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Prasa dla m odzie y wydawana po 1989 roku ma przede wszystkim charakter rozrywkowo-poradniczy. Zawiera informacje po wi cone modzie, materia y dotycz ce ycia intymnego, porady ginekologów i seksuologów, porady
kosmetyczne. Publicystyka zwi zana jest g ównie ze znanymi postaciami wiata
filmu i rozrywki. Teksty dziennikarskie maj tylko charakter uzupe nienia lub
podpisu pod fotografi , g ównym rodkiem ekspresji jest ilustracja. W czasopismach dominuje forma nad tre ci . Du przewag na rynku osi gaj polskie
odpowiedniki zachodnioeuropejskich magazynów. Dominuje w nich problematyka seksualna, sensacja, muzyka, rozrywka. Obrazy przedstawiane w tych czasopismach oderwane s od problemów przeci tnych ludzi, takich jak praca,
nauka czy szeroko poj te ycie rodzinne.
Obecnie na polskim rynku czasopism m odzie owych króluj dwa wydawnictwa: H. Bauer („Bravo”, „Bravo Girl”, „Bravo Sport”, „Twist”, „Click”)
oraz A. Springer Polska („Dziewczyna”, „Popcorn”, „Play”). Obok tych pism,
cho w mniejszym nak adzie i nie o tak rozbudowanej szacie graficznej, istniej
katolickie pisma m odzie owe, wydawane przede wszystkim w celu formacyjnym, zwi zanym z wiar i warto ciami etycznymi. Takie pisma to m.in. „Droga”, „Ma y Go Niedzielny”, „Ma y Przewodnik Katolicki”, „Mi ujcie si ”,
„Wzrastanie”.
Zasadniczym tematem niniejszej pracy jest ukazanie problemu, w jaki
sposób prasa m odzie owa podejmuje na swoich amach kwesti przygotowania
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odego cz owieka do ma
stwa. Okres dojrzewania to czas niezwykle burzliwy i trudny, nastolatkowie kszta tuj swoje charaktery, wybieraj drogi yciowe. Cz sto prasa towarzyszy im na co dzie i wiadomie wp ywa na budowanie ich wiatopogl du w ka dej sferze ycia. Czy w prasie m odzie owej
XXI wieku takie warto ci, jak czysto przedma
ska, wierno oraz odpowiedzialno , schodz na boczny tor? W jaki sposób pisma katolickie staraj si
przekona m odych ludzi, e przedma
ski seks, antykoncepcja i zdrady nios
ze sob konsekwencje odbijaj ce si na ca ym yciu? Czy pisma lewicowoliberalne profanuj wszelkie warto ci chrze cija skie? Czy jednak na ich amach znajduj si jakie pozytywne przes ania?
Spo ród szerokiej gamy pism m odzie owych do opracowania tematu
wybrano dwa miesi czniki katolickie – „Ma y Go Niedzielny” i „Wzrastanie”
oraz miesi cznik o profilu liberalno-lewicowym – „Dziewczyna”. Baz ród osta y si artyku y z tych pism z lat 2006-2010.
Dochowanie wierno ci
Dochowanie wierno ci w narzecze stwie jest bardzo wa ne, poniewa
kszta tuje postawy, które maj wp yw na ca e przysz e ycie. Wierno jest
cech szczególn , poniewa
da, stawia wymagania o charakterze etycznym.
Jednak nie mo emy jej traktowa jako nakazu, który przychodzi z zewn trz.
Mi
sama rodzi spontaniczne pragnienie bycia na zawsze z ukochan osob .
Wierno to nie tylko wy czno uczuciowa i seksualna. To tak e ca kowita
akceptacja danej osoby, zw aszcza wtedy, gdy nie spe nia on naszych oczekiwa . Wierno wyra a si m.in. w trwaniu w chorobie, we wzajemnej pomocy
w trudnych okresach, w naprawianiu wyrz dzonych krzywd. Wierno rozwija
si wraz z mi ci , w ten sposób „nie mog ” stopniowo przekszta ca si w „nie
chc ”1.
Pisma katolickie traktuj wierno jako jeden z fundamentów mi ci narzecze skiej. Wierno nazywaj cech kobiec , poniewa to m czyzn obwinia si najcz ciej o niewierno , argumentuj c to ich wi kszym pop dem
ciowym, rzeczywistym czy rzekomym, i wi ksz potrzeb wolno ci. Redaktorka „Wzrastania” w artykule pt. Wierno w mi ci zwraca uwag na to, e
czyzna spe niony w mi ci, kochany i doceniany, mo e by tak samo
wierny jak kobieta. Przed zdrad chroni go cz sto tak e m ski honor. Kobiety
niekiedy uwa ane s za osoby humorzaste, o zmiennych nastrojach, jednak
przyczyn tego najcz ciej nie jest charakter, lecz zmiany hormonalne zachodz ce w organizmie. Warto, aby m czyzna zapozna si z funkcjonowaniem
organizmu kobiety, wtedy atwiej j zrozumie, nie b dzie wywo ywa awantur
czy szuka wsparcia u innej kobiety. M czyzna jawi si jako trze wo my cy
1
A. Revydovych, Aktualno ma
skiej mi ci i wierno ci, w: Ma
czesnym spo ecze stwie, red. L. Dyczewski, Lublin 2007, s. 84-85.
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racjonalista, potrafi cy s usznie ocenia dane sytuacje. Jest silniejszy zarówno
emocjonalnie, jak i intelektualnie. Ta sta
jest dobr przes ank do wierno ci.
Obraz kobiety i m czyzny przedstawiony w tym artykule ociera si o stereotyp, gdy nie wszyscy s tacy sami, nie nale y generalizowa pewnych cech czy
zachowa zale nie od p ci. Jednak pointa artyku u jest wymowna: nale y zachowa wierno niezale nie od z ego dnia, od zauwa anych ró nic, trzeba
trwa przy bliskiej osobie mimo wszystko2. Takie informacje mog kszta towa
u narzeczonych prawid owe wzorce, które b
niezb dne w przysz ym yciu,
ju po zawarciu zwi zku ma
skiego.
Publicy ci pism katolickich podkre laj , e przysi ga ma
ska obowi zuje a do mierci, nawet wtedy, gdy ta druga osoba dopu ci a si niewierno ci
i opu ci a on lub m a: „Kocham Ci i bez wzgl du na wszystko dochowam
wierno ci Bogu, Tobie, przyrzeczeniu. Mimo, e Ty zerwa swoj przysi
–
mnie ona nadal obowi zuje”3. Jednak e wielu z nich, jak np. Justyna Mizera,
zwraca uwag na to, e gros m odych ludzi nie jest wiadomych powagi s ów,
które wypowiedz w przysz ci przed o tarzem. Dla niektórych jest to utarta
regu ka, która nie ma g bszego przes ania. Natomiast zaakceptowanie wad
drugiej osoby to jeden z kroków ku wierno ci. W zwi zkach narzecze skich
wa ne s kompromisy, ust pstwa, dyskusje. Mimo trudnych chwil pary narzecze skie z Katolickiego Stowarzyszenia M odzie y nie poddaj si , scala ich
wspólna modlitwa. Mimo trosk codziennego ycia wa na jest dla nich fascynacja drug osob , pragnienie odkrywania w niej samego Boga. Ciesz si z tego,
e maj podobne warto ci moralne, to pomaga im w codziennym yciu: „Nie
pojawiaj si sprzeczki i dylematy, czy jecha w niedziel na zakupy, czy i
wspólnie do ko cio a”4.
Na amach „Wzrastania” pary przygotowuj ce si do ma
stwa mog
dowiedzie si , kim jest prawdziwy, oddany m . To m , który mimo perspektyw pracy w lepszej firmie nie zmienia miejsca zamieszkania ze wzgl du na
dobro ony, m , który widz c zm czon on , przynosi jej niadanie do
ka,
, który po lubi on pomimo jej kalectwa, m , który pokona na óg alkoholowy z pomoc i wsparciem ony. Mo emy wymienia wiele takich przyk adów, chocia kultura konsumpcyjna kreuje inny rodzaj mi ci, która jest z udna i nietrwa a, warto zastanowi si nad prawdziwymi, trwa ymi idea ami:
„Ekstremalnie zakochany m czyzna to nie ten, który daje 50 ró swojej ukochanej, ale ten, który czasem posprz ta, zrobi zakupy, pozmywa. (…) Ekstremalnie
zakochana kobieta to nie ta, która daje si obsypywa prezentami, ale ta, która pozwoli m czy nie poczu si wa nym i potrzebnym”5.
2

K. Wi cka, Wierno w mi ci, „Wzrastanie”, 5 (2009), s. 20.
J. Mizera, Wbrew wszystkiemu, „Wzrastanie”, 7/8 (2010), s. 29.
4
M. Guziak, Razem, „Wzrastanie”, 2 (2009), s. 20.
5
S. bikowski, Ekstremalnie zakochani, „Wzrastanie”, 3 (2009), s. 21.
3
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Trzy lata po lubie Rafa uleg bardzo powa nemu wypadkowi samochodowemu, wskutek którego dozna pora enia wszystkich ko czyn. ona wiernie
trwa a u jego boku, wspieraj c go w rehabilitacji i leczeniu. Mimo utraty p odno ci ciesz si rodzicielstwem – zaadoptowali kilkumiesi cznego ch opca6.
Takie wzorce ma
stwa mog by dla narzeczonych przyk adem wiernego,
oddanego uczucia, uczucia mimo przeciwno ci losu.
W pismach o charakterze katolickim podkre la si ró nice miedzy zakochaniem a mi ci . Zakochanie jest nietrwa e: istnieje od kilku miesi cy do
dwóch, trzech lat. Pó niej zmienia si w mi
lub w przyzwyczajenie. Czasem
w rozczarowanie i zniech cenie7. Zauroczenie najcz ciej jest bardzo intensywne, emocjonalne, ale i krótkotrwa e. Cz sto nawet ta druga osoba nie domy la
si tego, e si w niej zakochali my. Takie uczucie polega na wyobra eniach,
spontaniczno ci i mo na porówna je do budowania zamków na piasku. Wi zi
budowane tylko na emocjach, wed ug publicystów katolickich, nigdy nie przynios prawdziwego szcz cia 8. Zakochanie nazwane jest tu egoistycznym
przedsionkiem mi ci, w którym przebywa wiele par:
„Skupieni na braniu wszystkiego dla siebie, zapomnieli, e za drzwiami ciasnego
ganku znajduj si schody, których przej cie, mimo e trudne, prowadzi do pi knie umeblowanego salonu, czyli dojrza ego uczucia”9.

