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Edukacja seksualna po polsku: tradycje, praktyki,
pola konfliktu i dialogu
(Agnieszka Kociañska, Zobaczyæ ³osia. Historia polskiej edukacji seksualnej od
pierwszej lekcji do internetu, Wydawnictwo Czarne, Wo³owiec 2017, ss. 424)
Agnieszka Kociañska napisa³a kolejn¹ wa¿n¹ ksi¹¿kê. Zobaczyæ ³osia.
Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu to kontynuacja tematyki podjêtej przez autorkê w ramach monografii P³eæ, przyjemnoæ i przemoc. Kszta³towanie wiedzy eksperckiej o seksualnoci w Polsce
(Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014). W opisywanej tu pracy autorka przygl¹da siê równie¿ kszta³towaniu dyskursów eksperckich dotycz¹cych seksualnoci  koncentruje siê na szeroko pojêtej edukacji seksualnej w XX w. (w Polsce), ale przedstawia j¹ w kontekcie przemian
powi¹zanych z ni¹ systemów wiedzy i spo³ecznych praktyk.
Tym razem autorka wybiera formê popularnonaukow¹, co nie oznacza
wcale, ¿e mamy do czynienia z rozpraw¹ l¿ejszego kalibru: ksi¹¿ka jest efektem bardzo starannych kwerend i badañ, a rozwa¿ania w niej zawarte s¹ odkrywcze i wnosz¹ce nowe istotne rozpoznania. S¹dzê nawet, ¿e  wbrew potocznym intuicjom  taki wybór gatunkowy przys³u¿y³ siê merytorycznej
wartoci pracy, autorka mog³a bowiem w wiêkszym stopniu skupiæ siê na rekonstrukcji znacz¹cych historii, przytoczyæ obszerniejsze fragmenty ró¿nego
rodzaju tekstów, znakomicie ilustruj¹cych rozmaitoæ i zmiennoæ konceptualizacji zarówno dowiadczenia i dojrzewania seksualnego, jak i fachowej wiedzy o nim. Dziêki temu mamy do czynienia nie tylko z niezwykle wci¹gaj¹c¹
lektur¹, od której naprawdê trudno siê oderwaæ, ale równie¿ z nieustann¹ rewizj¹ przekonañ, które sk³onni byliby zapewne podzielaæ równie¿ fachowcy
w dziedzinie edukacji seksualnej lub badañ nad ni¹. Podam kilka przyk³adów
takich typowych s¹dów, które w ksi¹¿ce zostaj¹ podane w w¹tpliwoæ:
 Wiek inicjacji seksualnej siê obni¿a: m³odzie¿ zaczyna dzi wspó³¿ycie
wczeniej ni¿ kiedy.
Jak dowodzi autorka, odwo³uj¹c siê do badañ z pocz¹tków XX w. i materia³ów historycznych, wnioskowaæ mo¿na raczej o tendencji odwrotnej. W przed187
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wojennej Polsce inicjacja seksualna ch³opców mia³a miejsce rednio kilka lat
wczeniej ni¿ obecnie  w du¿ej mierze ze wzglêdu na (uwarunkowany klasowo) fakt, ¿e ich pierwszymi partnerkami by³y zazwyczaj prostytutki i s³u¿¹ce.
 Koció³ katolicki reprezentuje w kwestii ¿ycia seksualnego stanowisko
konsekwentnie konserwatywne i nie jest otwarty na dialog.
Autorka ukazuje bardzo ró¿ne nurty refleksji i historyczne (choæ ca³kiem
niedawne i wci¹¿ ró¿nie interpretowane) zmiany wyk³adni doktryny w obrêbie Kocio³a. Okazuje siê, ¿e bywa³y w ostatnich kilkudziesiêciu latach rodowiska kocielne otwarte na dialog, a niekiedy nawet nastawione w kwestii
seksualnoci bardziej postêpowo i emancypacyjnie ni¿ g³ównonurtowa polska seksuologia.
 Tradycjê wsi polskiej cechuje surowoæ w kwestiach moralnych; w tradycji nie jest obecna edukacja seksualna i przyzwolenie na stosunki przedma³¿eñskie. Postêp zwi¹zany jest z miastem.
Zakorzenienie tego przekonania  twierdzi autorka  zawdziêczamy cenzurze materia³u etnograficznego i zbyt w¹skim definicjom edukacji seksualnej. Gdy uwzglêdnimy inne rodki przekazu wiedzy spo³ecznie cennej (np.
pieni), okazuje siê, ¿e wiedza o normach zachowañ seksualnych by³a przekazywana, a przedma³¿eñska cnota niekoniecznie waloryzowana szczególnie
wysoko, równie¿ w przypadku dziewcz¹t. Te ostatnie w folklorze ludowym
ukazane s¹ jako maj¹ce potrzeby seksualne  a takie ujêcie nie jest oczywistoci¹ nawet we wspó³czesnej edukacji seksualnej, prezentuj¹cej dziewczêta
raczej jako spragnione uczuæ, nie seksu.
Z badañ autorki wynika równie¿, ¿e (wbrew potocznym przekonaniom)
elementy nowoczesnej edukacji seksualnej mog¹ funkcjonowaæ lepiej w ma³ych orodkach miejskich ni¿ w aglomeracjach.
