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Literatura mlodziezowa jako
instrument edukacji seksualnej
Wokól funkcji literatury "osobnej"
Dzielo literackie spelnia trzy zasadnicze funkcje: estetyczna, poznawcza
i wychowawcza (Slawinski 2008: 168-170). Pierwsza z nich polega na wywolywaniu przezycia estetycznego, bedacego odpowiedzia odbiorcy na specyficzny wewnetrzny porzadek konstrukcyjny utworu. Punkcja poznawcza zaklada
wpisanie w tekst odwolan do rzeczywistosci pozaliterackiej, poszerzajac w ten
sposób wiedze czytelnika o swiecie. Natomiast rola wychowawcza to oddzialywanie na moralnosc i poglady ideowe odbiorców. Prymarne znaczenie w przypadku literatury pieknej odgrywa tutaj funkcja estetyczna.
Troche inaczej bywa postrzegana specyfika ról, jakie spelnia twórczosc adresowana do dzieci i mlodziezy. Sugeruje to juz sam fakt, ze okresla sie ja jako literature "osobna" badz "czwarta'!. Ta galaz pismiennictwa wyróznia sie przede
wszystkim dydaktyzmem, który zarówno wspomaga edukacje mlodocianego
czytelnika, jak i wychowywanie go. Z drugiej strony cechuje ja obecnosc ludycznosci i komizmu, która pozwalaja doswiadczac rozrywki w trakcie lektury.
Wiaza sie z tym jeszcze dwie inne kategorie: przygodowosc i fantastyka, dzieki
którym przyciaga sie uwage odbiorcy i rozwija jego wyobraznie. Ponadto literatura dla dzieci i mlodziezy podlega specyficznym uwarunkowaniom zewnetrznym, jakie wyznacza psychologia rozwojowa i pedagogika (Adamczykowa
2008: 29). Stanislaw Prycie zwraca takze uwage na obecnosc w niej gatunków, które nie pojawiaja sie w pismiennictwie wysoko artystycznym (Prycie
l
Terminy te zostaly wprowadzone przez Jerzego Cieslikowskiego, który stworzyl fundament badan nad literatura dla dzieci i mlodziezy w Polsce. Okreslenie "osobna" mialo pokazywac, ze ten dzial pismiennictwa odróznia sie od pozostalej twórczosci. Natomiast pojecie
"literatury czwartej" stalo sie wynikiem próby umiejscowienia literatury dla dzieci i mlodziezy
w stosunku do trzyklasowego podzialu twórczosci zaproponowanego przez Czeslawa Hernasa
(literatura wysoka, literatura ludowa, literatura brukowa). Por. J. Cieslikowski, Literatura osobna, wybór R. Waksmund, Warszawa 1985, s. 11-12.

- 215 -

Dominik Borowski

1999: 73). Przykladami moga byc chociazby basn, kolysanka itp. Pomimo
przedstawionych tu wybranych cech wyrózniajacych literature "osobna" na
tle pozostalej twórczosci ma ona z nia równiez punkty styczne. Moga nimi
byc chociazby poslugiwanie sie motywami czy archetypami wypracowanymi
na gruncie twórczosci ogólnej, a takze wykorzystywanie takich samych sposobów konstrukcji utworów literackich. Przywolane wlasciwosci pokazuja, ze
granice miedzy tekstami dla dzieci i tekstami dla doroslych sa dosc ruchome
i niejednokrotnie zaleza wylacznie od indywidualnego procesu twórczego
pisarza (Nieres-Chevrel2009: 82). Nie pozostaje jednak nie zgodzic sie z sadem
Jolanty Lugowskiej, ze literatura dziecieco-mlodziezowa uwzgledniac musi
mozliwosci, zainteresowania i preferencje potencjalnego odbiorcy (Lugowska
2009: 238).