Z kolei pisma liberalno-lewicowe, jak np. „Dziewczyna”, podchodz do
spraw wierno ci dosy pobie nie i powierzchownie. Eksperci raczej nie namawiaj do pracy nad zwi zkiem, poprawy relacji, je li co si psuje – wtedy najcz ciej doradzaj rozstanie i poszukiwanie kolejnej sympatii. Dla nastolatków
cz sto autorytetami s gwiazdy muzyczne i filmowe. W „Dziewczynie” pojawiaj si plotki z ich ycia, niekiedy redakcja donosi o kolejnych rozpadach
zwi zków celebrytów. Takie informacje – traktowane jako naturalne, codzienne, normalne – mog by negatywnym wzorcem, który nastolatki b
powiela . Tylko w reporta ach mo emy znale pozytywne b
alarmuj ce doniesienia, których celem jest u wiadomienie powagi wierno ci.
Ekspert na pytanie dotycz ce na ogowego flirtowania odpowiada, e to
normalna sprawa, poniewa ka dy lubi dostawa komplementy i mie wiadomo swojej atrakcyjno ci. Jednak zwraca uwag , e na ogowy flirt ma z e konsekwencje i powoduje brak zaufania ze strony innych osób10. Jedna z dziewcz t
pragnie zerwa dotychczasowy zwi zek, jednak nie wie, jak to zrobi , redakcja

6

E. Kurtyka, Ca swoj mi
Tobie dam, „Wzrastanie”, 12 (2007), s. 24-25.
M. Dziewiecki, Mi
na zawsze, „Wzrastanie”, 3 (2009), s. 27.
8
K. Korze , Zauroczenie, „Wzrastanie”, 3 (2008), s. 20.
9
M. Duchnowska, Przedsionek mi ci, „Wzrastanie”, 5 (2010), s. 20.
10
Na ogowa flirciara, „Dziewczyna”, 4 (2009), s. 54.
7
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radzi, aby nie zwodzi a niepotrzebnie ch opaka. Ostrzega, aby nie zrywa a z nim
za pomoc SMS-ów czy e-maili, poniewa najlepsza jest szczera rozmowa 11.
Niekiedy artyku y z tego typu prasy s zredagowane na wzór poradnika,
który zawiera wskazówki dotycz ce zerwania. M odzi ludzie dziel si swoimi
do wiadczeniami i opowiadaj w asne mi osne historie bez happy endu. Redakcja pochwala b
dezaprobuje poszczególne sposoby zako czenia zwi zków,
doradza, jak otrz sn si po zerwaniu 12. Bywa, e poleca utrzymywanie przyjacielskich kontaktów z by ym ch opakiem, sugeruje, aby nie rozsiewa zawistnych plotek i z ych opinii na jego temat: „Nie rób mu czarnego PR-u”13.
Przyk adowo w kwestii zazdro ci publicy ci „Dziewczyny” odradzaj
stosowanie szanta u, wywo ywanie awantur. Proponuj , aby uzbroi si
w cierpliwo i przeczeka nerwowe chwile14. Redakcja stara si by „empatyczna”, wspiera i pociesza: „Pami taj, jeste my z Tob !”15. Jednak mo emy
zauwa , e rozstania traktuje w lu ny sposób, wiadczy o tym mog zwroty:
„koniec big love (…), spad na dalsz pozycj w rankingu (…), niewiele dla
niego znaczysz, jest palantem”16, „skok w bok (…), wreszcie go usidli (…),
odkry , e on nie jest tym jedynym”17. W „walce o ch opaka” proponuje, by
zdeklasowa rywalk : „wyrachowana spryciula, bezczelna tupeciara, najlepsza
przyjació ka”18. Dziewcz ta te jawi si jako osoby zwiastuj ce zagro enie
w zwi zku, redakcja ostrzega nastolatki przed za
ci z nimi.
Wierno na amach wy ej przedstawionych czasopism jawi si w ró nym wietle. Na amach „Ma ego Go cia Niedzielnego” nie pojawi y si artykuy na ten temat, „Wzrastanie” przedstawia t warto jako cech trwa , zwi zaz dojrza mi ci narzecze sk , natomiast w „Dziewczyna” wierno jest
potraktowana w bardziej przelotny sposób. Zdrada to najcz ciej wynik wakacyjnych wyjazdów, ch ci przygody lub znudzenia si dan osob .
Troska o czysto
Wed ug nauki Ko cio a, czysto przedma
ska jest darem okresu narzecze stwa. Ten dar zwi zany jest z osob . Kobieta i m czyzna powo ani s
do tego, aby by dla siebie nawzajem darem, ale dopiero zwi zek ma
ski
urzeczywistnia pe ni tego daru. Gwarantuje tak e jego trwa
dzi ki wiernoci, która potrafi czeka na oddanie si sobie ca kowicie poprzez dar cia a. Czysto przedma
ska jest tak e przygotowaniem na przyj cie w pe ni obecno11

Chc z nim zerwa !, „Dziewczyna, 3 (2010), s. 56.
Pa ka z zerwania, „Dziewczyna”, 1 (2006), s. 44-45.
13
To ju koniec!, „Dziewczyna”, 8 (2007), s. 38.
14
Z archiwum eks, „Dziewczyna”, 10 (2006), s. 14.
15
EKS misja, „Dziewczyna”, 2 (2006), s. 32.
16
Czy on ju mnie nie kocha?, „Dziewczyna”, 12 (2008), s. 40.
17
Czy to ju zdrada?, „Dziewczyna”, 6 (2010), s. 50.
18
odziejki facetów, „Dziewczyna”, 3 (2008), s. 27.
12
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ci Chrystusa w sakramencie ma
stwa. Zachowana czysto w pe ni afirmuje
wybran osob . Jest wyrazem prawdziwej wzajemnej wi zi. Pe nym darem
mo na nazwa jedynie to, co ofiarowane jest w stanie nietkni tym. Oczekiwanie dodaje warto ci temu, na co si czeka. Okres przed lubny to czas przebywania ze sob i dla siebie. Wzajemne zafascynowanie si sob wymaga od
narzeczonych umiej tno ci zapanowania nad mi ci zmys ow . Oboje
powinni w tym czasie przestrzega pewnych zasad, które wi
si z roztropno ci i wzajemnym poszanowaniem19.
Przed lubne wspó ycie seksualne podejmowane przed niedojrza ych ludzi jest zagro eniem dla ich rozwoju. Mo e ono doprowadzi do rozwoju egoizmu, braku ofiarno ci i empatii, niezdolno ci zintegrowania prze
seksualnych z mi ci . Nawet u osób, które pó niej yj w ma
stwie, mo e doprowadzi do wi kszego braku zaufania w stosunku do wspó ma onka 20.
Jan Pawe II w swojej ksi ce Mi
i odpowiedzialno pisze, e mi
to przeciwie stwo u ywania. Nie mo e by tylko rodkiem czy narz dziem
do osi gni cia pewnego celu. Mi dzy par zar czonych ludzi musi istnie wi
wspólnego dobra. Od zwierz t, które tylko zaspokajaj swoje potrzeby fizyczne,
odró nia nas zdolno kochania. Mi
nie jest czym gotowym, jest ide , do
której ludzie musz upodobni swoje post powanie, je li chc uwolni je od
konsumpcyjnego, u ytkowego dzia ania21. Jan Pawe II wyja nia narzeczonym,
jaki zwi zek istnieje mi dzy wspó yciem seksualnym a mi ci : „Samo
wspó ycie seksualne nie uczy mi ci, ale mi
, je li jest prawdziw cnot ,
oka e si ni równie w ma
skim wspó yciu seksualnym”22.
Pisma takie, jak „Wzrastanie” i „Ma y Go Niedzielny”, podejmuj problem czysto ci przedma
skiej. Podchodz do tego tematu powa nie, nie
traktuj go jako chwytu marketingowego. Jedna z bohaterek artyku u „Wzrastania” mówi o swoich do wiadczeniach z okresu narzecze stwa:
„Nie mieszkali my razem przed lubem, nie czuli my takiej potrzeby. Tak bylimy wychowani, bardzo tradycyjnie. Do ostatniego dnia przed lubem spali my
w osobnych kach. To by o fajne i wcale tego nie ujemy” 23.

