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    Tabu… Słowo to istnieje chyba 
w każdej kulturze. W potocznym sen-
sie przez ten wyraz możemy nazwać 
pewne działania, sprawy, zagadnie-
nia, co do których występuje pewne-
go rodzaju „zmowa milczenia”. Po-
śród danej społeczności może mieć 
ono funkcję autocenzury, głęboko 
wpajanej w trakcie procesu wycho-
wawczego. 
  Przez wiele lat takim tematem tabu 
była ludzka seksualność i sprawy z nią 
związane. Obecnie możemy zauwa-
żyć, że właśnie takie tematy bardzo 
chętnie podejmowane są przez róż-
nego rodzaju gazety, programy tele-
wizyjne i raczej cieszą się one popu-
larnością. Bardzo często młodzież ku-
puje gazetki typu: „Brawo”, „Twist”, 
„Dziewczyna”, a jedną z pierwszych 
otwieranych stron jest właśnie strona 
zatytułowana „trudne pytania”, gdzie 
nastolatkowie mogą pisać by uzyskać 
odpowiedzi na trapiące ich pytania 
związane z intymnością i seksualnoś-
cią. Psycholodzy i seksuolodzy komen-
tują to zjawisko potrzebą uzyskania 
informacji przez młodych, dla których 
rodziców „te sprawy” są w dalszym 
ciągu krepujące i pozostają w strefie
tabu. Zachodnia Europa i nie tylko już 
dużo wcześniej spotkała się z podob-
nymi problemami. Znalezionym an-
tidotum stało się wprowadzenie do 
szkół dodatkowego przedmiotu – wy-
chowania seksualnego. Miało ono wy-
ręczyć rodziców i przekazać uczniom 
niezbędną wiedzę. Czy odniosło spo-
dziewane rezultaty ? Zdania jak za-
wsze są podzielone. Niemniej jednak 
Josh McDowell opisuje w swej książ-
ce pod tytułem „Mity edukacji seksu-
alnej” to wszystko, co miało miejsce 
podczas tej „seksmisji pod tablicą”. 
Dzieło tego amerykańskiego prele-
genta ukazuje manowce współczes-
nej edukacji seksualnej. W dalszym 
ciągu odczuwam wrażenie, że nasz 
kraj wszelkie wzorce przejmuje z za-

chodu nie zważając na to czy są on 
słuszne, potrzebne czy też nie. Wielo-
krotnie niestety zdarza nam się powie-
lać błędy innych społeczeństw i naro-
dów. Czy i tym razem będziemy mu-
sieli w późniejszym czasie korygować 
pewne mity, z którymi młodzież spot-
kała się na tych lekcjach? Miejmy na-
dzieję, że nie. 
  Również w naszym kraju można za-
uważyć chęć młodzieży do szybkiego 
dorastania i dojrzewania w każdym 
tego słowa znaczeniu. Ludzie młodzi 
chcą jak najszybciej stać się dorośli. 
Ale czy ta owa dorosłość jest popraw-
nie odbierana przez wszystkich? Od-
powiedź nie jest jednoznaczna. Jed-
ni swoją dorosłość chcą pokazać po-
przez sięganie po zakazany dotych-
czas owoc jakim są m.in. papierosy, 
alkohol, przygodne stosunki płciowe. 
Jednak takie pojmowanie dorosłości 
nie odnosi się do wszystkich. Byłoby 
bowiem niesprawiedliwością sprowa-
dzenie wszystkich „do wspólnego mia-
nownika”. Przyglądając się obecnym 
statystykom dojdziemy do wniosku, że 
coraz młodsi ludzie zaczynają współ-
życie „dając ponieść się urokowi chwi-
li”. 
  Nie sposób tutaj odpowiedzieć na 
wszystkie pojawiające się pytania, ale 
mam nadzieję, że choć kilka błędnych 
założeń uda nam się razem obalić.
  Odwieczną prawdą jest, że każdy 
z nas pragnie miłości, pragnie kochać 
i być kochanym. Pragnienie to jest 
bardzo mocno zakotwiczone w naszej 
osobowości w aspekcie zarówno bio-
logicznym, psychicznym, społecznym
jak i w moralnym, religijnym i ducho-
wym. Aczkolwiek wyrażanie miłoś-
ci to nie tylko aktywność seksualna, 
w ten sposób bardzo spłycilibyśmy 
jej istotę. Miłość to nie tylko bliskość 
fizyczna lecz również duchowa jed-
ność, odpowiedzialność, troska, szacu-
nek, wierność, cierpliwość, przebacze-
nie – innymi słowy to postawa w sto-

