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Modele wychowania seksualnego w rodzinach pochodzenia
wspó³czesnych kobiet na tle przemian obyczajowych

w sferze seksualnoœci

I. Przemiany obyczajowoœci a wychowanie seksualne

R
ewolucja seksualna – której pocz¹tki siêgaj¹ lat 60. w Stanach Zjednoczonych i w kra-
jach Europy Zachodniej – by³a zakwestionowaniem dotychczasowej kultury, polity-

ki, organizacji spo³ecznej, oczywistych form codziennej egzystencji, norm etycznych,
wzorów i standardów zachowania dotycz¹cych tej sfery1. Zwi¹zane z ni¹ zmiany doko-
nywa³y siê w du¿ym stopniu pod wp³ywem rosn¹cego w si³ê ruchu feministycznego.
Ogólna sytuacja lat 60. i 70 XX wieku, obalenie tabu intymnoœci, liberalizacja norm
obyczajowych, postêp w opracowywaniu metod antykoncepcji, wszystko to stworzy³o
podatny grunt dla przeobra¿eñ obyczajowych. Ich antytradycjonalistyczny charakter do-
prowadzi³ do zmiany podejœcia do problemu ludzkiej seksualnoœci. Nast¹pi³ wzrost nie-
zale¿noœci i autonomii kobiet, zmieni³o siê te¿ postrzeganie pe³nionych przez nie ról,
tak w ¿yciu prywatnym, jak i publicznym. Oddzielono funkcje macierzyñsko-wycho-

wawcze od ma³¿eñskich, w efekcie czego kobieta rozpoczynaj¹c ¿ycie seksualne nie

znajduje siê ju¿ pod presj¹ zwi¹zku ma³¿eñskiego, zaœ decyzja o zam¹¿pójœciu nie impli-

kuje obowi¹zków rodzicielskich2.
Wymienione tendencje zwi¹zane ze sfer¹ seksualnoœci, dotar³y do Polski z pewnym opóŸ-

nieniem. Wskazuje siê na dwa etapy rewolucji seksualnej w Polsce. Pierwszy z nich mia³ miej-

sce pod koniec lat 70, kiedy w polskiej prasie zaczê³y pojawiaæ siê artyku³y na temat seksu

i erotyki, zwiêkszy³a siê wiedza na ich temat, a równoczeœnie dostrze¿ono potrzebê wprowa-

dzania edukacji seksualnej. Zaczê³o zmieniaæ siê nastawienie do tej sfery ¿ycia z pragmatycz-

no-medycznego na hedonistyczny. Drugi etap rewolucji seksualnej, nale¿y wi¹zaæ z okresem

transformacji3. Rok 1989 mo¿na wiêc potraktowaæ jako symboliczn¹ cezurê przemian oby-

1 A. Paluk, Modele ról kobiety w podrêcznikach wychowania seksualnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego, Kraków 2005, s. 35.

2 Ibidem, s. 37.
3 Wœród najwa¿niejszych zmian kulturowo-spo³ecznych w Polsce, które dokona³y siê po 1989 roku, wymienia

siê: rozwój nauki i technologii i ich coraz wiêkszy wp³yw na ¿ycie spo³eczne, przemiany gospodarcze (upowszechnienie
siê zasad wolnego rynku i konkurencji), przemiany struktury spo³ecznej, przemiany wewnêtrznych funkcji pañstwa
(odwrót od modelu pañstwa opiekuñczego), urbanizacja, postêp cywilizacyjny, wzrost œwiadomoœci ekologicznej,
wzrost emancypacji spo³ecznej ró¿nych segmentów spo³eczeñstwa, dot¹d wy³¹czonych z demos, a tak¿e wzrost libe-
ralizacji regu³ rz¹dz¹cych ¿yciem publicznym, przemiany systemu wartoœci (od zakazów i nakazów do uprzywilejo-



czajowoœci, której czynnikami by³y m.in. wiêksze otwarcie na Zachód, powstanie wolnego
rynku, a przejawami: rozwój pronobizensu i przemys³u erotycznego, a tak¿e coraz powszech-
niejsze wykorzystywanie przez media problematyki dotycz¹cej erotyki i seksu4. Zniesienie
cenzury, os³abienie regu³ wyznaczaj¹cych jakie zachowania s¹ w³aœciwe i stosowne, a tym sa-
mym zmniejszenie kontroli spo³ecznej sprawi³y, ¿e przesunê³a siê granica tego co dopusz-
czalne w dyskursie publicznym i o czym mo¿na mówiæ bez poczucia wstydu i obawy, ¿e
zostanie to negatywnie odebrane5.

Warto zauwa¿yæ, ¿e przemiany obyczajowoœci obserwuje siê nie tylko w sferze publicz-
nej, ale tak¿e w zwyczajach seksualnych Polaków. Dotycz¹ one rynku us³ug seksualnych, pu-
blicznej obecnoœci czy akceptacji erotyki i nagoœci, ale równie¿ ¿ycia intymnego. Rozwój
wolnego rynku, wszechobecnoœæ seksu w mediach, w reklamie to wszystko powoduje, ¿e ro-
œnie swoboda seksualna6. Seks przedma³¿eñski traktowany jest wspó³czeœnie niemal jak nor-
ma obyczajowa, badania pokazuj¹, ¿e obni¿a siê wiek inicjacji seksualnej7, a zdecydowana
wiêkszoœæ Polaków opowiada siê za wprowadzeniem edukacji seksualnej do programów
szkolnych. Wspó³czeœnie seks jest traktowany jako bardzo istotny obszar ¿ycia codziennego,

którego celem jest przede wszystkim dostarczanie przyjemnoœci. Zostaje on oddzielony od

prokreacji, tym samym zwiêksza siê liczba partnerów i roœnie przyzwolenie na przygodne kon-

takty seksualne. Traktowanie seksu jako jednostkowej przyjemnoœci oraz prywatyzacja sfery

publicznej to czynniki, które decyduj¹ o zmniejszaj¹cej siê kontroli Koœcio³a nad tym obsza-

rem8. Przy czym nale¿y zaznaczyæ, ¿e liberalizacja postaw w tej sferze wzrasta wraz z wy-
kszta³ceniem respondentów i rzadszym uczestnictwem w praktykach religijnych.