Przestrzega pary przygotowuj ce si do ma
stwa, e wspólne mieszkanie
przed lubem pozbawia rado ci oczekiwania na co nowego, wtedy lub staje
si zwyk formalno ci , czujemy, e nic nie zmienia w yciu. Wiele kobiet
uje, e mieszka o przed lubem ze swoim obecnym m em. Bez wspó ycia
du o atwiej by oby im podj decyzj o potencjalnym odej ciu, je li co si nie
uk ada, lub odkry , e do siebie nie pasuj , rozsta si i w przysz ci pozosta19

E. Ozorowski, ownik ma
stwa i rodziny, Warszawa 1999, s. 82.
Tam e, s. 471-472.
21
K. Wojty a, Mi
i odpowiedzialno , Lublin 2001, s. 30-32.
22
Tam e, s. 245.
23
S. Stochla, ycie na prób , „Wzrastanie”, 1 (2009), s. 24.
20
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wi mi e wspomnienia po drugiej osobie. M odzi ludzie, którzy podj li wspó ycie przedma
skie, najcz ciej po rozstaniu czuj si rozgoryczeni i zha 24
bieni . To mo e sk oni wiele par do przemy le , uzmys owi im, jak szkod
wyrz dzaj sobie nawzajem. Sam fakt wspólnego zamieszkania przed lubem
nie jest grzechem, ale nie jest to zdrowa sytuacja – mimo najszczerszych postanowie mo e doj do rozpocz cia ycia seksualnego. Istniej akademiki,
w których pary nie mog mieszka razem bez lubu, tak jest m.in. na AGH
w Krakowie25.
Oznak czysto ci przedma
skiej powinna by bia a suknia lubna
z welonem. Jednak kto dzi zwraca uwag na ten symbol? W przygotowaniach
do lubu przewa nie liczy si moda i najnowsze trendy. Kiedy panna m oda,
bior c lub w ci y, nie zak ada a welonu ani ga zki mirtowej, która tak e
mówi a o czysto ci. Dzi coraz mniej osób zwraca uwag na t symbolik 26.
Autorka artyku u porównuje dziewic w bia ej sukni lubnej do pi knie zapakowanego prezentu, którego otwarcie b dzie prze yciem jedynym i niezapomnianym27.
W jaki sposób zachowa czysto przedma
sk ? Jak odró ni uczucia
dobre od uczu z ych, podst pnych? Takie pytania kieruj m odzi ludzie do
redakcji katolickich czasopism. Tam dziennikarze ukazuj ró nice mi dzy podaniem a podnieceniem. Po danie nazywaj win moraln , poniewa prowadzi ono do przyw aszczania sobie danej osoby jako narz dzia do zaspokojenia potrzeb. Podniecenie seksualne jest spontaniczne, nie jest win moraln ,
je li specjalnie nie wywo ujemy tego stanu i potrafimy nad nim panowa . Kto ,
kto nie potrafi zapanowa nad sob , nigdy nie doro nie do czysto ci i wierno ci.
Kiedy para si szanuje, wtedy normaln spraw b dzie dla nich przytulanie si
czy poca unek, wa ne, aby nie mia o to podtekstu erotycznego. Najwa niejszy
nie jest dystans, ale budowanie wzajemnej mi ci: „Ten, kto kocha, w ka dej
sytuacji widzi ca osob i ni si zachwyca. Kto nie kocha, ten w ka dej sytuacji dostrzega jedynie cia o tej drugiej osoby”28.
Ksi dz Marek Dziewiecki wspó pracuje zarówno ze „Wzrastaniem”, jak
i „Ma ym Go ciem”. Cz sto odpowiada na listy dotycz ce mi ci i czysto ci.
„W ród nastolatków seksem najbardziej interesuj si ci, którzy najmniej interesuj si mi ci ”29. Dziewczyny, które si nie szanuj , nazywa gorszymi od
owoców na targu, przy których wisi etykietka „nie dotyka ”. Dziewcz ta cz sto
na si szukaj ch opaka, my , e gdy oddadz mu swoje cia o, ten b dzie
24