sunku do drugiej osoby. Prawdą jest, 
że to co stanowi treść miłości trudne 
jest do zdefiniowania i ujęcia w słowa.
  Przejdźmy zatem do pierwszego 
błędnego założenia jakim jest przeko-
nanie, iż środki masowego przekazu 
mówią nam prawdę o seksie. Media, 
zwłaszcza te komercyjne, deformują 
rzeczywistość, która panuje w sferze 
seksualnej. To wszystko co ogląda-
my na ekranach telewizyjnych i kino-
wych to fikcja, a nie fakt. My mamy 
jednak problem w oddzielaniu kolo-
ryzowanej bajki od prawdy. Warto 
jednakże podkreślić, iż to właśnie tzw. 
„czwarta władza” kształtuje postawy
postawy i hierarchię wartości nasto-
latka. Młodzież zatem postępuje tak 
jak robią to bohaterzy ze szklanych 
ekranów, mając przekonanie o pra-
widłowości swojego postępowania 
i uznając je za obowiązujące normy 
społeczne. Wpływ mass-mediów jest 
zatem ogromny. Młody telewidz jest 
bombardowany scenami współżycia 
oglądając chociażby różnego typu tele-
nowele, w których lansowany jest seks 
nie w związku małżeńskim, lecz właś- 
nie poza nim. Dodoatkowo telewizja 
zrezygnowała z ukazania odpowie-
dzialności bohaterów za swoje czyny.
   Seks możemy spotkać nie tylko 
w filmach ale również w reklamach 
promujących nowoczesne, szybkie 
samochody, dezodoranty, ciuchy itd. 
Ktoś może zadać jednakże pytanie: 
Czy telewizja kłamie skoro takie za-
chowania coraz częściej możemy za-
obserwować w naszych środowis-
kach? Odpowiem zatem na to pyta-
nie. Tak. Kłamie, gdyż nie pokazuje 
negatywnych skutków takiego postę-
powania. Zauważmy, ludzie z ekranu 
piją – a nie ulegają wypadkom, palą 
– a nie zapadają na choroby, współży-
ją z przypadkowym partnerem – ale 
nie zachodzą w ciążę. Jednym sło-
wem – nierealne sytuacje. Poza tym 
oglądając filmy można czasem dojść 
do wniosku, że wartość człowieka 
zależy od jego cech fizycznych, a to 
oczywiście wierutne kłamstwo – pięk-
no człowieka leży w jego wnętrzu.
  Kolejnym mitem jest twierdzenie, 
że seks między dwojgiem akceptują-
cych go nastolatków jest ich własną
własną decyzją. W dzisiejszych cza-
sach gros osób uważa, iż to co od-
bywa się za zamkniętymi drzwiami 
pomiędzy dorosłymi osobami jest ich 
prywatną sprawą i nikt czy to pań-
stwo (uchwalając przepisy i kodeksy) 
czy kościół (chcąc przestrzegania za-
sad moralnych) nie powinien ingero-
wać w sprawy osobiste. Wielu ludzi 
zapewne powie, że to oczywiste bo 
nie powinno się wtykać nosa w nie-
swoje sprawy. Nawet jeśli ktoś zarazi 
się jakąś chorobą, czy zajdzie w cią-
że to poniesie konsekwencje swoje-
go czynu. Jednak czy aby na pewno? 
Odpowiedź brzmi nie, gdyż taki, jak 
to często określamy, „prywatny akt” 
wiąże się z daleko idącymi skutkami
nie tylko fizycznymi, ale również spo-
łecznymi, ekonomicznymi, emocjo-
nalnymi. Pewien profesor zajmujący 
się sprawami młodzieży na podobne 
pytanie odpowiedział następująco: 
„Seks to nie tylko prywatna sprawa 
człowieka, lecz również zjawisko o 
potencjalnie groźnych konsekwen-
cjach publicznych i wymagające wiel-