Jednym z istotnych wymiarów zmian w sferze obyczajowej, wywo³anych procesami
spo³eczno-kulturowymi, takimi jak rozwój ruchu feministycznego, rewolucja seksualna czy
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wania i przyzwolenia), w tym w szczególnoœci tendencja do sekularyzacji, wzrost indywidualizmu i roli jednostki.
M. Zió³kowski, Przemiany interesów i wartoœci spo³eczeñstwa polskiego, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poz-
nañ 2000, s. 23–24.

4 Jednym z wa¿niejszych czynników wp³ywaj¹cych na zmiany w sferze obyczajowej, a szczególnie tych jej ele-
mentów, które wi¹¿¹ siê z seksualnoœci¹ cz³owieka, jest rozwój œrodków masowego przekazu. Przyczynia siê on do
rozkwitu demokratyzacji po¿¹dania, co oznacza z jednej strony powszechny dostêp do obecnego w mediach seksu
– jego przedstawieñ czy us³ug z nim zwi¹zanych, a z drugiej strony pojawienie siê bardziej zró¿nicowanej i plurali-
stycznej kultury seksualnej, tych jej form, które by³y dot¹d wykluczane. Mc Nair, Seks, demokratyzacja po¿¹dania

i media, czyli kultura obna¿ania, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2004, s. 30.
5 M. Szpakowska, Chcieæ i mieæ. Samowiedza obyczajowa w Polsce okresu przemian, Wydawnictwo W.A.B.,

Warszawa 2003, s. 257.
6 Warto zaznaczyæ, ¿e rosn¹ca liberalizacja postaw w dziedzinie obyczajowoœci seksualnej wywo³uje dzia³ania,

które maj¹ te tendencje ograniczyæ. Zob. B. £aciak, Obyczajowoœæ polska czasu transformacji, Wydawnictwo Trio,
Warszawa 2005, s. 355–361.

7 Zmiany spo³eczne i biologiczne dokonuj¹ce siê na przestrzeni ostatniego stulecia przyspieszy³y wiek inicjacji.
Obni¿y³ siê wiek, w którym eksperymenty seksualne m³odzie¿y staj¹ siê akceptowane. Podejmowanie wczeœniej-
szych kontaktów seksualnych nie dotyczy ju¿ wybranej grupy nastolatków. Wraz ze zmieniaj¹cym siê w danej kulturze
postrzeganiem w³aœciwego momentu inicjacji zmienia siê postrzeganie czynników ryzyka inicjacji przedwczesnej.
W Polsce œredni wiek inicjacji seksualnej na próbie reprezentatywnej wynosi³ 19 lat i mia³ tendencjê spadkow¹. U ko-
biet by³ wy¿szy – 19,4, a u mê¿czyzn ni¿szy – 18,6. Zestawienie danych wczeœniejszych z 1997 roku z danymi póŸniej-
szymi z 2001 roku potwierdza ale i koryguje tê tendencjê. Dla Polek porównanie daje wynik: 19,34 i 19,12 dla
mê¿czyzn odpowiednio 18,34 i 18,32. Okazuje siê, ¿e na przestrzeni ostatnich lat zanotowano niewielkie obni¿enie
wieku inicjacji, przy czym œredni wiek rozpoczêcia wspó³¿ycia jest u ch³opców znacznie ni¿szy ni¿ u dziewcz¹t. Wiek
inicjacji zale¿y od wielu zmiennych i stylu ¿ycia m³odych ludzi, koreluje te¿ z wykszta³ceniem, im jest ono wy¿sze
tym inicjacja jest póŸniejsza. Wyniki badañ przywo³uje M. Beissert, Trud dorastania seksualnego, w: Seksualnoœæ

w ¿yciu cz³owieka, red. M. Beissert, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 163.
8 H. Jakubowska, Socjologia cia³a, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznañ 2009, s. 64.



emancypacja spo³eczna kobiet, jest rozbudzenie kobiecej seksualnoœci. Mo¿na zatem powie-
dzieæ, ¿e w sypialni Polaków nast¹pi³o równouprawnienie wyra¿aj¹ce siê m.in. w tym, ¿e ko-
biety s¹ coraz czêœciej stron¹ inicjuj¹c¹ kontakty seksualne, a ich przyjemnoœæ jest traktowana
jako równie wa¿na tej, któr¹ osi¹gaj¹ mê¿czyŸni9. Analiza polskich przekazów medialnych
okresu transformacji, dokonana przez Beatê £aciak wskazuje na doœæ powszechn¹ emancypa-
cjê kobiet w sferze ¿ycia erotycznego, ograniczon¹ jednak nadal w sferze zawodowej. Kobie-
ty zwykle ukazywane s¹ w nich jako osoby przejmuj¹ce inicjatywê w erotyce, odnajduj¹ce
w niej przyjemnoœæ, poszukuj¹ce nowych wra¿eñ, wolne od stereotypowo przypisanych im
ról „oczekuj¹cych” na mêskich zdobywców, którzy zachêcaj¹ czy przekonaj¹ je do seksu.
Wspó³czesne kobiety, tak¿e czêœciej ni¿ mê¿czyŸni s¹ sk³onne poszukiwaæ fachowej pomocy
w przypadku problemów z ¿yciem seksualnym czy p³odnoœci¹10. Dokonuj¹c¹ siê w ci¹gu
ostatnich dziesiêcioleci zmianê w relacjach miêdzy mê¿czyznami a kobietami, potwierdzaj¹
wyniki badañ zachodnich spo³eczeñstw. Pokazuj¹ one wyraŸnie, ¿e ¿ycie seksualne respon-
dentów po czterdziestce odbiega od doœwiadczeñ m³odszych grup wiekowych. Wczeœniej bo-
wiem dziewictwo dziewcz¹t przed wejœciem w zwi¹zek ma³¿eñski by³o cenione przez obie

p³cie. Ich reputacja wynika³a ze zdolnoœci do opierania siê zalotnikom i ich powstrzymywa-