Ten e, Czemu chcesz mnie skrzywdzi ?, „Wzrastanie”, 2 (2009), s. 18.
G. Michalski, Krew nie woda, „Wzrastanie”, 2 (2009), s. 2-3.
26
M. Bia ka, Pod mirtow ga zk , „Wzrastanie”, 2 (2009), s. 22-23.
27
J. Mizera, Bia a sukienka, „Wzrastanie”, 9 (2010), s. 9.
28
M. Dziewiecki, Mi
i fizyczna blisko , „Wzrastanie”, 2(2009), s. 30-31.
29
G. Szulik, Nie dotyka !, „Ma y Go Niedzielny”, 7/8 (2009), s. 4.
25
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kocha je na wieczno . To z e spojrzenie, Dziewiecki mówi, e ten, kto szuka
mi ci na si , nie znajdzie jej lub trafi na nieodpowiedni osob .
Analizuj c s owo „mi
”, redaktor „Ma ego Go cia” daje przyk ad:
„Bo prawdziwa mi
to nie uczucie (…), nie szczebiotanie: kocham ci (…).
Bo mi
sprawdza si w czynach, a nie w deklaracjach, uczuciach i ma lanym
spojrzeniu”30. W dobie konsumpcjonizmu termin „mi
” sta si powszechnie
ywany, cz sto mi
mylimy ze stanem euforii i zauroczeniem.
Ustalenie granic blisko ci fizycznej to nie tylko zastanawianie si , co
wolno, a czego nie. To przede wszystkim budowanie czystych relacji. Je li para
narzeczonych nadmiernie koncentruje si na sferze cielesnej, wtedy utrudnione
jest wzajemne poznawanie si 31. Prowadzi to do tego, e nie jeste my w stanie
pozna do ko ca swoich charakterów, nie dostrzegamy sfery etyczno-duchowej.
Uczucia pozbawione po dania uskrzydlaj drug osob , wprowadzaj w relacjach bezpiecze stwo, harmoni , pokój32.
Na amach „Wzrastania” czytamy o debatach na temat czysto ci zorganizowanych w kilku miastach, np. „Bez seksu przed lubem – mission impossible?” Duchowni porównuj seks przed lubny do za enia kolejnej pary ró owych okularów, które zniekszta caj obiektywny obraz partnera. Przestrzegaj ,
e nie mamy prawa do tego, aby przyw aszcza sobie cia o drugiej osoby przed
lubem. Zaznaczaj tak e, e wspó czesne trendy daj tylko z udzenie wolno ci,
pozornie kusz c, a tak naprawd obieraj c szans na osi gni cie prawdziwego
szcz cia33. Jedna z narzeczonych wypowiada si na temat uczu p yn cych
z czekania na ma
stwo: „ile rado ci jest w czekaniu, ile s odkiej niecierpliwo ci, emocji, serce yje, nie zastyga”34.
Internet mo e sta si narz dziem grzechu, tak by o w przypadku studentki Leny. Brak pieni dzy doprowadzi j do podj cia pracy na czacie erotycznym: „Czu am si jak tania panienka na raz (…), by am w promocji, Ja,
moje cia o i dusza”35. To nie tylko enuj ce i upokarzaj ce zaj cie, ale tak e
wp ywaj ce na przysz e ycie. Redakcja zwraca uwag na to, e m czy ni,
korzystaj cy z takich us ug, traktuj kobiety tylko jako narz dzia do zaspokajania swoich potrzeb, podchodz do nich przedmiotowo. Podobnie niepokoj cym
zjawiskiem jest sprzeda w asnego dziewictwa. M ode dziewcz ta umieszczaj
anonse w Internecie, umawiaj si z klientami w hotelach, cz sto prze ywaj
tam prawdziwe piek o. S gwa cone, poni ane i bite36.
30
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Dziewictwo nie mo e by traktowane wy cznie z fizycznej perspektywy.
Osoby, które nie uprawia y seksu, ale przekraczaj wyra ne granice w pieszczotach lub planuj podj wspó ycie przed lubem, w pewnym sensie ami swoje dziewictwo. Fizyczna strona tak e nie mo e by wyznacznikiem. S osoby,
które utraci y swoje dziewictwo podczas gwa tu lub podczas intensywnych
wicze fizycznych. Tak wi c dziewictwo to przede wszystkim stan ducha.
Autor artyku u zwraca uwag na równouprawnienie. Ch opcy, podejmuj cy
wcze nie wspó ycie, traktowani s jako „do wiadczeni”, „maj cy powodzenie”, natomiast dziewczyny okre lane s mianem „ atwych”. W spo ecze stwie
panuje wi c akceptacja dla nieczysto ci u m czyzn. Droga do osi gni cia dojrza ci w dziedzinie czysto ci nie jest atwa, jednak jest realna. „Szlak wytyczony przez idea dziewictwa prowadzi do szcz cia w dojrza ym yciu dzi ki
umiej tno ci zgodnego z zamys em Bo ym korzystania ze sfery seksualnej”37.
Istnieje pewna presja spo eczna dotycz ca seksu. Kole anki i koledzy
mog mie negatywny wp yw, chwal c si swoimi „podbojami”. Cz sto ch opak nalega na dziewczyn lub stosuje szanta emocjonalny. Je eli kto zmusza
drug osob do wspó ycia, nie jest wart jej zainteresowania, przywi zania
i mi ci. Panuje tak e przekonanie, e przed lubem nale y wypróbowa przysz ego m a po to, aby si nie rozczarowa . Tym powszechnym opiniom cz sto
ulegaj m odzi ludzie. Cz sto seks nie idzie w parze z mi ci . Dziewczyny
chc udowodni same sobie, e mog si podoba . S ciekawe pierwszego razu,
jednak on cz sto przynosi rozczarowanie i niedosyt z powodu niedojrza ci
emocjonalnej38.
W „Ma ym Go ciu” Dy urny M drzec zwraca uwag na problem nacisku
ze strony partnera. Pisze, e najgorsz rzecz jest wci gni cie drugiej osoby
w szpony grzechu: „Grzech wspó ycia pozama
skiego jest spot gowany
o odpowiedzialno
za drugiego cz owieka. Za jego utracon czysto
i zdemolowan dusz ”39.
Wyró niamy kilka rodzajów mi ci. Nastolatkowie najbardziej fascynusi mi ci zmys ow , erotyczn ( ac. „amor”), zamiast rozwija mi
przyja ni (gr. „philia”) i mi
agape ( ac. „caritas”), opieraj
si na wi zi
i altruizmie. Cz owiek jest dzie em poetyckim, dzie em sztuki samego Boga,
autorka artyku u pyta: „Jak cz sto zdarza Ci si profanowa dzie o Mistrza –
dzie o, jakim Ty jeste ?”40.
W parach narzecze skich, w których jedna z osób w przesz ci nie dochowa a czysto ci, cz sto pojawia si obawa o zdrad , strach o to, czy ukochany lub ukochana nie b
porównywa y swojej po ówki do poprzednich partne37
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rów seksualnych. To budzi niepokój i nieufno w zwi zku. W okresie czystoci cz owiek uczy si wyra ania uczu niezwi zanych z nami tno ci , uczy si
czu ci, gestów, sp dza wiele czasu na rozmowach. Wiele par zostaje o lepionych przez zmys owo , wtedy nie zauwa aj wad u partnera, a potem w przysz ci b
sz y do o tarza z osob , o której tak naprawd niewiele wiedz 41.
ogos awiona Karolina Kózkówna jest patronk Ruchu Czystych Serc,
czasopisma „Wzrastanie” oraz Katolickiego Stowarzyszenia M odzie y. Zmara, maj c 16 lat, broni c si przed gwa tem. Zaatakowa j rosyjski
nierz.
Postawa Karoliny jest wzorem do na ladowania dla m odych ludzi. Symbolem
czysto ci zosta pier cie nazwany jej imieniem, ozdobiony wyrze bion lili .
Wiele par wspólnie sp dza czas na modlitwie, chodzi razem na pielgrzymki,
zapisuje si do wspólnot. To wszystko pomaga wytrwa w czysto ci, umacnia
je duchowo. Dominik i Kinga wst pili do Ruchu Czystych Serc i lubowali
wstrzemi liwo . S jedn z wielu par, które za po rednictwem b . Karoliny
wypraszaj dla siebie wiele ask: „Wspomaga a nas w okresie narzecze stwa.
(…) By a dla nas przyk adem. Pomy leli my: skoro ona odda a ycie, eby
zachowa czysto , to my mieliby my nie wytrzyma kilka lat do lubu?”42.
Ksi dz Zbigniew Szostak mówi, e nale y dostrzega cielesne pi kno, jednocze nie je szanuj c.
wiadectwa m odych ludzi mog by najlepszym przyk adem tego, jak
w czysto ci. Opisuj , e mi
to nie uczucie, to bezinteresowne dawanie
siebie drugiej osobie. Magda i Darek opowiadaj o swoich zmaganiach, mówi ,
e o czysto w mi ci trzeba codziennie walczy . Gdy wspólnie wyje aj ,
wtedy pi w osobnych pokojach, gdy maj „s aby dzie ”, wtedy nie spotykaj
si sam na sam, tylko w towarzystwie znajomych, codziennie modl si za siebie nawzajem. Monika i Piotr poznali si w Ruchu Czystych Serc, tam rozwa ali Pismo wi te i dokumenty Ko cio a dotycz ce czysto ci43.
Na S owacji patronk czysto ci jest Anna Kolesarova – zgin a podobnie
jak Karolina Kózkówna w wieku 16 lat, broni c swojego dziewictwa. Podczas
II wojny wiatowej zastrzeli j
nierz radziecki. Do jej grobu przybywaj
odzi S owacy, aby wzajemnie umacnia si w czysto ci. Spotkanie to nosi
nazw „Put Radosti” (Pielgrzymka Rado ci). Odbywa si co roku w lutym,
maju, sierpniu i pa dzierniku. Tak jak w Polsce symbolem czysto ci jest piercie , tak tam ksi ga czystych serc. Kilka par pozna o si podczas tych wypraw,
wiele m odych osób przyznaje si do gorliwej walki o czysto :
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„Pielgrzymka otworzy a mi oczy na kilka spraw. Chc
czyst mi ci . I nie
chodzi tylko o to, eby nie wspó
przed lubem, ale eby mie czyste my li
i serce. Codziennie modl si o czysto ”44.

W USA – pa stwie postrzeganym jako najbardziej liberalne i post powe
– tak e istniej wspólnoty, które szanuj takie warto ci, jak czysto i dziewictwo, np. True Love Waits (Prawdziwa Mi
Czeka). Dostrzegaj one, e czekanie z seksem do lubu powoduje, i w zwi zku nie ma zb dnego baga u
z poprzednich relacji. Czysto nie jest tym samym co dziewictwo. S ludzie,
którzy pope nili b dy w swoim yciu, jednak teraz postanawiaj je naprawi
i
w czysto ci. W USA organizowane s bale czysto ci – przychodz na nie
córki ze swoimi ojcami. Dziewcz ta sk adaj przyrzeczenie czysto ci. Ojcowie
lubuj , e b
kocha i chroni swoje córki45.
Zwi zki oparte na cielesno ci rodz mi
nieuporz dkowan , tragiczn
i wykrzywion . Ksi dz Marek Dziewiecki przytacza s owa Benedykta XVI,
e cz sto ludzie myl mi
z po daniem. Termin „mi
” sta si terminem
nadu ywanym, któremu nadajemy ró ne znaczenia. Cz stym b dem jest to, e
definiujemy mi
jako wspó ycie seksualne46.
Publicy ci „Wzrastania” pokazuj narzeczonym, e idealny zwi zek jest
mo liwy, gdy idealna kobieta spotka na swej drodze idealnego m czyzn .
A kim e oni s ? To tacy ludzie, którzy w pe ni akceptuj swoj kobieco lub
sko , rozpoznaj swoj biologi i predyspozycje, które z niej wynikaj . Co
najwa niejsze, odnosz to wszystko do wiata warto ci. Seks jest pi kny wtedy,
gdy jest zgodny z Prawem Bo ym47. M odzi ludzie powinni d
do nauki
yn cej z wy ej wymienionych postaw.
Dla m odych ludzi cz sto autorytetami s gwiazdy, celebryci. Na amach
„Ma ego Go cia” przeprowadzono wywiad z Andrzejem Lampertem – wokalist zespo u PIN. Opowiada on o swojej przemianie duchowej po wielkopi tkowej spowiedzi z ca ego ycia. Wychowywa si w tradycyjnej katolickiej
rodzinie, by ministrantem, nast pnie zboczy z drogi chrze cija skiej, teraz
postanowi wraz ze swoj dziewczyn
w czysto ci. Jako osoba medialna nie
wstydzi si swoich przekona i swoj postaw daje wzór do na ladowania48.
W „Dziewczynie” sprawy czysto ci przedma
skiej przedstawiane s
z zupe nie innej perspektywy. Sprawy wspó ycia czy masturbacji traktowane
jako zupe nie normalne w wieku dojrzewania, zyskuj aprobat nawet
w oczach lekarzy czy psychologów. Czytelniczkami tych gazet s m ode dziewcz ta, które po lekturze artyku ów utwierdzaj si w przekonaniu, e uprawiaj c
44

Ten e, Czysty zysk, „Ma y Go Niedzielny, 11 (2010), s. 24-27.
F. Kucharczak, Bal na czysto, „Ma y Go Niedzielny”, 7/8 (2007), s. 6-7.
46
M. Dziewiecki, Mi
ze znakiem jako ci, „Wzrastanie”, 4 (2006), s. 14.
47
M. Wolak, Fajnie jest si zakocha , „Wzrastanie”, 2 (2008), s. 16.
48
P. Sacha, Misjonarz Endi, „Ma y Go Niedzielny”, 4 (2009), s. 14.
45