kich wydatków z publicznej kasy”. 
Wypowiedz pewnie dla wielu kontro-
wersyjna, ale w takim razie zadajmy 
sobie pytania: skoro seks to prywatna 
sprawa czemu zagranicą rządy corocz-
nie wydają ogromne sumy pieniędzy 
na finansowanie aborcji? Dlaczego 
wypłacane są pieniądze dla młodych 
matek? Dlaczego rządy wydają kro-
cie na badania naukowe w zakresie 
AIDS? Dlaczego za „rzecz prywatna” 
ma płacić całe społeczeństwo? Czy to 
jest sprawiedliwe? Ale nie tylko w taki 
sposób płacimy za naszą intymność. 
Płacimy także narażeniem się na cho-
roby weneryczne, a więc własnym 
zdrowiem, emocjami a najgorsze jest 
chyba to, że za nasze wybory płacą 
także dzieci. 
  Trzecim równie rozpowszechnio-
nym błędnym założeniem jest stwier-
dzenie, że nastolatkowie pragną bar-
dziej seksu niż miłości. Jest prawdą, 
że młodzi chcą żeby komuś na nich 
zależało, chcą bliskości, ale nie ko-
niecznie od razu albo tylko i wyłącz-
nie seksu. Poszukują miłości. Najgo-
rzej, nigdy jeszcze będąc dzieckiem 
nie otrzymują jej od rodziców i rodzi-
dziny, gdyż jej brak powoduje, że 
w przyszłości szukają kogoś (czasem 
obojętnie kogo) kto tylko im powie, 
że kocha i że mu na nas zależy. Obec-
nie młodzież jest przekonana, że zga-
dzając się na seks buduje trwałą wież 
z drugim człowiekiem. Pewna nasto-
latka tak to opisuje: „Pragnę kochać 
i być kochana. Dlatego zgodziłam się 
na seks. Czy jest w tym coś złego? 
Po prostu chciałam, aby ktoś mi mó-
wił, że jestem ładna, kochana, i że mu 
na mnie zależy. Byłam marionetką 
w ręku każdego mężczyzny, który 
wypowiedział magiczne dwa słowa”. 
Faktem jest, że młodzież wielokrot-
nie nie wie jak budować trwały zwią-
zek. Trudno się temu dziwić, gdy
wokół nas jest pełno rozbitych mał-
żeństw i złamanych serc, zawiedzio-
nych uczuć. Brakuje nam przykła-
dów udanych i trwałych związków, 
kochających rodzin. Piętnem jest rów-
nież widmo wzrastającej liczby roz-
wodów. Zostawiają one niezatarte 
znamię w sercu młodego człowieka i 
niestety mają wpływ na jego dalsze 
życie i kontakty z ludźmi. Często zda-
rza się iż młodzież podejmuje aktyw-
ność seksualną, gdyż została zraniona 
w swych dotychczasowych kontak-
tach z ludźmi.
  Do mitów zaliczyć musimy również 
założenie, że wszechstronna edukacja 
seksualna przyczynia się do zmniej-
szenia liczby aborcji wśród nastola-
tek. Poradnie chcąc pomóc dawaniem