nia, podczas gdy ocena ch³opców zale¿a³a od ich osi¹gniêæ w dziedzinie seksualnych podbo-

jów11. Wspó³czeœnie postawy zmieni³y siê radykalnie, zw³aszcza wœród wielu nastolatek.
Dziewczêta maj¹ poczucie ¿e aktywnoœæ seksualna, ze stosunkiem p³ciowym w³¹cznie, jest
ich prawem bez wzglêdu na wiek. W starszych pokoleniach konwencja pytania nakazywa³a
czynnej seksualnie nastolatce udawaæ niewinnoœæ, natomiast wœród wspó³czesnych nastola-
tek relacja ta jest odwrócona, zaœ niewinnoœæ kiedy trzeba udaje wyrafinowanie. Trzeba
w tym miejscu podkreœliæ, ¿e zmiany w sferze postaw i zachowañ seksualnych dziewcz¹t
s¹ znacznie wiêksze ni¿ u ch³opców12. Wynika to miêdzy innymi z faktu, i¿ zarówno
w przesz³oœci, jak i teraz stosuje siê wobec przedstawicieli obu p³ci inne normy dotycz¹ce
seksualnoœci. Kiedy patrzymy na aktywnoœæ seksualn¹ wspó³czesnych nastolatków, nadal
wyraŸnie zaznacza siê podzia³ na dobre i z³e dziewczêta i obowi¹zuje etyka mêskich pod-
bojów. Spo³eczne konstruowanie seksualnoœci w wiêkszym stopniu dotyczy bowiem kobiet
ni¿ mê¿czyzn, a zatem ich ¿ycie erotyczne jest w wiêkszym stopniu kszta³towane przez istnie-
j¹ce normy i wzory spo³eczne13. Potwierdzaj¹ to badania prowadzone w Polsce, które pokazuj¹,
¿e kobiety s¹ z jednej strony bardziej konserwatywne (zw³aszcza te, które definiuj¹ siê jako reli-

gijne), ale z drugiej strony stosuje siê wobec nich ostrzejsze oceny i na mniej siê im pozwala14.

PP 2 ’11 Modele wychowania seksualnego w rodzinach... 103

9 Ibidem, s. 65.
10 Zmienia siê stosunek m³odych kobiet do erotyki, wyniki badañ prowadzonych cyklicznie z uczniami ostatnich

klas liceów, techników i zasadniczych szkó³ zawodowych wskazuj¹, ¿e w ostatnim piêcioleciu bardzo wyraŸnie
wzrós³ odsetek dziewcz¹t, które prowadz¹ regularne ¿ycie seksualne i jest on ju¿ taki sam jak ch³opców w tym prze-
dziale wiekowym. W 1988 roku regularne stosunki seksualne deklarowa³o 8% badanych ch³opców i 2% dziewcz¹t.
Dziesiêæ lat póŸniej ten odsetek dla ch³opców wynosi³ 14%, dla dziewcz¹t zaœ 13%. Nadal jeszcze zdecydowanie wy¿-
szy jest w badanym przedziale wiekowym odsetek dziewcz¹t ni¿ ch³opców, które nie maj¹ za sob¹ inicjacji seksualnej
(w 1998 roku 27% ch³opców i 50% dziewcz¹t), ale w ci¹gu dziesiêciu lat ten odsetek bardziej siê zmniejszy³ wœród
dziewcz¹t (w 1988 roku wynosi³ 69%) ni¿ wœród ch³opców (w 1988 roku – 34%). B. £aciak, op. cit., s. 349–350, na
podstawie badañ CBOS, M³odzie¿ o ¿yciu seksualnym, oprac. M. Wencel, Warszawa 1999.

11 A. Giddens, Przemiany intymnoœci. Seksualnoœæ, mi³oœæ i erotyzm we wspó³czesnych spo³eczeñstwach, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 19–21.

12 Ibidem.
13 A. Ostrowska, Spojrzenie socjologa, w: Z. Izdebski, A. Ostrowska, Seks po polsku. Zachowania seksualne jako

element ¿ycia Polaków, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2003, s. 111.
14 Szerzej: Z. Izdebski, Spojrzenie seksuologa, w: Z. Izdebski, A. Ostrowska, op. cit.



Oczekiwania zwi¹zane z wype³nianiem roli, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami przeka-
zywane s¹ zarówno ch³opcom, jak i dziewczynkom w procesie socjalizacji. Stanowi on
tocz¹cy siê przez ca³e ¿ycie okres, nauczania i uczenia siê wartoœci oraz norm spo³ecznych,
równie¿ i tych, które dotycz¹ p³ci kulturowej. Poniewa¿ rozró¿nienie miêdzy kobietami i mê¿-
czyznami jest czymœ zupe³nie podstawowym dla wielu spo³eczeñstw, ów sposób kategoryzo-
wania sfery relacji spo³ecznych ma bardzo d³ug¹ tradycjê15. Socjalizacja dotycz¹ca p³ci
stanowi czêœæ, niekiedy œwiadomych dzia³añ doros³ych, wykorzystuj¹cych œciœle okreœlone
kary i nagrody dla uzyskania odpowiednich zachowañ w tym obszarze (w tym, wê¿szym sen-
sie oddzia³ywañ podmiotu na przedmiot, mo¿na wprowadziæ rozró¿nienie na socjalizacjê,
która ma charakter bardziej procesualny i wychowanie, które jest dzia³aniem konkretnych
osób, którym przyœwiecaj¹ jasno okreœlone cele)16. W toku tego procesu otrzymuje siê
wzmocnienia negatywne (sankcje), za dzia³ania nieodpowiednie, niezgodne z wyobra¿eniem
o tym jak powinien postêpowaæ ch³opiec czy dziewczynka na danym etapie rozwoju, nato-
miast wzmocnienia pozytywne – nagrody, za dzia³ania dostosowane do oczekiwañ zwi¹za-
nych z rol¹. Odt¹d dziewczynki musz¹ byæ nieœmia³e, delikatne, wra¿liwe, bierne, opiekuñcze,

gotowe do wspó³dzia³ania intuicyjne, psychicznie niesamodzielne, a ch³opcy aktywni, œmiali,