172

KS. WOJCIECH GUZEWICZ, NATALIA JÓZEFOWICZ

seks, nie robi nic z ego, nie widz w tym adnego zagro enia poza niechcian
ci . W „Dziewczynie” nie znajdziemy takich s ów, jak „narzecze stwo”,
„przygotowania do ma
stwa”, zamiast tego spotkamy okre lenia typu „partner”, „flirt”, „igraszki”, „romans”. Na jej amach nie istniej tematy tabu, redaktorzy odzieraj cielesno cz owieka z jakichkolwiek tajemnic.
Jedna z czytelniczek pisze list z pytaniem o fantazje erotyczne dotycz ce
aktorów filmowych. Redakcja odpowiada, e to normalna sprawa, która w adnym wypadku nie jest zdrad partnera i nie wp ywa na zwi zek z nim49.
Autorzy artyku ów w „Dziewczynie” popieraj ogl danie filmów pornograficznych, uwa aj to za ca kiem normaln , wr cz zdrow sytuacj , pod warunkiem, e nie ogl damy filmów z udzia em nieletnich czy zwierz t. Redakcja
argumentuje, e pornografia dzia a stymuluj co na ch opców, wi c nie nale y
si tym martwi : „Zdecydowana wi kszo panów lubi ogl da sceny erotyczne. Tak ich urok. (…) Jeste zazdrosna? Odpu ! Filmy, na które patrzy ch opak, nie maj nic wspólnego z relacjami”50.
Spojrzenie Ko cio a jest zdecydowanie odmienne:
„Pornografia redukuje cia o ludzkie do roli towaru, przedmiotu u ycia, cho by to
ycie polega o tylko na wystawieniu na widowisko. Nast puje tu przekre lenie
intymno ci, a tym samym naruszenie prawa do afirmacji jego absolutnej godnoci. (…) Akcja filmów pornograficznych przebiega bez jakichkolwiek konsekwencji moralnych. To oderwanie p ciowo ci od kontekstu etycznego powoduje
owrogie nast pstwa, gdy odbiorca przyswaja sobie wypaczon i prymityzowawizj seksualno ci”51.

Pornografi mo emy porówna do wirusa, który w era si w komputer, ona
era si w mózg ofiary i daje pozorn przyjemno , która powoduje smutek
duszy52.
Podobne lekcewa ce podej cie w „Dziewczynie” mo emy zauwa
w sprawach homoseksualizmu. Czytelniczka zwraca si do psychologa z pytaniem, czy jest lesbijk , poniewa ca owa a si z kole ank . Problem ten zosta
potraktowany bardzo pobie nie. Redakcja odpowiada, e w tym wieku takie
epizody s normalne, e w ten sposób mo na pozna swoj seksualno . Je li
dojdziemy do wniosku, e jednak jeste my homoseksualni, to nie powinni my
si tym przejmowa , poniewa nie jest to adn chorob 53. Jedna z dziewcz t
jest za amana, poniewa nikt nie akceptuje jej „odmienno ci”. Kocha kole an, jednak ma problem z rodzicami, którzy maj rozbie ne podej cie do tego
problemu. Ojciec dziewczyny nie godzi si na kontakty dziewcz t, podczas gdy
49
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matka pozwala im na wspólne wyjazdy. Redakcja nie komentuje tych rozterek,
podaje tylko stron internetow , na której lesbijki mog szuka „wsparcia”54.
W zupe nie innym wietle problem ten zosta opisany we „Wzrastaniu”.
Tam dowiadujemy si , e homoseksualizm z pewno ci nie jest normalnym
zjawiskiem, ma swoje pod e w l kach wyniesionych z dzieci stwa. Redakcja
poleca o rodek „Odwaga” Ruchu wiat o- ycie, który prowadzi terapi dla
osób o sk onno ciach homoseksualnych. Jeden z uczestników terapii, Pawe ,
opowiada o swojej zwyci skiej walce z tym zniewoleniem: „Ca e szcz cie, e
tamten horror si sko czy . (…) Potwornie by em w ciek y na tych wszystkich,
którzy mi wmawiali, e musz si pogodzi ze swoimi sk onno ciami”55. Same
sk onno ci nie s grzechem, dopiero ich realizacja jest grzechem ci kim. Autorka prosi o modlitw w intencji homoseksualistów oraz o szacunek do nich.
W innym artykule ch opak o imieniu Jacek przyznaje si do tego, e jest homoseksualist , podobnie jak Pawe ucz szcza na terapi . Mówi, e ca kowite zaufanie Chrystusowi pozwala mu nie ten krzy , dodaje mu si y do walki ze
sob . Cierpienie go uszlachetnia, nazywa siebie pielgrzymem na drodze do
zbawienia 56. Jego post powanie jest zgodne ze stanowiskiem nauki Ko cio a,
która g osi:
„Osoby homoseksualne s wezwane do czysto ci. Dzi ki cnotom panowania nad
sob , które ucz wolno ci wewn trznej, niekiedy dzi ki wsparciu bezinteresownej
przyja ni, przed modlitw i ask sakramentaln mog i powinny przybli
si
one stopniowo i zdecydowanie do doskona ci chrze cija skiej”57.

W „Dziewczynie” najwi cej pyta do specjalistów bezpo rednio wi e
si z seksem i to nie od strony duchowej, tylko technicznej. Psycholodzy i lekarze g ównie patrz na problem od strony medycznej, nie zauwa aj c w ogóle
sfery religijnej. Bywaj artyku y mówi ce o dojrza ci emocjonalnej, lecz jest
ich stosunkowo niewiele. Specjali ci nie zwracaj uwagi na m ody wiek czytelniczek, nie odradzaj im wspó ycia, wr cz namawiaj do zrobienia tego kroku.
Bardziej ni na mi
, wzajemn wi , k ad oni nacisk na przyjemno fizyczn oraz nastrój towarzysz cy aktowi seksualnemu (muzyka, wiece). Czysto to nie tylko powstrzymanie si od seksu, tak e od intymnych pieszczot
i masturbacji. Wszystkie elementy czysto ci przedma
skiej w „Dziewczynie” s sprofanowane. Czytelniczka, zwracaj c si z pro
o rad w sprawie
bolesnego seksu, dostaje wskazówk , aby zastosowa a odpowiednie specyfiki
atwiaj ce wspó ycie lub na razie ograniczy a si do pieszczot: „pozosta cie
przy pettingu, dzi ki niemu lepiej poznacie wasze cia a i atwiej je b dzie roz-
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budzi ”58. Inna czytelniczka (17-latka) prosi o rad , poniewa nie wie, czy
prze a orgazm. Pani psycholog radzi, aby si „wyluzowa ” i zacz fantazjowa na temat seksu. W artyku ach tego typu nie pada ani jedno s owo o tym, e
jest to grzechem. Rozbudzanie w asnej seksualno ci jest wr cz gloryfikowane,
specjali ci namawiaj do zbli , do poznawania swojego cia a. atwo zauwapromocj przedwczesnej inicjacji seksualnej. Pytania do seksuologa kieruj
nawet 13-letnie dziewcz ta.
Czy poca unek jest grzechem? Wed ug autorów czasopism religijnych
nie, ale pod warunkiem, e nie powoduje po dania, lecz jest oznak mi ci,
czu ci i czystych intencji. Taki poca unek powinien by wyj tkowy, otoczony
pewn tajemnic , czyli nieodbywaj cy si na oczach setek innych osób59.
W „Dziewczynie” nastolatki namawiane s do zaawansowanych poca unków,
nawet z przygodnie poznanymi osobami. Lansowane s poca unki przesycone
nami tno ci , b ce etapem na drodze do seksu.
Jeden z artyku ów podejmuje problem tego, co seks zmienia w zwi zku
dwojga nastolatków, popieraj c to danymi z ankiet. 58% dziewcz t, które rozpocz y wspó ycie, czuj wi ksze przywi zanie do swojego partnera, jedna
z dziewcz t pisze, e uzale ni a si od seksu, w rezultacie jej zwi zek si rozpad , 25% ankietowanych by o zadowolonych ze zbli enia, 14% po „pierwszym
razie” zrozumia o, e zwi zek nie ma sensu, 11% rozsta o si po „pierwszym
razie”, jedna z dziewczyn pisze: „szkoda, e on potraktowa mnie jak szmat ”60.
Niewiele artyku ów ma pozytywne przes anie, jednak mo emy znale
nieliczne wzmianki na temat czysto ci. Para narzeczonych, Ania i Tomek, postanowi a czeka z seksem do lubu, redakcja trzyma za nich kciuki i pochwala
ich zachowanie61.
W jednym z numerów znajdziemy artyku o dziewczynie, która zarazi a
si wirusem HIV, ch opak porzuci j , pozostawiaj c pami tk na ca e ycie.
Mo e to by przestrog dla nastolatek, aby dba y nie tylko o swoj godno , ale
tak e o zdrowie62.
W „Dziewczynie” zwrócono uwag na problem prostytuowania si m odych dziewcz t. Ch zdobycia pieni dzy czy nowego gad etu sprowadza je na
drog nieczysto ci i rujnuje ich ycie63.
Tre ci prezentowane na amach „Dziewczyny” dla nastolatek s cz sto
jedynym informatorem w sprawach seksu, nieznane dotychczas terminy i zagadnienia mog pozna na amach tego czasopisma. Niektóre artyku y przypo58

Warto wiedzie , „Dziewczyna”, 3 (2010), s. 57.
R. Monik, Magia poca unku, „Wzrastanie”, 7/8 (2009), s. 23.
60
Czy seks wszystko zmienia?, „Dziewczyna”, 8 (2009), s. 42.
61
ko to nie wszystko, „Dziewczyna”, 12 (2009), s. 52.
62
yj z HIV-em, „Dziewczyna”, 4 (2007), s. 48.
63
atwa zdobycz?, „Dziewczyna”, 11 (2006), s. 62.
59

PRZYGOTOWANIE DO MA

STWA...