Scharakteryzowana galaz pismiennictwa spelnia glównie trzy podstawowe
funkcje: pouczajaca, edukacyjna i rozrywkowa (Marcoin, Chelebourg2013:
64). Pierwsza z nich odniesc mozna do funkcji wychowawczej, która odpowiada za ksztaltowanie osobowosci czytelnika i przekazywanie mu powszechnie
obowiazujacych zasad moralnych. Natomiast rola edukacyjna polega na wlaczaniu do tekstu literackiego róznych informacji o otaczajacym swiecie i mechanizmach jego funkcjonowania. Ostatnia z wymienionych funkcji, wlasciwa
przede wszystkim literaturze popularnej, ma za zadanie przyniesc odbiorcy
przyjemnosc, relaks, a proces czytania uczynic dobra zabawa. Literatura dla
dzieci i mlodziezy realizuje równiez funkcje estetyczna (Lagache 2006: 45-46),
bowiem niejednokrotnie wazny jest sposób konstruowania tekstu literackiego
i ponadczasowe sensy, jakie on przekazuje odbiorcom. Obecnie przypisuje sie
jej jeszcze dwie wazne role: kompensacyjna i terapeutyczna (Skotnicka 2010:
88-89). Funkcja kompensacyjna odnosi sie do tego, ze literatura przynosi dzieciecemu i mlodziezowemu odbiorcy uzupelnienie braków z otaczajacej rzeczywistosci, pokazujac odlegle swiaty, niezwykle przygody, realizacje skrywanych
marzen itp. Zas terapeutycznosc tekstów literackich rozumiana jest jako zapewnianie czytelnikom mozliwosci odizolowania sie od rzeczywistosci, co pozwala
im na wyciszenie i poradzenie sobie z trudnymi przezyciami. Róznorodnosc
funkcji, jakie spelnia literatura dziecieca i mlodziezowa jest wynikiem zachodzacych przemian kulturowych i spolecznych. Poza tym istotne znaczenie ma
tu odbiorca, którego potrzeby sprawiaja, ze teksty literackie maja szerszy repertuar ról wzgledem literatury ogólnej.
Literatura dla dzieci i mlodziezy bywa zatem traktowana nie tylko jako
narzedzie rozrywki, ale takze jako nosnik informacji i poradnik, jak powinno sie zyc. Szczególne znaczenie ma to w przypadku twórczosci adresowanej
do nastolatków, którzy stopniowo wchodza do swiata doroslych ludzi. Dosc
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czesto potrzebuja oni wiedzy o radzeniu sobie z trudnymi problemami, które
traktowane sa jako tabu. Trzeba tutaj zauwazyc, ze najnowsza twórczosc dla
adolescentów stara sie sprostac tym wyzwaniom, poruszajac przemilczane
dotad problemy (Piatyszek 2009: 58). W tej grupie znajduja sie m. in. tresci
powiazane z przygotowaniem do zycia w rodzinie. Celem tego artykulu bedzie pokazanie, w jaki sposób literatura mlodziezowa spelnia role instrumentu
edukacji seksualnej.

Edukacja seksualna w literaturze dla nastolatków
Sam termin "edukacji seksualna" spotkac mozna czesto w przekazach
medialnych, które poruszaja kwestie edukowania mlodych ludzi w zakresie
seksualnosci czlowieka. Kojarzy sie on zazwyczaj wylacznie ze sfera seksualnosci czlowieka, choc jego ramy znaczeniowe sa szersze. Edukacja seksualna
okresla sie bowiem promowanie zdrowia seksualnego wraz z towarzyszacymi
mu komponentami. Porusza ono przede wszystkim kwestie zdrowego rozwoju
seksualnego, budowania odpowiedzialnych i równych relacji miedzy partnerami, przemocy seksualnej i róznych zaburzen (Lew-Starowicz, Dlugolecka
2006: 9). Zwraca takze uwage na zagadnienia psychologiczno-spoleczne, do
jakich zaliczyc mozna m. in. modele rodziny, wzorce plciowe itp. Ma to na celu
przede wszystkim socjalizacje (Chomczynska-Miliszkiewicz 2002: 106-107)
okreslonych tresci, które stana sie podstawa funkcjonowania w doroslym zyciu.
W najnowszej literaturze adresowanej do odbiorcy mlodziezowego, którym
zazwyczaj ma byc gimnazjalista badz licealista, zaobserwowac mozna obecnosc
wielu problemów z zakresu edukacji seksualnej. Zaliczaja sie do nich chociazby: dojrzewanie fizyczne, rodzina tradycyjna, rodzina niepelna, stosunek
seksualny, antykoncepcja, orientacja seksualna, wizerunek kobiety i mezczyzny, milosc itp. Wszystkie pojawiajace sie tresci mozna zgrupowac w dwóch
ogólnych kategoriach.
Pierwsza z nich stanowi problematyka dotyczaca kwestii, które bezposrednio nie dotycza seksualnosci, m. in. adolescencji, modelu rodziny czy
wzorców plciowych. W tekstach adresowanych do mlodych ludzi pojawia sie
wiele odniesien do okresu dojrzewania i zwiazanych z nim trudnosci. Kaska
Podrywaczka Marty Fox (2008) porusza kwestie labilnosci emocjonalnej nastolatków. Glówna bohaterka doswiadcza skrajnych emocji w czasie rozmowy z rodzicami. W jednej chwili smieje sie, okazujac radosc, która za chwile
przeistacza sie w smutek, sklaniajacy ja do naglego ataku placzu. Swiadczy
to o braku dojrzalosci emocjonalnej u pietnastolatki, ale jednoczesnie zostaje przedstawione jako cos naturalnego. Nastolatka nie panuje nad emocjami
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w trudnej dla niej sytuacji, co jest typowe dla wiekszosci mlodych ludzi.