konkurencyjni, odwa¿ni innowacyjni, dominuj¹cy i agresywni17. Utrwala to poœrednio funk-
cjonuj¹ce stereotypy dotycz¹ce cech osobowoœciowych, jak i ról spo³ecznych, wygl¹du zew-
nêtrznego czy zawodów, które w przysz³oœci powinni wykonywaæ przedstawiciele obu p³ci.
Oddzia³ywanie socjalizacyjne mo¿e te¿ byæ bardziej subtelne. Czêsto dzieci ucz¹ siê jak byæ
dziewczêtami lub ch³opcami przez obserwowanie interakcji, w jakie doroœli wchodz¹ miêdzy
sob¹, czy z innymi dzieæmi, a tak¿e narzucony im sposób ubierania siê, otrzymywane ksi¹¿ki,
zabawki18. To w jakim stopniu ch³opcy bêd¹ ch³opcami a dziewczynki damami, zale¿y wiêc
w znacznie mierze od stosowanych wobec nich we wczesnym dzieciñstwie metod wychowaw-

czych, które sprzyjaj¹ w³aœciwej identyfikacji z rol¹ zwi¹zan¹ z p³ci¹ lub mog¹ powodowaæ jej

wypaczenie19. Bez w¹tpienia dzieciñstwo mo¿na uznaæ za najwa¿niejszy i prze³omowy dla
dalszego rozwoju okres, stanowi¹cy pod³o¿e dla kszta³towania siê przysz³ych relacji spo³ecz-
nych. Nie do przecenienia jest jego oddzia³ywanie na rozwój seksualny cz³owieka, stanowi on
bowiem matrycê, która organizuje i integruje treœci pochodz¹ce z okresów póŸniejszych. Za-
chowanie seksualne cz³owieka poza uwarunkowaniami biologicznymi jest wiêc regulowane
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15 Trzeba dodaæ, ¿e w kulturze Zachodu istnieje tradycja pojmowania rodzaju (gender), jako to¿samego z katego-
ri¹ p³ci (sex). Tym samym rodzaj i jego w³aœciwoœci s¹ postrzegane jako zjawiska naturalne. W tej perspektywie przyj-
muje siê, i¿ kobiety i mê¿czyŸni w sposób naturalny ró¿ni¹ siê od siebie nie tylko pod wzglêdem biologicznym, lecz
równie¿ psychicznym. W takim podejœciu uwa¿a siê, ¿e ró¿nice psychiczne stanowi¹ naturaln¹ konsekwencjê uwa-
runkowañ biologicznych. Takie rozumienie stanowi miêdzy innymi podstawê funkcjonalistycznego podejœcia do ba-
dania ról p³ciowych. Z perspektywy feministycznej rodzaj jest kategori¹ odrêbn¹ od p³ci, kszta³towan¹ w procesie
socjalizacji. Definicje i wyobra¿enia mêskoœci i kobiecoœci wyp³ywaj¹ zaœ z praktyk kulturowych danego spo³eczeñ-
stwa, nie s¹ determinowane biologicznie. A. Gromkowska, Kobiecoœæ w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezen-

tacje, Wydawnictwo WOLUMIN, Poznañ 2002, s. 42–45.
16 Na potrzeby niniejszego opracowania terminy te bêd¹ u¿ywane zamiennie. Niemniej przedmiotem analizy bê-

dzie proces wychowania, ze wzglêdu na fakt, ¿e rozwa¿ania koncentruj¹ siê na jej wp³ywie na rozwój seksualnoœci
cz³owieka i nie dotycz¹ one oddzia³ywañ innych instytucji socjalizuj¹cych. Rozszerzaj¹c jednak tê koncepcjê mo¿na
analizowaæ jak rodziny, szko³y i miejsca pracy, literatura, mass media ucz¹ ch³opców i dziewczynki w³aœciwego dla
p³ci zachowania. Spoœród ró¿nych form socjalizacji p³ci, jakie napotykamy w naszym ¿yciu, to rodzina ma prawdopo-
dobnie najtrwalszy wp³yw, równie intensywnej presji podlegamy ze strony grup rówieœniczych.

17 Ibidem, s. 46.
18 C. M. Renzetti, D. J. Curran, Kobiety, mê¿czyŸni i spo³eczeñstwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2005, s. 104.
19 A. Gromkowska, op. cit., s. 45.



wychowaniem, które narzuca cz³owiekowi pewne nakazy i ograniczenia, ¿¹daj¹c ich prze-
strzegania20. Wychowanie seksualne to ogó³ oddzia³ywañ wychowawczych zmierzaj¹cych do

ukszta³towania u dzieci i m³odzie¿y po¿¹danych postaw wobec w³asnej p³ciowoœci, seksualno-

œci i aktywnoœci seksualnej21.
Analizuj¹c rozwój zmiennoœci i sta³oœci ludzkiego funkcjonowania, tak¿e w sferze seksu-

alnoœci, trzeba zauwa¿yæ, ¿e rozwój jednostki to wypadkowa ró¿nych si³, zarówno o charakte-

rze biologicznym, jako efekt dojrzewania organizmu, jak i o charakterze spo³ecznym, jako

efekt uczenia siê pod wp³ywem stymulacji p³yn¹cej z otoczenia22. Przyjêty model wychowania
wp³ywa zaœ na kszta³towanie siê póŸniejszych postaw wobec aktywnoœci seksualnej. Model
wychowania seksualnego to œciœle okreœlony sposób ujmowania i podejmowania zagadnieñ
zwi¹zanych z seksualnoœci¹. Najczêœciej w literaturze przedmiotu wyró¿nia siê trzy jego po-
stacie: permisywny, restrykcyjny i z³otego œrodka, które ró¿ni¹ siê zasiêgiem udzielanych
informacji dzieciom oraz sposobem przedstawiania i oceniania tych samych zjawisk23. Bada-
nia przeprowadzone przez Gulczyñsk¹ wykaza³y istnienie czwartego modelu – modelu cha-

otycznego24.
W modelu permisywnym – przyzwalaj¹cym, liberalnym, seksualnoœæ i zachowania z ni¹

zwi¹zane s¹ priorytetem w ¿yciu cz³owieka. Rodzice epatuj¹ seksualnoœci¹, gloryfikuj¹c jej
znaczenie, informacje przekazywane dziecku s¹ czêsto zbyt ostre, gorsz¹ce i niedostosowane
do wieku. Tabu zwiane z p³ciowoœci¹ i zachowaniami, których dziecko nie powinno byæ
œwiadkiem jest w¹skie i ogranicza siê zazwyczaj do niewielu aktywnoœci. Rodzice, prefe-
ruj¹cy model liberalny, akceptuj¹ szerokie spektrum stosunków seksualnych (zarówno przed
i poza ma³¿eñstwem, jak i z wieloma partnerami), które s¹ oderwane od prokreacji, co sprzyja
stosowaniu wszystkich œrodków antykoncepcyjnych ³¹cznie z aborcj¹.