175

minaj leksykon wiedzy seksualnej „od A do Z”. Pod has em inicjacji seksualnej znajdziemy dane, e w Polsce rednia wieku rozpocz cia wspó ycia to 1819 lat, jednak prawie 20% nastolatków zaczyna ju w wieku 15-16 lat. Nastolatki, czytaj c te dane, nie chc czu si gorsze i w rezultacie zaczynaj wspó ycie. Pod has em masturbacji znajdziemy s owa: „Sposób na roz adowanie
napi cia seksualnego (…) nie ma w tym nic niew ciwego (…), jest normalnym zachowaniem zdrowego cz owieka”64. Kolejny raz pieszczoty s traktowane jak co pozytywnego, pod has ami pettingu i neckingu znajdziemy s owa:
„fajny sposób na prze amanie wstydu (…), dobre przygotowanie do rozpocz cie
wspó ycia, element gry wst pnej”65. Masturbacja powraca w wielu innych
artyku ach. W jednym z nich podano dane, e robi to 90% ch opców i 60%
dziewcz t: „Po owa kobiet prze ywa pierwszy orgazm w nie podczas seksu
w pojedynk , (…) masturbuj c si , dowiadujesz si , co sprawia ci przyjemno ,
dzi ki temu z atwo ci prze yjesz rozkosz we dwoje” 66.
Wed ug ownika ma
stwa i rodziny, masturbacja jest grzechem67.
Mo e przerodzi si w uzale nienie podobne do uzale nienia alkoholowego czy
narkotykowego.
Jeden z numerów „Dziewczyny” ukazuje wra liwe punkty m czyzny
i kobiety, tworzy map cia a i daje wskazówki, jak rozbudzi partnera. Nie istniej takie rzeczy, jak wstyd czy szacunek do cia a. Nie ma adnych zahamowa , liczy si tylko przyjemno fizyczna 68.
Przy apanie nastolatków na seksie „Dziewczyna” traktuje jako najbardziej naturaln spraw : „Kto nakry ci z ch opakiem na gor cym uczynku?
owa do góry! Nie tylko wy zaliczacie takie wpadki. (…) Twoi rodzice te
pewnie przez to przechodzili w m odo ci”69. Nie do , e redakcja aprobuje
takie zachowania, to sugeruje, e rodzice tak e yli w nieczysto ci. M odzi ludzie opisuj swoje „wpadki” z humorem i ironi .
Publicy ci „Wzrastania” i „Ma ego Go cia Niedzielnego” traktuj czysto
z zupe nie innej perspektywy ni
redaktorzy „Dziewczyny”.
W „Dziewczynie” praktycznie nie istnieje poj cie czysto ci przedma
skiej,
nie ma ono adnego odzwierciedlenia w przysz ym yciu, w odró nieniu do
pism katolickich, które podejmuj c ten temat maj przede wszystkim na uwadze
przysz e ycie narzeczonych:
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„Kiedy media bombarduj nas yciem na luzie, dopasowywaniem si partnerów,
my mówimy o mi ci, która po wi ca si , która nie kieruje si po daniem, ale
pragnie obdarowa tym, co w cz owieku najpi kniejsze”70.

Wychowanie do odpowiedzialno ci
Jedn z cech cz owieka doros ego jest odpowiedzialno za w asne ycie
zarówno w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, jak i duchowej. Odpowiedzialno jest podstaw samorealizacji cz owieka, jego moralno ci i wi zi
spo ecznych. Istot odpowiedzialno ci jest to, e cz owiek sam przyczynia si
do osi gania w asnego dobra i dobra innych. Wychowanie do odpowiedzialnoci staje si tym bardziej potrzebne, im bardziej w wiecie wspó czesnym zanika poczucie odpowiedzialno ci, a nawet pojawia si wiadome jej odrzucenie71.
Antykoncepcja, wed ug ownika ma
stwa i rodziny, to wiadome
zniszczenie mo liwej p odno ci jednego lub wi cej aktów seksualnych. Jej celem jest niedopuszczenie do powstania ycia 72. Wspó czesna mentalno traktuje p odno jako chorob . Zdaniem Jana Paw a II, korzenie tej mentalno ci
tkwi w postawie, która jest hedonistyczna, nieodpowiedzialna i oparta na egoizmie73. Szerzenie wiadomo ci na temat destrukcyjnego dzia ania antykoncepcji
jest jednym z filarów przygotowania do ma
stwa. Narzeczeni powinni
wiadomi sobie, e wiele rodków uwa anych za antykoncepcyjne ma
w rzeczywisto ci dzia anie wczesnoporonne. Fakt ten ukrywany jest przed potencjalnymi klientkami, przez co fa szuje rzeczywisto 74.
Pierwsza pigu ka antykoncepcyjna pojawi a si na prze omie lat 50. i 60.
XX wieku, dotar a na rynek ameryka ski i brytyjski. Pojawi o si przekonanie
o panowaniu nad p odno ci . W my l takiego przekonania:
„Sfera p ciowo ci zosta a drastyczne oddzielona od wymiaru prokreacyjnego na
korzy rekreacji, seksu bez odpowiedzialno ci i ostatecznie niczym nieskr powanej wolno ci w sferze seksualnej”75.