 Po roku 1989 docieraj¹ do Polski modernizuj¹ce wp³ywy zachodnie,
tak¿e w sferze wiedzy i edukacji o seksualnoci.
Jak przekonuje autorka, polska szko³a seksuologiczna, rozwijaj¹ca siê
w czasach PRL, zdecydowanie wyprzedza³a dokonania zachodnie. Podczas
gdy na Zachodzie dominowa³o ujêcie scjentystyczne, polscy seksuolodzy
proponowali holistyczne i interdyscyplinarne podejcie do ludzkiej seksualnoci. Najciekawszy podrêcznik edukacji seksualnej dla m³odzie¿y powsta³
na krótko przed upadkiem komunizmu, ale nigdy nie zosta³ wprowadzony do
nauczania szkolnego. Po roku 1989 dokonania polskiej seksuologii nie s¹
wykorzystywane w edukacji szkolnej. G³ówn¹ przyczyn¹ jest wp³yw, jaki uzyska³y na edukacjê szkoln¹ katolickie rodowiska konserwatywne, inspiruj¹ce
siê w du¿ej mierze dorobkiem konserwatystów amerykañskich i poszukuj¹ce
medycznych uzasadnieñ dla doktrynalnych przekonañ. rodowiska te zamkniête
s¹ na dialog, definiuj¹ inne opcje wiatopogl¹dowe jako wrogie.
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Wielk¹ zalet¹ ksi¹¿ki  pozwalaj¹c¹ w przekonuj¹cy sposób podwa¿aæ
opinie takie jak wymienione powy¿ej  jest wykorzystanie bardzo szerokiego
i zró¿nicowanego materia³u ród³owego: tekstów historycznych, materia³u
etnograficznego (znakomity pomys³ w³¹czenia do rozwa¿añ badañ nad folklorem), wreszcie unikatowych wiadectw dowiadczenia (listy m³odzie¿y do
seksuologów, niedostêpne poza archiwum autorki). Dziêki takiemu zderzeniu perspektyw czytelnik (ka¿dej opcji wiatopogl¹dowej) traci poczucie
oczywistoci s¹dów w materii seksualnoci. Przeledzenie wraz z Agnieszk¹
Kociañsk¹ ponadstuletniej historii refleksji o dowiadczeniu seksualnym
(praktykach, technikach i s¹dach o nich, a tak¿e o sposobach definiowania
odmiennoci i przemocy) sprawia, ¿e okrelenie, czym jest postêp, nowoczesnoæ i naukowoæ w omawianej dziedzinie, staje siê zadaniem niezwykle trudnym. W pewnym sensie wnioski z lektury s¹ doæ przygnêbiaj¹ce: budowane obecnie modele edukacji seksualnej  podobnie jak wczeniejsze
 niekoniecznie zaspokajaj¹ potrzeby jej odbiorców, a rzeczywistoæ wojen
kulturowych i medykalizacja dyskursów o seksualnoci raczej nie s³u¿¹ budowaniu satysfakcjonuj¹cych programów edukacyjnych. Wydaje siê, ¿e materia³ zaprezentowany przez autorkê dostarcza bardzo mocnego uzasadnienia dla jej postulatu, by program edukacji seksualnej budowaæ poprzez dialog
ró¿nych rodowisk, w odwo³aniu do najlepszych tradycji polskiej seksuologii, która rozwija³a siê w³anie dziêki dialogowi z pacjentami, z Kocio³em,
z przedstawicielami innych nauk.
Ksi¹¿ka Agnieszki Kociañskiej jest rozpraw¹ znakomit¹, poznawczo odkrywcz¹, wietnie napisan¹ i niezwykle ciekaw¹, która z pewnoci¹ bêdzie pozycj¹
czytan¹ w ró¿nych rodowiskach i w ró¿nych celach  nie tylko w rodowisku
naukowym. Mam te¿ nadziejê, ¿e chocia¿ w pewnym stopniu uda siê tej ksi¹¿ce osi¹gn¹æ cel spo³eczny, w jakim zosta³a napisana  a wiêc zainicjowaæ dialog, którego podstaw¹ bêdzie wiedza: nie tylko medyczna czy czerpana ze
statystyk i doktrynalnych przekonañ, ale te¿ wiedza historyczna, etnograficzna, wiedza o dowiadczeniu.
Na koniec jeszcze o samym frapuj¹cym tytule ksi¹¿ki. Wyjanienie zagadki zwi¹zków ³osia z edukacj¹ seksualn¹ znajdzie czytelnik na 32 stronie.
Nie chodzi tu bynajmniej o ¿ycie seksualne ³osi, a o metaforê: w poradnikach dla m³odzie¿y z pierwszych dekad PRL niewiele miejsca powiêcano
dojrzewaniu seksualnemu, koncentruj¹c siê raczej na dojrzewaniu emocjonalnym, a trudnoci metaforyzuj¹c (przyk³ad organizacji wycieczki do lasu,
której celem jest zobaczenie ³osi). Autorka do takiego typu przekazów 
wci¹¿ silnie obecnych w ró¿nych dyskursach i programach edukacyjnych 
ma stosunek krytyczny: jasno daje wyraz przekonaniu, ¿e podstaw¹ dobrej
edukacji jest otwartoæ i podmiotowe podejcie do ucznia.
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