W modelu rygorystycznym seksualnoœæ traktowana jest jako zagro¿enie. Zdaniem rodzi-
ców, dziecko jest istot¹ aseksualn¹, któr¹ powinno izolowaæ siê od bodŸców budz¹cych zain-
teresowanie erotyk¹. Przejawy odkrywania lub doœwiadczania seksualnoœci s¹ t³umione lub
karane. Naganne jest przywi¹zywanie wagi do p³ciowych czêœci cia³a oraz poznawanie ich
– nawet w formach charakterystycznych dla etapów rozwojowych. Istniej¹ce tabu jest nie-
zwykle szerokie, a tematyka p³ci nie jest przedmiotem dyskusji pomiêdzy doros³ymi i dzieæ-
mi. Rodzice staraj¹ siê te¿, aby dzieci nie rozmawia³y na zakazane tematy z rówieœnikami.
Dojrzewanie traktuje siê wy³¹cznie jako zmiany fizyczne i psychiczne, pomija siê natomiast
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20 Z. Izdebski, Kocha, lubi, szanuje. Wychowanie do ¿ycia w rodzinie, Nasza Ksiêgarnia, Warszawa 1999, s. 71.
21 A. D³ugo³êcka, Wychowanie i edukacja seksualna, w: Edukacja seksualna, red. Z. Lew-Starowicz,

A. D³ugo³êcka, Œwiat Ksi¹¿ki, Warszawa 2006, s. 237.
22 M. Beissert, W poszukiwaniu modelu seksualnoœci cz³owieka, w: M. Beissert (red.), op. cit., s. 14–15. Rozwój

seksualny, ma charakter niepowtarzalnego kontekstu rozwojowego jednostki. Typowym przyk³adem mo¿e byæ
kszta³towanie siê rozwoju seksualnego w fazie dorastania, kiedy to naciski biologiczne w postaci napiêcia seksualne-
go sk³aniaj¹ do poszukiwania skutecznych sposobów jego zmniejszania. W zale¿noœci od tego, czy wychowawcy na-
stolatka akceptuj¹ formy aktywnoœci seksualnej typowe dla osobnika dorastaj¹cego, w zale¿noœci od przynale¿noœci
do grupy rówieœniczej oraz od jej rodzaju i wreszcie nawet w zale¿noœci od typu polityki spo³ecznej pañstwa nastola-
tek mo¿e siê znaleŸæ w sytuacji (tworzyæ indywidualny kontekst rozwojowy), w której aktywnoœæ seksualna bêdzie
akceptowana, lub te¿ w sytuacji odwrotnej, w której bêdzie represjonowana. Wp³ywy obu z³o¿onych zestawów uwa-
runkowañ doprowadz¹ do powstania zupe³nie ró¿nych kontekstów rozwojowych i w efekcie w ka¿dym z opisanych
przypadków seksualnoœæ mo¿e przybraæ zupe³nie inny kszta³t.

23 M. Beisert, Seks twojego dziecka, Wyd. Zysk i s-ka, Poznañ 1991; D. Krzywicka, Metody wychowania seksual-

nego, Wyd. Forword, Kraków 1994; A. D³ugo³êcka, Wychowanie i edukacja seksualna, w: Edukacja seksualna, red.
Z. Lew-Starowicz, A. D³ugo³êcka, Œwiat Ksi¹¿ki, Warszawa 2006.

24 A. Gulczyñska, Rodzinne uwarunkowania aktywnoœci seksualnej m³odych doros³ych, Wydawnictwo Naukowe
UAM, Poznañ 2009.



sferê seksualn¹. Kontakt z seksualnoœci¹ mo¿liwy jest dopiero po osi¹gniêciu doros³oœci lub
zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego. Seks akceptowany jest wy³¹cznie w zwi¹zkach ma³¿eñ-
skich, ma s³u¿yæ prokreacji, niedopuszczalne jest wiêc stosowanie metod antykoncepcji, za-
kazana jest masturbacja oraz zachowania inne ni¿ heteroseksualne.

Model z³otego œrodka traktuje seksualnoœæ jako jedn¹ ze sfer ¿ycia cz³owieka – intymn¹,
prywatn¹, odpowiedzialn¹ oraz autonomiczn¹. Przekazywanie przez rodziców informacji na
temat p³ci dostosowywane jest do wieku i faz rozwoju dziecka. Seksualnoœæ zwi¹zana jest
z wieloma wartoœciami w ¿yciu cz³owieka: mi³oœci¹, odpowiedzialnoœci¹ i dojrza³oœci¹ – za-
równo w ma³¿eñstwie, jak i w alternatywnych formach ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego. Ak-
ceptowana jest masturbacja, œrodki antykoncepcyjne, natomiast aborcja traktowana jest jako
z³o konieczne.

W modelu chaotycznym informacje na temat p³ciowoœci s¹ dostarczane dziecku w sposób
przypadkowy, wynikaj¹cy z aktualnego nastroju opiekunów lub sytuacji. Przekazywana wie-
dza jest czêsto niedostosowana do wieku dziecka – nadmiernie obci¹¿aj¹ca i niezrozumia³a
lub oparta na mitach i nierzetelnych danych.