Autorzy „Wzrastania” i „Ma ego Go cia Niedzielnego” w my l nauki
Ko cio a pot piaj dzia ania antykoncepcyjne, natomiast popieraj rozpowszechnianie nauki o naturalnym planowaniu rodziny. Swoje cia o powinni my
traktowa jako przyjaciela, nie jako wroga, który chce nam zaszkodzi . Okres
narzecze stwa jest w ciwym momentem, aby pozna w asnego cia o i procesy
w nim zachodz ce. Wtedy stres, lekarstwa, przezi bienie nie b
w przysz ci
przeszkod w rozpoznawaniu okresów p odnych i niep odnych. wiatowa Or70
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ganizacja Zdrowia potwierdza skuteczno naturalnych metod planowania rodziny. Badania statystyczne po wiadczy y, e metody naturalne mog by skuteczniejsze ni rodki antykoncepcyjne. Narzeczeni powinni rozmawia na takie
tematy, aby pozna swoje stanowiska w tej kwestii i przygotowywa si do
przysz ego odpowiedzialnego ycia. Redaktorzy „Wzrastania” przekonuj , e
metody naturalne: „szanuj cia o ma onków, zach caj do wzajemnej czu ci
i sprzyjaj wychowaniu do autentycznej mi ci, oparte s na dok adnym rozpoznaniu i respektowaniu natury”76.
Oto podstawowe cechy NPR (Naturalnego Planowania Rodziny):
- wysoka skuteczno (pod warunkiem prawid owych obserwacji),
- brak skutków ubocznych,
- konieczno wstrzemi liwo ci seksualnej (kilka dni w miesi cu),
- niski nak ad finansowy.
W artykule opisano poszczególne metody, staraj c si przybli
ich
dzia anie:
- metoda termiczna – polega na porannym mierzeniu temperatury cia a
kobiety, w okresie owulacji temperatura podnosi si ,
- metoda owulacyjna Billingsa – polega na obserwacji luzu szyjkowego,
- metoda objawowo-termiczna Rotzera – czy powy sze metody, polega
na mierzeniu temperatury cia a i obserwacji luzu szyjkowego oraz
zmian szyjki macicy,
- metoda elektronicznych wska ników p odno ci,
- metoda kalendarzykowa (Ogino-Knausa) – powoli odchodzi si od jej
stosowania, poniewa jest skuteczna tylko w przypadku kobiet maj cych regularny cykl miesi czkowy, co bardzo rzadko si zdarza,
- naturalne karmienie piersi – metoda ta jest skuteczna wtedy, gdy
dziecko jest karmione wy cznie piersi , a okres mi dzy poszczególnymi karmieniami wynosi nie wi cej ni 4 godziny. Wszystko to za
spraw hormonu prolaktyny, który wytwarzany jest podczas ssania 77.
Narzeczeni dzi ki lekturze takiego artyku u dowiaduj si , e prezentowane metody pog biaj wi ma
sk , nie niszcz p odno ci, ucz wzajemnego szacunku i przede wszystkim odpowiedzialnego rodzicielstwa. Autorka
artyku u zaleca, aby dziewcz ta wkraczaj ce w okres dojrzewania od pocz tku
uczy y si wybranej metody. Wtedy w ma
stwie b dzie to dla nich normal, rutynow czynno ci 78.
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Antykoncepcja wi e si z tym, e wspó ycie seksualne ma tylko konsekwencje fizyczne lub biologiczne. Jest to b dne mniemanie, poniewa przygodne wspó ycie mo e prowadzi do degradacji:
- sfery psychicznej ( al, l k wobec seksualno ci, poczucie krzywdy),
- sfery moralnej (poczucie winy),
- sfery spo ecznej (zerwanie wi zi z rodzicami, z Bogiem).
Pigu ka czy prezerwatywa nie ochroni nikogo przed podobnymi konsekwencjami. Wa
kwesti jest tak e rola prezerwatywy w przypadku chorych na
HIV. Badania dowodz , e przy regularnym wspó yciu z osob chor skuteczno wynosi tylko 23-30%, tak wi c najskuteczniejsza jest czysto przedma ska, a w przysz ci wierno w ma
stwie79.
Zdaniem publicystów, wiele m odych dziewcz t, które zasz y w ci ,
boi si o tym fakcie powiadomi rodziców. Nie wiedz , co zrobi , s w szoku,
dlatego cz sto dopuszczaj si drastycznych czynów, jak aborcja, zabicie dziecka po porodzie czy pozostawienie go na mietniku. „Wzrastanie”, mimo e nie
respektuje wspó ycia przed lubem, nie pot pia tych dziewcz t, stara si ukaza im jak najlepsz drog dzia ania. Radzi, aby jak najszybciej poinformowa y
rodziców, uprzedza, e to nie b dzie atwa rozmowa. Jednak uwa a, e rodzice
z up ywem czasu najprawdopodobniej oswoj si z t wiadomo ci i pokochaj
przysz ego wnuka. W przypadku powa nego konfliktu z rodzicami radzi, aby
uda si do placówek, które pomagaj kobietom spodziewaj cym si dziecka,
jak np. katolickie poradnie ycia codziennego, domy samotnej matki. Redakcja
nie zapomina tak e o zmianach fizycznych i emocjonalnych, informuje dziewcz ta o spodziewanych wahaniach nastroju, zasadach ywieniowych, nieodzownej opiece lekarskiej. Warto zauwa , jakich s ów redakcja u ywa w tej
tematyce: „narodziny twojego ma ego szcz cia”, „z pi knym okr ym
brzuszkiem”, „nowe ycie”, „stan b ogos awiony”. W artykule nie czujemy
sensacji, paniki, wszystko przedstawione jest z realnej, jednak spokojnej perspektywy, napawa optymizmem i nadziej 80.
Pisma katolickie przestrzegaj przed gazetami propaguj cymi wolny seks
i antykoncepcj : „Tam czytelnik ma wra enie, e wszystko mu wolno i wszystko jest dobre, byle si zabezpieczy ”81. Zauwa aj zagro enie dla m odzie y ze
strony liberalnej prasy, która wp ywa demoralizuj co na czytelników.
Temat aborcji pojawia si w kilku artyku ach. Na dyskusj zorganizowaw ramach VI Tygodnia Kultury Chrze cija skiej zaproszono filozofa i publicyst Tomasza Terlikowskiego, znanego z programu telewizyjnego „Mi dzy
ziemi a niebem”. Mówi mi dzy innymi o aborcji i eutanazji. Dla niego tematy
79
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te nie s kontrowersj , s czym zupe nie normalnym. Powiedzia , e „nie wolno zabija i tyle, a ja jestem po to, by ludziom o tym mówi (…). Wspó czesne
spo ecze stwo jest nastawione na przyjemno . To ona sta a si celem ycia”82.
Redakcja „Ma ego Go cia” zach ca do modlitwy za pocz te dzieci, aby
szcz liwie doczeka y do dnia urodzin. Poleca szczególnie modlitw ró co. Dla zobrazowania problemu aborcji przedstawia wykres porównuj cy licznienarodzonych dzieci do liczby ofiar pierwszej i drugiej wojny wiatowej.
Wojny poch on y oko o 60 milionów ofiar, podczas gdy aborcja oko o miliarda. Niew tpliwie wykres ten ma funkcj impresywn , tak e u wiadamia nam
ogrom tej tragedii, która dzieje si ka dego dnia83.
„Najwi kszym niebezpiecze stwem zagra aj cym pokojowi jest aborcja. Je li
matce wolno zabi w asne dziecko, có mo e powstrzyma ciebie i mnie, by my
si nawzajem nie pozabijali?” (Matka Teresa z Kalkuty) 84.