środków antykoncepcyjnych (w celu 
zapobiegnięciu zapłodnienia) przy-
czyniają się do zwiększenia znieczu-
licy a co za tym idzie opowiadania się 
za aborcją. Gdy ludzie młodzi zawiodą 
się na tych środkach, dokonują abor-
cji, co niestety zamiast zmniejszać jej 
ilość, powiększa ją (jest to zjawisko ob-
serwowane na zachodzie, co nie ozna-
cza że u nas go nie ma). Jeden z zagra-
nicznych instytutów tak to skomento-
wał: „Obecnie powszechnie wiadomo,
że wszystkie aktualnie istniejące me-
tody antykoncepcji nie są w pełni sku-
teczne, bezpieczne i możliwe do za-
akceptowania (…). Stosowanie anty-
koncepcji jest dalekie od doskonałoś-
ci, bo owe metody są niedoskonałe 
oraz ludzie są niedoskonali. Tak więc 
się składa, że konsekwencją wady 
technologii w dziedzinie antykoncep-
cji jest przygnębiająco silna tendencja 
do uciekania się do aborcji”. Można 
powiedzieć, że świat jest nękany przez
chorobę XXI wieku jaką jest chro-
niczny lęk przed mogącym się poja-
wić dzieckiem.
  Co zatem powinniśmy zrobić? Jak 
się zachować wobec tego problemu? 
Jakich rad udzielić? Pomysłów jest 
wiele. Należałoby chyba zacząć od 
włączenia i zaangażowania rodzi-
ców. Trzeba wyjść naprzeciw własne-
mu dziecku i zamiast telewizora jako 
niańki postawić na szczerą rozmowę i 
wspólnie spędzony czas. Psycholodzy 
uważają bowiem, iż udział rodziców 
w tym przedsięwzięciu jest niezbęd-
ny. Ponadto ważnym elementem jest 
uświadomienie „dzieciom” konsek-
wencji swobody seksualnej jakim jest
między innymi szalone wręcz tępo 
rozprzestrzeniania się chorób przeno-
szonych droga płciową. Bardzo waż-
nym suplementem jest także wpajanie 
wartości moralnych. Myślę, że oprócz 
przywrócenia właściwej postaci takich
wartości jak miłość czy odpowiedzial-
ność, ważne jest również umacnia-
nie więzi rodzinnych, zapewnienie 
wykształcenia, budowanie poczucia 
własnej wartości.
  Skończmy zatem z naszym dotych-
czasowym zachowaniem, które było 
następujące, że gdy nastolatkowie roz-
paczliwie błagali o miłość – my wy-
jaśnialiśmy im jak uprawiać „bez-
pieczny seks”, gdy pragnęli by ktoś 
ich przytulił – my dawaliśmy im pre-
zerwatywę. Tak naprawdę ludzie mło-
dzi potrzebują bezwarunkowej, pełnej 
akceptacji miłości i mądrych, ale sta-
nowczych wymagań oraz nauczenia 
umiejętności mówienia „nie” poku-
som cywilizacji, których na drodze 
każdego człowieka znajduje się wiele.

ARKADŹ KULASZOU

MŁYN

Żegnał kiedyś chłopak dziewczynę
na rozstajach u drogowskazu.
Lepiej by mi już zostać młynem!
rzekł
i młynem stał się od razu.
Niosą zboże ludziska skrzętni,
a drewniany młyn posłusznie miele.
Zamiast serca
żarna dudnią w ciele,
woda w rynnie zamiast krwi tętni.
A podobno
czary nie odbiegą
i nie skończy się dziwowisko,
aż zaklęty młyn zmiele wszystko,
co za dawnych lat było jego.
Jeśli tego miał tylko trochę,
prędko spadną zeń drewniane pęta
i znów będzie kochać dziewczęta,
wolny,
jakby żadnej nie kochał.
A jak dużo miał? Pytać nie trzeba.
Bo któż poza nim wiedzieć może,
że miał wszystko
od ziemi do nieba,
kiedy chodził z dziewczyną w zboże.
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