Model wychowania seksualnego determinuje, poprzez zawarte w nim czynniki kulturowe
i psychospo³eczne, ¿ycie erotyczne – zw³aszcza w przypadku dziewczynek, których seksual-
noœæ w wiêkszym stopniu jest regulowana przez czynniki œrodowiskowe25. Stereotypowe wy-
chowanie dziewcz¹t, wi¹¿e siê z podkreœlaniem i akcentowaniem barier – okreœlanych jako
psychiczne czy osobowoœciowe – które wp³ywaj¹ na kszta³towanie siê spo³ecznie akceptowa-
nych ról zwi¹zanych z p³ci¹. Ograniczenia, które pojawiaj¹ siê wobec nich w tej sferze, s¹
du¿o bardziej restrykcyjne od tych obowi¹zuj¹cych w œwiecie mêskim. Na koniec warto za-
znaczyæ, ¿e wychowanie seksualne to proces, który polega na kszta³towaniu pewnych postaw
wychowanków, formowaniu ich systemu wartoœci, zasad postêpowania, zwi¹zanych z popê-
dem seksualnym, ale i szerzej z kszta³towaniem ról i ca³ej dziedziny aktywnoœci ludzkiej
zwi¹zanej z p³ci¹: w tym i z ma³¿eñstwem, rodzicielstwem, funkcjonowaniem relacji miêdzy
partnerami. Spo³eczne oczekiwania ujawniaj¹ siê w odniesieniu do tego obszaru przede
wszystkim poprzez proponowane i odradzane role.

Przystêpuj¹c do analizy modeli wychowania seksualnego, trzeba podkreœliæ, ¿e opisane
przemiany w sferze obyczajowej wp³ywaj¹ tak¿e na funkcjonowanie polskiej rodziny, któr¹
charakteryzuje ró¿norodnoœæ form i tendencja do zmian w jej strukturze i obyczajach. Po-
wszechna aktywnoœæ zawodowa kobiet wymusza partnerski (egalitarny) podzia³ obowi¹zków
i powoduje oczekiwanie równoprawnoœci emocjonalnej i spo³ecznej w ma³¿eñstwie, co
wp³ywa tak¿e na stosunki i interakcje miêdzy rodzicami a dzieæmi. Historycznie dominuj¹ca
w polskiej tradycji kulturowej rodzina patriarchalna, wraz z przeobra¿eniami spo³ecznymi
i ekonomicznymi odchodzi w przesz³oœæ26. Dominuj¹ce dot¹d relacje, charakteryzuj¹ce siê

106 K. CHURSKA-NOWAK, A. GULCZYÑSKA, B. JANKOWIAK PP 2 ’11

25 Z prze³omowych badañ przeprowadzonych przez H. Malewsk¹, wynika³o, ¿e wychowanie dziewcz¹t ma decy-
duj¹cy wp³yw na kszta³towanie siê ich póŸniejszych postaw wobec aktywnoœci seksualnej. Stwierdzono, ¿e kobiety
bardziej tolerancyjne, posiadaj¹ce wiêcej informacji o ¿yciu seksualnym osi¹ga³y wy¿szy poziom satysfakcji seksual-
nej, aktywnoœæ seksualn¹ ³¹czy³y z uczuciem, a ocena partnerów seksualnych by³a bardziej pozytywna, kobiety te
osi¹ga³y te¿ nieco wy¿sz¹ pozycjê w pracy zawodowej ni¿ kobiety wychowywane restrykcyjnie. Zob. H. Malewska,
Kulturowe i psychospo³eczne determinanty ¿ycia seksualnego, Warszawa 1967.

26 W Polsce ju¿ od wielu lat model partnerski by³ modelem po¿¹danym przez wiêkszoœæ kobiet, natomiast w prak-
tyce nadal czêsto realizowany by³ model tradycyjny, czyli taki, w którym kobieta jest odpowiedzialna za prace domo-

we i obowi¹zki zwi¹zane z opiek¹ i wychowaniem dzieci, niezale¿nie od tego czy pracowa³a zawodowo, czy te¿ nie.
Lissowska, s. 100. O typologiach wspó³czesnych rodzin pisze szerzej: s. 104. Wyniki badañ nad preferowanymi mo-
delami rodzin pokazuj¹, ¿e nastêpuj¹ wyraŸne zmiany w kierunku modelu partnerskiego, jednak nadal od kobiet ocze-



w³adz¹ mê¿a i ojca jako jedynego ¿ywiciela rodziny, stopniowo trac¹ na znaczeniu, a ich miej-
sce zajmuj¹ zwi¹zki partnerskie, w których m¹¿ i ¿ona, a tak¿e dzieci traktowani s¹ na równi.
Wzrasta w nich rola i znaczenie kobiet27. Pytanie o modele preferowane ma³¿eñstwa – co naj-
mniej od kilku lat powraca w badaniach opinii spo³ecznej. Analiza ich wyników pokazuje, ¿e
nie ma w¹tpliwoœci co do kierunku zmian – model partnerski28 jest w coraz wiêkszym stopniu
popierany przez Polaków, a zw³aszcza Polki. Kobiety i mê¿czyŸni ró¿ni¹ siê jeœli chodzi o pre-
ferowane modele ma³¿eñstwa, ale ró¿nice te wyraŸnie siê zmniejszaj¹. Ni¿sze wœród mê¿czyzn
poparcie dla modelu partnerskiego jest o tyle niefortunne, ¿e jak wykazuj¹ badania ze wzglêdu

na wiele czynników kulturowych i nierówn¹ w istocie w³adzê w rodzinie, to mê¿czyŸni czêsto de-

