszcze pytań na ten temat. Mało tego – nie ma odbiorcy wiedzy, bo te problemy trzeba 
"pojmować", a na to za wcześnie. 

Zatem - nie przyspieszać! Wiedza podawana w obrazkach rozbudza wyobraźnię, a rozum 
jeszcze jest uśpiony i nie żąda konkretów. Duchowe upodobanie („pociąga mnie takie życie”), 
nie tylko budzi osobę do nowego wymiaru życia, ale skierowuje wzrok gdzieś „dalej”. W ten 
sposób upodobania przerasta i zagospodarowuje popęd. Kiedy ukształtuje się postawa, wówczas 
przychodzi czas na pytania. Wtedy edukacja jest służebna wobec ludzkich pragnień, wobec 
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wymogów miłości. Nie wcześniej! Podawanie wiedzy o płciowości „zanim” rozwinie się 
identyfikacja przez naśladownictwo, prowadzi do zaburzeń w przeżywaniu siebie. Jest to jedno z 
wypaczeń, które - wedle obserwacji lekarzy - najtrudniej poddaje się w późniejszym wieku 
korekcie (!). Tu nie wolno eksperymentować. 

Wychowanie seksualne, jak w każdej innej sferze, posiada pewne „prawidła”, z którymi trzeba 
się liczyć. Im ważniejsza jest dana dziedzina - tym większe mogą być szkody zapominania o 
prawidłach rozwoju. Jeśli wiosna i lato są chłodne, to tulipany zaczynają kwitnąć bez 
ukształtowania łodygi. Brakło pewnych warunków dla pełnego rozwoju. „Cóż - powie ktoś - to 
nawet ciekawe: ledwo co wychyli się z ziemi i zaraz kwitnie!” Tak, to ciekawe. Ale kiedy 
podobne anomalie dotykają człowieka, Twojego lub mojego dziecka, przestaje to być ciekawe. 
Jest to bowiem jakaś degradacja ludzkich możliwości rozwojowych, jest to też degeneracja 
osoby i miłości. 

Kwestia ostatnia - co to znaczy przygotować do życia? Często kojarzy nam się z tym: zdobycie 
wiedzy, jakiegoś zawodu. Ale jest to też przygotowanie się do odróżniania dobra i zła. I to nie 
tylko w teorii: „wiem, co to dobro”, ale w praktyce: „adekwatnie reaguję na dobro i zło”. 
Zwróćmy więc uwagę jeszcze raz na nasze początkowe motto: dzięki emocjom człowiek nie 
tylko przeczuwa dobro i pragnie go, ale też: „przewiduje zło”! W życiu nie tylko przychodzi 
realizować dobro, ale też zmagać się ze złem. Sama wiedza nie jest ani dobra, ani zła. Łatwo to 
wykazać: jednemu dana informacja zaszkodzi, a drugiemu bardzo pomoże - wszystko zależy od 
osobistej dojrzałości. Prawidłowa identyfikacja seksualna, czyli nabranie przeczucia dobra, 
powoduje, że młody chłopak i dziewczyna orientują się, co wypada, a co nie przystoi. To, co 
nie wypada - zawstydza, gdyż jest sprzeczne z godnością danej osoby. Zgodnie bowiem z 
definicją - „wstyd jest ochroną godności osoby”! Jest to najważniejsze w wieku pojawiania się 
własnych, spontanicznych uczuć seksualnych, gdyż pozwala przetrwać nawałę pojawiających się 
wzruszeń i ... powstrzymać się od ulegania "prawdzie" miłości uczuciowej. Zaś wszelcy 
deprawatorzy właśnie do tego zachęcają: by podejmować pożycie wedle "prawdy uczucia". 
Jedynie prawidłowa identyfikacja z miłością rodziców i wstydliwość mogą przed tym chronić. 
Nas, rodziców, wówczas już przy dziecku nie ma! 

Młodzieńcza romantyczność sama w sobie jest czysta (!). Młody człowiek – jak to pokazuje 
Mickiewicz - wierzy i czuje, a jedno dopełnia drugie. Uczucie, dzięki wierze, wzlatuje wysoko; 
każdy zakochany w tym wieku kocha "na wieczność"! Każdy prawidłowo ukształtowany młody 
człowiek odrzuci ze wstrętem "mędrców" od "szkiełka i oka" i... prezerwatyw.  