Rozmowa z rodzicami o klopotach osobistych moze byc krepujaca, stresujaca czy nawet frustrujaca. Natomiast Pierwsza noc pod golym niebem Agaty
Manczyk (2008) zwraca uwage na trudnosci, jakie pojawiaja sie pomiedzy nastolatkami a ich doroslymi opiekunami. Bazyl i Inka - bohaterowie powiesci
- uciekaja z domów rodzinnych, poniewaz czuja sie niezauwazani przez swoich
bliskich. Inka zyje w rodzinie, która stawia jej wysokie wymagania i zupelnie
nie bierze pod uwage indywidualnych potrzeb dziecka. Zas Bazyl ma przeciwna sytuacje, gdyz jego rozwiedzeni rodzice nie interesuja sie, tym co on
robi i jakie ma problemy. Zachowanie obojga mlodych ludzi determinuje bunt
wobec postepowania doroslych. Powiesc pokazuje, ze konflikty pokolen moga
zdarzyc sie w kazdej rodzinie i wynikac z róznych przyczyn. Zarówno utwór
Fox, jak i Manczyk analizuja wazne problemy okresu dojrzewania, odslaniajac
ich tajemnice. Przekazywane informacje moga pomóc nastoletnim czytelnikom zrozumiec swoje zachowanie i sytuacje, w jakiej sie znalezli. Ma to takze
walor terapeutyczny, poniewaz opowiedziana historia pozwala jednoczesnie
zapomniec na chwile o wlasnych problemach i odnalezc ich rozwiazanie.
W omawianej kategorii usytuowac nalezy równiez zagadnienie wizerunku
wspólczesnej rodziny. Caly czas funkcjonuje tradycyjny model, który odnalezc
mozna w Jezyciadzie Malgorzaty Musierowicz. Pojawia sie tam kochajaca sie
rodzina, która sklada sie z matki, ojca i dzieci. Wszyscy razem staraja sie rozwiazywac pojawiajace problemy, zawsze znajdujac satysfakcjonujace rozwiazanie. Na przeciwleglym biegunie sytuuje sie obraz rodziny, która nie zawsze
spelnia swoje funkcje i nie ma stalej struktury. Rokko Barbary Ciwoniuk (2013)
to powiesc, która jako jedna z nielicznych przedstawia, jak wyglada zycie nastolatka z samotnie wychowujacym go ojcem. W tej rodzinie kazdy funkcjonuje
niezaleznie od siebie, nie interesujac sie soba nawzajem. Siedemnastoletni Roch
moze nie chodzic na wszystkie lekcje do szkoly, nikt nie sprawdza, z jakim
towarzystwem spedza czas. Jego ojciec bowiem prowadzi tryb zycia "imprezowicza" i kobieciarza, dajac synowi bardzo zly wzorzec. Taka sytuacja ulega
zmianie dopiero w koncowej czesci utworu, kiedy to obaj mezczyzni rozmawiaja o okolicznosciach smierci matki Rocha, które dotychczas byly owiane tajemnica. Zupelnie inaczej funkcjonuje rodzina Alicji z Pozlacanej rybki Barbary
Kosmowskiej (2014). Jej rodzice rozwiedli sie, ale mimo to pozostali w dobrych
relacjach. Ojciec ozenil sie z nowa kobieta, która urodzila mu syna. Matka
pozostala wolna osoba, nie próbujac niszczyc szczescia bylego meza. Alicja poczatkowo nie akcentowala rozwodu rodziców az do momentu narodzin brata,
który stal sie dla niej bardzo wazna osoba. Historia nastolatki przeciwstawia sie
stereotypom, dajac przyklad, jak dobrze moze funkcjonowac rodzina rozbita.
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Warto jeszcze przywolac powiesc Beaty Ostrowickiej Zla dziewczyna (2014),
w której zaprezentowano patologiczna sytuacje rodzinna glównej bohaterki.