cyduj¹ o modelu rodziny29. Ich s³absze poparcie mo¿e powodowaæ, ¿e jest on znacznie rzadziej
realizowany ni¿ oczekuj¹ kobiety. Poniewa¿ jednak popularnoœæ ma³¿eñstw partnerskich roœnie
wœród m³odych mê¿czyzn i kobiet, mo¿emy mieæ nadziejê, na zbli¿enie pogl¹dów na wspólno-
tê, któr¹ razem buduj¹. Zmianê pokoleniow¹ ukazuje wyraŸny zwi¹zek miêdzy wiekiem a wy-
borem modelu – osoby nale¿¹ce do m³odszych grup (18–24 lata) rzadziej opowiadaj¹ siê za
modelem tradycyjnym, co pozwala s¹dziæ, ¿e poparcie dla ma³¿eñstw partnerskich bêdzie wzra-
staæ, a dla tradycyjnych spadaæ30. Przemiany obyczajowe doby polskiej transformacji – w za-
kresie ról ma³¿eñsko-rodzinnych – uwidoczni³y siê wiêc w przechodzeniu od ideologicznych
za³o¿eñ o równoœci p³ci i podporz¹dkowaniu ról kobiety nadrzêdnym normom i zakazom
spo³ecznym w okresie realnego socjalizmu, do idei odrêbnoœci biopsychicznej miêdzy p³ciami
i komplementarnoœci ról kobiety i mê¿czyzny. Pojawia siê pytanie czy pogl¹dy te znajduj¹ od-
bicie we wspó³czesnej wersji tradycyjnego modelu wychowania seksualnego, w którym
wprawdzie akcentuje siê zdecydowanie odrêbne cechy kobiet i mê¿czyzn, ale nadal, jak wska-
zuj¹ niektórzy badacze, podkreœla siê odmienne ich role w ¿yciu ma³¿eñsko-rodzinnym31.

II. Metodologia badañ w³asnych

Cele badañ:

— analiza modeli wychowania seksualnego wystêpuj¹cych w rodzinach pochodzenia
wspó³czesnych m³odych kobiet;
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kuje siê wykonywania wiêkszoœci prac na rzecz domu i rodziny. A. Titkow, D. Duch-Krzysztoszek, B. Budrowska,
Nieodp³atna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.

27 E. Lissowska, Równouprawnienie kobiet i mê¿czyzn w spo³eczeñstwie, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008,
s. 101.

28 Jako model partnerski okreœla siê taki, gdzie m¹¿ i ¿ona mniej wiêcej tyle samo czasu przeznaczaj¹ na pracê za-
wodow¹ i oboje w równym stopniu zajmuj¹ siê domem i dzieæmi; model tradycyjny – tylko m¹¿ pracuje zawodowo,
a ¿ona organizuje ¿ycie towarzyskie, zajmuje siê domem, dzieæmi; mieszany – m¹¿ wiêcej czasu poœwiêca na pracê
zawodow¹, a ¿ona oprócz pracy zawodowej zajmuje siê domem i dzieæmi. M. Fuszara, Kobiety w polityce, Wydaw-
nictwo Trio, Warszawa 2006, s. 13.

29 Ibidem, s. 14.
30 W 2004 roku najwiêkszym poparciem cieszy³ siê partnerski model ma³¿eñstwa (ponad po³owa – 56%). Wska-

zuj¹ na to zwi¹zki miêdzy wiekiem a wyborem modelu ma³¿eñstwa, który uwa¿a siê za najw³aœciwszy – osoby nale¿¹ce
do najstarszych grup wieku – 65 lat i wiêcej, znacznie czêœciej ni¿ m³odsi opowiadaj¹ siê za modelem tradycyjnym, a rza-
dziej popieraj¹ ma³¿eñstwa partnerskie. Najwiêcej zwolenników ma³¿eñstwo partnerskie znajduje wœród osób najm³od-
szych, w grupie wieku 18–24 lata, ma ono poparcie 63,5% badanych, a w grupie 55–64 lata – 45,5% badanych, wraz
z wiekiem roœnie te¿ poparcie dla tradycyjnego modelu rodziny; to, ¿e model jest uznawany za najlepszy nie znaczy, ¿e
jest on realizowany – jaki realizuj¹ w swoich domach: zgodne z tym co w preferencjach. Ibidem, s. 15.

31 A. Paluk, op. cit., s. 10.



— zbadanie, czy istniej¹ ró¿nice pomiêdzy kobietami a mê¿czyznami w zakresie wycho-
wania seksualnego w ich rodzinach pochodzenia;

— zbadanie, czy istniej¹ ró¿nice w partnerskim funkcjonowaniu seksualnym kobiet w za-
le¿noœci od modelu wychowania seksualnego rodziny pochodzenia.

Charakterystyka osób badanych.

Wybór osób do badañ by³ doborem celowym. Do grupy badawczej zostali wybrani m³odzi
doroœli. Za kryterium wczesnej doros³oœci zosta³ przyjêty wiek 19–25 lat, opieraj¹c siê na eta-
pach rozwoju cz³owieka wed³ug Eriksona.

Tabela 1
Charakterystyka osób badanych'

Zmienne socjodemograficzne Dane liczbowe

Liczebnoœæ 269 osób

P³eæ — 187 kobiet (69,4%)
— 82 mê¿czyzn (30,6%)

Typ obecnego zwi¹zku — ma³¿eñstwo: 20 (7,8%)
— partnerski bez wspólnego zamieszkiwania: 116 (45,5%)
— partnerski, wspólne zamieszkiwanie: 52 (20,4%)
— brak zwi¹zku: 67 (26,3%)

Status rodziny pochodzenia — pe³na 84 (73,7%)
— niepe³na 20 (17,5%)
— rekonstruowana 6 (5,3%)

Religijnoœæ — niewierz¹cy: 13 (5,1%)
— poszukuj¹cy religijnie: 8 (3,1%)
— wierz¹cy i niepraktykuj¹cy: 65 (25,5%)
— wierz¹cy i nieregularnie praktykuj¹cy: 115 (45,1%)
— wierz¹cy i regularnie praktykuj¹cy: 54 (21,2%)

Metody badawcze.

Kwestionariusz do Badania Modeli Wychowania Seksualnego sk³ada³ siê z trzech
czêœci:
— metryczkowa;
— dotycz¹ca modeli wychowania seksualnego w rodzinach pochodzenia badanych;
— dotycz¹ca funkcjonowania seksualnego w zwi¹zkach partnerskich.

Organizacja badañ.