Ludzie nie chc mówi o aborcji, traktuj to jako niewygodny temat, nawet
debaty polityczne maj zaogniony charakter. Polskie Stowarzyszenie Obro ców
ycia Cz owieka pojecha o do Strasburga z wystaw „Jan Pawe II w sprawie
najmniejszych”. Wywo o to spore zamieszanie w tamtejszym gmachu parlamentu. Plansze z cytatami Ojca wi tego i Matki Teresy z Kalkuty zosta y
zniszczone przez jedn z socjalistycznych pos anek z Portugalii. Sama w przesz ci dokona a aborcji i nie chce by porównywana do nazistów.
Kobiety po zabiegu aborcji odczuwaj pi tno tego czynu przez ca e ycie.
Jedna z nich opisuje swoj histori . Ma al do lekarzy, e potraktowali j
przedmiotowo, nikt nie przeprowadzi z ni rozmowy, nikt nie nak oni do rozwa enia innych rozwi za . Ch opak pozostawi jej wolny wybór. Dzi ma udarodzin , m a, dwójk dzieci, jednak nigdy nie zapomni o wydarzeniu
sprzed lat, cierpi na nerwic , dr cz j natr tne my li, ma ogromne wyrzuty
sumienia, mówi o niewyobra alnym cierpieniu duszy. Inna kobieta dokona a
aborcji w wieku 15 lat pod presj partnera. Od kilku lat przechodzi terapi , nosi
ob po stracie dziecka, przestrzega: „Apeluj i prosz ka
kobiet , nie
zabijajcie waszych dzieci! Odebrania ycia dziecku nie da si wymaza z pami ci”85. W dalszych s owach artyku u pojawiaj si bardzo drastyczne, lecz
prawdziwe s owa o mia eniu cia a nienarodzonego dziecka, o wyrzuceniu go
do kosza z odpadkami, o depresji, która trwa mo e do ko ca ycia, o halucynacjach, fobiach, tendencjach samobójczych. Artyku przypomina jedn wielk
pro : „Prosz , nie zabijaj! Wybierz ycie!”. Autorka przestrzega dziewcz ta
przed pope nieniem tego strasznego czynu, którego konsekwencje b
si ci 82
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gn przez ca e ycie. Podaje miejsca placówek, strony internetowe i numer
telefonu zaufania, gdzie przysz e matki znajd pomoc. W ostateczno ci popiera
pozostawienie dziecka w szpitalu po porodzie, poniewa to uratuje mu ycie.
Artyku ma wyd wi k bardzo emocjonalny i perswazyjny.
Edukacja seksualna w „Dziewczynie” upowszechnia model bezpiecznego
seksu, propaguj c wiedz na temat antykoncepcji. Odpowiedzialno ogranicza
si do za enia prezerwatywy lub po kni cia pigu ki. Cz sto specjali ci zaleca„podwójn ochron ”, np. zastosowanie prezerwatywy i dodatkowo globulek
czy rodków plemnikobójczych. Udzielaj kategorycznych rad, np. „Nie ma
zabezpieczenia? Nie b dzie seksu! – reaguj tak za ka dym razem, kiedy ch opak
chce i na ywio ”86. Jedna z dziewcz t pisze do redakcji, i jest oburzona,
poniewa lekarz nie przepisa jej pigu ek antykoncepcyjnych z powodu swoich
przekona religijnych. Dostaje rad , aby walczy o swoje. Redakcja nie wyra a
si o lekarzu z szacunkiem i sugeruje zmian : „pewnie kole anki znaj yczliwego lekarza, który ze zrozumieniem podchodzi do spraw nastolatek” 87.
Specjali ci nie mówi prawie nic o szkodliwym dzia aniu pigu ki antykoncepcyjnej, e dzia a ona destrukcyjnie na zdrowie kobiety, niszczy w trob .
Podaj wiele zalet antykoncepcji hormonalnej, np. zmniejszenie bolesno ci
miesi czki oraz jej d ugo ci, agodzenie zespo u napi cia przedmiesi czkowego, pozytywny wp yw na skór i w osy. Mo emy spotka jednak artyku , gdzie
wspomniano o wp ywie pigu ki na zwi kszenie ryzyka raka piersi i chorób kr enia 88. Jedyn rzecz zwi zan z antykoncepcj hormonaln , której obawiaj
si dziewcz ta, jest tendencja do tycia. Eksperci uspokajaj , e w ciwie dobrane tabletki nie powoduj wzrostu wagi. Alarmuj , e biegunka i wymioty
mog os abi dzia anie pigu ek, wtedy nale y dodatkowo zastosowa prezerwatyw . Lekarze nie u ywaj typowego medycznego j zyka, staraj si w jasny
sposób wyt umaczy sposób przyjmowania pigu ek i ich dzia anie. Warto zauwa , e nie wspominaj nic na temat tego, e niektóre pigu ki maj dzia anie
wczesnoporonne.
Niekiedy specjali ci podchodz w bardzo lu ny sposób do problemów
nastolatek. Nikt nie odwodzi ich od pomys u wspó ycia ani nie zwraca uwagi
na wymiar religijny antykoncepcji. Najcz ciej u ywaj sztampowego stwierdzenia w stylu – je li si kochacie, mo ecie wspó
, tylko nie zapomnijcie
o zabezpieczeniu. Cz sto pojawiaj si zwroty zach caj ce lub wr cz nakazuj ce stosowanie antykoncepcji: „Seks bez antykoncepcji? Absolutnie zakazany!
Powinna o tym wiedzie ka da dziewczyna”89. Jedna z czytelniczek obawia si ,
e prezerwatywa p knie podczas stosunku, pani doktor radzi, aby produkt ten
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kupi w aptece, poniewa wtedy mamy pewno , e nie jest przeterminowany.
Nast pnie pisze, aby u ywa go zgodnie z instrukcj i dodaje: „raczej nie p knie”90. Pobie na odpowied oraz u yte emotikony sugeruj ironiczne, niekompetentne podej cie do sprawy.
W „Dziewczynie” specjali ci najcz ciej radz , aby wspólnie z ch opakiem podj decyzj o sposobie antykoncepcji: „porozmawiaj z ch opakiem,
wzmocni to wasze relacje i jego poczucie odpowiedzialno ci”91. Zauwa amy, e
odpowiedzialno jawi si z zupe nie innej perspektywy ni ta definiowana
w czasopismach katolickich. Poza tym w artyku ach dominuje hedonistyczna
i beztroska wizja seksu: „nie chcesz przecie psu atmosfery zastanawianiem
si , czy aby na pewno nie zajdziesz w ci ”92.
W jednym z artyku ów pojawi a si tematyka wirusa HIV. W przeciwie stwie do czasopism katolickich, gdzie skuteczno prezerwatywy w przypadku
tej choroby oceniono na 23-30%, w „Dziewczynie” podano liczb 80%. Jednak
zaznaczono tak e model zachowania ABC, gdzie A oznacza abstynencj seksualn , B bycie wiernym, natomiast C zabezpieczenie prezerwatyw 93.
Redakcja nie poleca naturalnych metod planowania rodziny. Nie znajdziemy o nich adnych dok adnych informacji, poza wtr ceniami, e s ma o
skuteczne i wymagaj du o precyzji. To mo e odstraszy m ode dziewcz ta,
które szukaj skutecznej i wygodnej metody. Niekiedy mo emy znale informacje na temat cyklu miesi czkowego, jednak s one sk pe i ogólnikowe.
Jak widzimy, stanowisko prezentowane w „Dziewczynie” w kwestii wychowania do odpowiedzialno ci jest zdecydowanie liberalne i lewicowe. Mo e
to le wp ywa na odbiorców, którzy nie zastanawiaj si nad swoim post powaniem w kwestii etycznej, poza tym s wprowadzani w b d przez redakcj ,
która nie przedstawia wszystkich konsekwencji stosowania antykoncepcji.
W „Dziewczynie” niekiedy mo emy znale artyku y dotycz ce aborcji,
pojawiaj si one w formie reporta y. Jedna z dziewcz t w wieku 16 lat zasz a
w ci , w tym czasie przebywa a w pogotowiu opieku czym, pewnego dnia
poczu a niepokoj ce skurcze, wychowawczyni da a jej wybór: mog a zadzwoni po karetk lub poczeka na poronienie. Dziewczyna bez chwili namys u
poprosi a o wezwanie lekarza. W tej trudnej chwili zrozumia a, e kocha swoje
dziecko. Dzi jest szcz liw matk 94. Inna nastolatka, 19-letnia Jola, usun a
dziecko, poniewa ba a si reakcji rodziców, nie wyobra a sobie siebie jako
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matki, dzi jest za amana i prze ywa depresj 95. Te reporta e mog oddzia ywa
na czytelniczki, sk oni je do chwili refleksji na temat ludzkiego ycia.
Podsumowuj c mo na stwierdzi , e w „Dziewczynie” nikt nie uczy
odych dziewcz t obserwacji w asnego cia a, nie przekazuje wiedzy na temat
naturalnego planowania rodziny w przysz ci. Nikt nie porusza aspektu przygotowania do ma
stwa. Lansowane s modele wolnego i bezpiecznego seksu. Czytanie artyku ów propaguj cych antykoncepcj mo e zakorzeni negatywne postawy: „Prasa czytana przez m odzie w trudnym wieku dojrzewania
zapada g boko w wiadomo i staje si cz sto inspiracj do podejmowania
wa nych decyzji yciowych”96. Katolickie czasopisma nie boj si trudnych
tematów, jak np. aborcja. Nag niaj je, aby przedstawi ich konsekwencje
i etyczny wymiar. U wiadamiaj m odemu cz owiekowi, na czym polega prawdziwie dojrza a odpowiedzialno .
Podsumowanie
ody cz owiek czerpie wiedz z wszelkich dost pnych róde – cz sto
nie maj c wiadomo ci, e to, co czyta lub ogl da, kszta tuje jego pogl dy
i postawy. Pisma liberalne s reklamowane w telewizji i Internecie. Za pomoc
atrakcyjnej grafiki, dodatków, poruszania tematów tabu specjali ci od marketingu zach caj m odzie do lektury. Czasopisma te dost pne s w ka dym kiosku czy punkcie prasowym, w przeciwie stwie do pism katolickich, które
w wi kszo ci mo emy kupi tylko w ko ciele lub drog prenumeraty.
Tematyka przygotowania do ma
stwa w pismach katolickich wyra nie
ró ni si od tre ci prezentowanych na amach „Dziewczyny”. Czytelnicy tego
liberalno-lewicowego pisma mog przyswoi sobie negatywne wzorce zachowa , które b
powiela w przysz ym yciu ma
skim i rodzinnym. Redakcje pism katolickich walcz o godno cz owieka, stoj na stra y takich wartoci, jak czysto , wierno , odpowiedzialno , broni ycia nienarodzonych
dzieci. Robi to w sposób przyst pny, aczkolwiek stanowczy. Redakcja
„Dziewczyny” w pojedynczych przypadkach apeluje o refleksj na temat
przedma
skiego wspó ycia i przestrzega przed aborcj – równocze nie propaguj c szerok gam antykoncepcji, zach caj c do masturbacji i pornografii.
Publicy ci miesi czników katolickich zach caj do lektury warto ciowych ksi ek, które nios ze sob nie tylko relaks, ale tak e wzbogacaj cz owieka. Przestrzegaj przed filmami dotycz cymi magii. Redakcja „Dziewczyny” proponuje popularne, „lekkie” ksi ki i popkulturowe filmy, które nie poszerzaj wiedzy, maj tylko funkcje rozrywkowe. Pisma katolickie zach caj do
uczestnictwa w ró nych grupach i stowarzyszeniach. W „Dziewczynie” nie
przeczytamy nic na ten temat. Znajdziemy jednak artyku y po wi cone relacjom
95
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z rodzicami. Jawi si one jako pe ne napi cia i nieporozumie . W pismach
katolickich znajdziemy niewiele artyku ów po wi conych sp dzeniu czasu
w rodzinie – s one jednak warto ciowe, proponuj wspólne sp dzanie czasu
i podtrzymywanie pozytywnych relacji.
Na podstawie analizy pism mo na doj do wniosku, e aspekty zwi zane
z cia em cz owieka kszta tuj tak e jego psychik . Przes anie pism katolickich
mo e nauczy m odych ludzi, e nie szata zdobi cz owieka, jednak mimo
wszystko nale y dba o wygl d – robi to z rozs dkiem i dobrym smakiem.
odzi ludzie dowiaduj si , e sport rozwija nie tylko cia o – uczy wytrwa oci i pokonywania w asnych s abo ci, natomiast rozrywka mo e by zarazem
ciekawa i bezpieczna. Tre ci prezentowane w „Dziewczynie” niekiedy s banalne lub niespójne. Dziennikarze reklamuj diety, równocze nie przestrzegaj
przed anoreksj czy bulimi . Zach caj do niekonstruktywnej rozrywki, niekiedy ostrzegaj c przez niebezpiecze stwami.
***
THE PREPARATION FOR MARRIAGE
IN THE LIGHT OF THE YOUTH PRESS IN POLAND IN 2006-2010
SUMMARY
The article is focused on the problem of the preparation for marriage in the light of the youth
press in Poland in 2006-2010. The analyses cover two Catholic magazines – Growing (“Wzrastanie”) and A Little Sunday Guest (“Maly Gosc Niedzielny”), and a liberal-leftist periodical Girl
(“Dziewczyna”). The purpose of this article is to show differences in the respect of the contents of
these journals, and analyze what consequences can follow their reading. Often young people
reach after these magazines and do not know that patterns promoted by them fall deeply into their
consciousness and influence their life choices. The article tries to show such values as faithfulness, pre-marriage purity, and responsibility. It discovers that texts of the Girl magazine profane
these values. Catholic publications, in turn, defend human dignity and try to incline young people
to think about their lives. They promote talking with parents about values which should be passed
to their children in order to set up properly their personality. The article also raises the problem of
education by reading and watching movies. It analyzes which books and movies are recommended by these magazines as noteworthy. In its last part it discusses the meaning of social life.
Both Catholic magazines recommend the participation in such associations where young people
can learn more about empathy, and expand their horizons. Considering entertainment, sports,
beauty, and fashion, the Girl journal presents them in the “light” way, where entertainment is
treated as a way for having a good fun, though sometimes it alerts against dangers, such as drugs
and suspicious disco places. Growing and A Little Sunday Guest, in turn, propose pretty more
constructive way of spending free time, which can develop not only the body, but also the whole
personality of young people.
KEY WORDS: youth press, marriage, education, Poland.