Powie ktoś: "przecież młodzież czyta namiętnie pisma pornograficzne"! Owszem. Jeden jest 
bowiem warunek dla rozwoju zdrowej romantyczności – młodzież nie może wcześniej dostać się 
w ręce deprawatorów. Ci, zgodnie z modą "2w1", łączą ze sobą dwa wypaczenia rozwojowe: 
zaburzają identyfikację i rozbudzają uczucia seksualne. Pamiętajmy zatem: nie pozwólmy, by 
kolorowe pisma zastąpiły zdrowe wzorce osobowe. Zwracanie uwagi młodzieży na problemy 
seksualne w okresie pobudzenia hormonalnego powoduje niepotrzebne, gdyż zbyt wczesne, 
rozbudzanie reakcji seksualnych (czyli pewnych już energii), kosztem niedorozwoju pragnień 
duchowych. Dlaczego? - Wiedza o miłości nie jest wiedzą tak przyjmowaną, jak wiedza 
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chemiczna, historyczna, czy biologiczna. Wiedza ta wywołuje podniecenie! Szuka się jej zatem 
nie dla dobra (którego się jeszcze nie pragnie), ale dla niej samej. Na tym polega np. zjawisko 
pornografii. Łatwo pojawia się uzależnienie od tych doznań, jak od narkotyku. Dlatego - jak 
czytamy:  

Kościół stanowczo sprzeciwia się pewnej, często rozpowszechnianej formie informowania o 
życiu seksualnym w oderwaniu od zasad moralnych, która nie jest niczym innym, jak 
wprowadzeniem do doświadczenia przyjemności i bodźcem, skłaniającym - już w latach 
niewinności - do utraty pogody ducha, otwierając drogę do zepsucia. 

(Familiaris Consortio, 37) 

Wczesna edukacja prowadzi do obniżenia bariery wstydliwości, zwłaszcza, gdy omawia się 
kwestie seksualne w środowisku koedukacyjnym; problemy te są tak intymne, że wymagają 
specjalnej troski o sposób przekazu. Pierwszymi świadkami są tu rodzice, zaś inne środowiska 
powinny uważać, by dostarczając jednego (wiedzy) nie niszczyć drugiego (wstydliwości). Zbyt 
wczesna informacja, podana bez zachowania koniecznego kontekstu, bez poszanowania 
wstydliwości osoby, może wyrządzić więcej krzywdy, niż pożytku. A te straty są potem trudne 
do odrobienia. 

Wielokrotnie słyszymy pytanie: „jak uodpornić dziecko do konfrontacji ze światem?” Są tu dwie 
strategie: jedna oparta na upodobaniu, a druga na wiedzy. Upodobanie zwraca serce do dobra; 
takie serce jest odporne na to, co dobrem nie jest, takie serce potrafi „przewidzieć” zło i unikać 
go. Natomiast strategia bezpośredniego doświadczenia („niech się obędzie ze wszystkim”) 
prowadzi do tego, że młody człowiek zaczyna poszukiwać szczęścia bez żadnego wewnętrznego 
wyposażenia, drogą prób i błędów. Jest jak okręt, który wypływa na wzburzone morze - bez 
kompasu! Czy nie za wysoka stawka? Pierwszą strategię określa się mianem „roztropności”, 
drugą - mianem „przemyślności” (lub „roztropności ciała”: zabezpieczyć się). Roztropność 
polega na tym, by robiąc cokolwiek - stale mieć cel przed sobą. Upodobanie jest takim celem, 
który rezonuje w naszych emocjach i uczuciach. Środki dobieramy do tego celu i osiągamy 
szczęście. Przemyślność zaś jest zaprzeczeniem roztropności:  

Nie jest mądrością znajomość złego 
i nie ma roztropności, gdzie się słucha rady grzeszników. 
Jest przemyślność, a jednak budzi wstręt. (Syr 19, 22-23) 

Zgodnie z regułami przemyślności: trzeba posłuchać porad o tym, jak bezpiecznie „używać” 
tego, przed czym należałoby się wzdrygać. Jako rodzice musimy być świadomi faktu, że ktoś nie 
przygotowany do życia, np. dziewczyna lub chłopak pozbawieni wstydu, nie odbiera w sobie 
emocjonalnego ostrzeżenia przed złem. Takie dziecko - podniecane bodźcami seksualnymi - 
samo lgnie do wszelkiej niegodziwości. Jest to wielkie nieszczęście, gdyż dzieci i młodzież nie 
mogą zawczasu przewidzieć zła; ulegają mu więc bezwiednie i coraz bardziej bezwolnie.  
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