Procedura badawcza sk³ada³a siê z trzech etapów:
— Etap selekcyjny – wybór osób do badañ. Etap ten polega³ na uzyskaniu zgody osób do

wziêcia udzia³u w badaniach. Po uzyskaniu wstêpnej zgody na badanie (w rozmowie
zapoznawczej) osobie badanej przedstawiony zosta³ cel badañ i sposób ich przeprowa-
dzenia. Osoby badane uzyskaj¹ równie¿ wszelkie potrzebne wyjaœnienia dotycz¹ce
dyskrecji, dobrowolnoœci i anonimowoœci badañ.

— Etap badañ w³aœciwych. Polega³ na anonimowych badaniach kwestionariuszowych.
Wszyscy badani zostali jeszcze raz poinformowani o celu przeprowadzanych badañ, o ich
anonimowoœci i dobrowolnoœci. Osoby badane wype³nia³y kwestionariusze samodzielnie
i w umówionym (dogodnym dla nich) terminie oddawa³y je prowadz¹cemu badanie.

— Etap opracowania wyników. Polega³ na statystycznym opracowaniu wyników w pro-
gramie SPSS oraz ich interpretacji.
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III. Wyniki badañ

3.1. Modele wychowania seksualnego w rodzinach pochodzenia badanych

Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹, ¿e wiêkszoœæ badanych kobiet wychowywana
by³a zgodnie z modelem restrykcyjnym (37%), nastêpnie modelem z³otego œrodka (35,3%),
modelem chaotycznym (17,4%) i tylko 10,3% zgodnie z modelem permisywnym. Wyniki
badañ mê¿czyzn wskazuj¹ na inny sposób ich wychowywania odnoœnie seksualnoœci. Wiêk-
szoœæ mê¿czyzn (45,1%) deklaruje wychowanie zgodnie z modelem z³otego œrodka, nastêp-
nie modelem chaotycznym (19,7%), modelem permisywnym (18,3%) i zaledwie 16,9%
zgodnie z modelem restrykcyjnym32. Opisane dane przedstawiono w tabeli oraz na wykresie.

Tabela 2
Modele wychowania seksualnego a p³eæ

P³eæ Model Czêstoœæ Procent

Kobiety chaotyczny 32 17,4

restrykcyjny 68 37,0

z³otego œrodka 65 35,3

permisywny 19 10,3

Mê¿czyŸni chaotyczny 14 19,7

restrykcyjny 12 16,9

z³otego œrodka 32 45,1

permisywny 13 18,3
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Wykres 1. Modele wychowania seksualnego a p³eæ

32 A. Gulczyñska, Rodzinne uwarunkowania aktywnoœci seksualnej m³odych doros³ych, Wydawnictwo Naukowe
UAM, Poznañ 2009.



3.2 Modele wychowania seksualnego kobiet a funkcjonowanie seksualne
w zwi¹zkach partnerskich

Postanowiono tak¿e zbadaæ w jaki sposób wychowanie zgodnie z okreœlonym modelem
seksualnym wi¹¿e siê u kobiet z funkcjonowaniem seksualnym w zwi¹zkach partnerskich.
Przeprowadzona analiza dotyczy³a umiejêtnoœci nawi¹zywania, rozwijania i podtrzymywa-
nia interakcji seksualnej oraz zaanga¿owania w budowê trwa³ego zwi¹zku partnerskiego.
� Nawi¹zywanie interakcji seksualnej; brak ró¿nic.
� Rozwijanie interakcji seksualnej: Kobiety wywodz¹ce siê z rodzin, w których domino-

wa³ model restrykcyjny maj¹ najwiêcej trudnoœci z rozwijaniem interakcji seksualnej
(œrednia: 3,3519, przy F = 0,0045). Najmniej trudnoœci w zakresie rozwijania interak-
cji deklaruj¹ osoby z modelu z³otego œrodka (2,2946) oraz modelu chaotycznego
(œrednia: 2,300).

� Podtrzymywanie interakcji seksualnej: Kobiety wychowane w modelu z³otego œrodka
(2,5), charakteryzuj¹ siê najwy¿sz¹ umiejêtnoœci¹ podtrzymywania interakcji seksualnej.
Kobiety wywodz¹ce siê z rodzin, w których dominowa³ model restrykcyjny maj¹ naj-
wiêcej trudnoœci z podtrzymaniem interakcji seksualnej (œrednia: 2,8148, przy F = 0,036).

� Tworzenie trwa³ego zwi¹zku erotycznego: brak ró¿nic33.

IV. Wnioski z badañ

� Wychowanie seksualne dziewczynek jest bardziej rygorystyczne, a tak¿e akcentuj¹ce
ograniczenia i trud zwi¹zany z byciem kobiet¹.

� Wiêksze przyzwolenie na zainteresowanie seksualnoœci¹ otrzymuj¹ od rodziców
ch³opcy, co byæ mo¿e przyczyniaæ siê do obserwowanych w wieku póŸniejszym, ró¿-
nic w funkcjonowaniu erotycznym.

� Wychowanie kobiety w modelu restrykcyjnym mo¿e przyczyniaæ siê do problemów
w partnerskim funkcjonowaniu seksualnym w zakresie rozwijania interakcji seksual-
nej oraz jej podtrzymywania. Nie stwierdzono ró¿nic w umiejêtnoœci nawi¹zywania
interakcji seksualnej oraz tworzenia trwa³ego zwi¹zku erotycznego.

� Wychowanie ma istotny wp³yw na kszta³towanie siê póŸniejszych postaw wobec aktyw-
noœci seksualnej – przyjêty model wychowania mo¿e determinowaæ pewne aspekty
¿ycia seksualnego (poprzez zawarte w nim kulturowe i psychospo³eczne determinan-
ty) – zw³aszcza w przypadku dziewczynek, których seksualnoœæ w wiêkszym stopniu
jest regulowana przez czynniki œrodowiskowe.
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Summary

Models of Sexual Upbringing in the Families of Origin of Modern Women versus

the Transformation of Sexual Morality

The paper attempts to present the transformations in sexual morality and their significance
for the sexual upbringing of men and women. The results of the research presented herein al-
low us to analyze the models of sexual upbringing implemented in the families of origin of
modern young women. It also verifies whether there are differences between men and women
in the realm of sexual upbringing in their families of origin and if there are differences in their
sexual functioning within a partnership depending on the model of sexual upbringing in the
family of origin.
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