Marcysia pochodzi z biednej rodziny, która mieszka w malej wiosce. Jej ojciec
jest alkoholikiem, który terroryzuje swoich najblizszych. Matka calkowicie
poddaje sie humorom meza, który niejednokrotnie zachowuje sie wobec niej
agresywnie. Dziewczyna opuszcza swoich bliskich i przeprowadza sie do ciotki w Krakowie, gdzie podejmuje nauke w liceum. Rodzina Marcysi staje sie
tutaj typem rodziny dysfunkcyjnej, która nie kieruje sie dobrem. Determinacja
bohaterki udowadnia jednak, ze mozna wyjsc z tego srodowiska, ale brak
wlasciwych relacji w domu odbija sie na jej pózniejszym zyciu. Dziewczyna
ma problemy z nawiazywaniem relacji z innymi ludzmi, a takze z budowaniem blizszych zwiazków. W przedstawianie modeli rodziny w literaturze dla
mlodziezy pelni dwa zadania. Po pierwsze uswiadamia mlodych czytelników
o wielosci i problematycznosc sytuacji rodzinnych, jakie wspólczesnie pojawiaja sie w swiecie rzeczywistym. Poza tym odbiorcom daje wskazówki, jak
funkcjonowac w róznych typach rodzin, a takze uwidacznia skutki obecnosci
dysfunkcji w podstawowej komórce spolecznej. Poruszeniu tej problematyki
mozna przypisywac jeszcze role kompensacyjna, gdyz czytelnikom, majacym
trudna sytuacje, daje namiastke pozytywnych relacji.
Obecnosc elementów edukacji seksualnej w literaturze dla mlodziezy przejawia sie w przekazywaniu wzorców kobiecosci i meskosci, które wpisane sa
w kreacje poszczególnych postaci. Z jednej strony odpowiadaja one tradycyjnym pogladom, z drugiej - realizuja nowe podejscie. Szczególnie interesujace wydaja sie te drugie, dlatego warto przyjrzec sie im blizej. Wywrotka
Kazimierza Szymeczko (2012) wprowadza postac Basi, która wychowuje sie
bez ojca, który odbywa kare wiezienna. Nastolatka ma tylko matke i mlodszego brata, którymi stara sie opiekowac. To wymaga od niej niezwyklego uporu
i sily, które cechuja zazwyczaj mezczyzn. Poza tym dziewczyna wykazuje sie
odwaga, ratujac swoich najblizszych z rak przestepców. Taki sposób kreacji tej
postaci odbiega od stereotypowego wzorca kobiecosci, wprowadzajac wiele
cech meskosci. Istotne znaczenie tutaj takze fakt, ze Basia zaczyna ogrywac role
glowy rodziny, która stereotypowo przypisuje sie ojcu. Takie zadanie wymaga
od niej dojrzalosci i odpowiedzialnosci mimo mlodego wieku. Maskulinizacja
postaci kobiecej zostala zastosowana przy ksztaltowaniu sylwetki Patrycji
z Bidula Mariusz Maslanki (2010). Nastolatka jest osoba bezwzgledna, dla
której stosowanie przemocy stanowi metode rozwiazywania zaistnialych problemów. Swoim zachowaniem budzi postrach wsród pozostalych mieszkanców domu dziecka, a szczególnie kolegów jej mlodszego brata. Agresywnosc
przypisywana jest najczesciej mezczyznom, przez co postac traci jakas czesc
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swojej kulturowej kobiecosci. Obie kreacje pokazuja nowe wzorce bycia kobieta
(dziewczyna), które zostaly wypracowane przez otaczajaca sytuacje spoleczna,
rodzinna. Jednak pierwszy z nich budzi pozytywne odczucia z uwagi na motywacje, którymi kieruje sie bohaterka. Natomiast drugi wywoluje niesmak
i przyczynia sie do negatywnej oceny postaci, poniewaz zachowanie wyrzadza
krzywde niewinnym wspólmieszkancom domu dziecka. Przemiany dostrzega
sie równiez w ksztaltowaniu postaci meskich, którym przypisuje sie niekiedy
cechy kobiece. Tytulowy Igor Barbary Ciwoniuk (2011) jest chlopcem, którego
samotnie wychowuje matka. Nie nalezy on do odwaznych ludzi, poniewaz boi
sie starszych chlopców i nie potrafi sie sprzeciwic nekaniu z ich strony. Cechuje
go raczej spokój i lagodne usposobienie, które stereotypowo przypisuje sie kobietom. Podobnie nacechowanie ma jego sposób spedzania wolnego czasu,
poniewaz m. in. czyta i pomaga mamie w kuchni, co kojarzone jest z zajeciami
kobiecymi. Mozna zatem bez watpienia stwierdzic, ze realizuje sie tu nowy
model meskosci, rezygnujacy z typowych cech. Wprowadzanie takich wzorców plciowych do literatury dla mlodziezy ma przede wszystkim pokazac, ze
coraz czesciej pojawiaja sie ludzie, którzy nie wpisuja sie w utrwalone stereotypy. Ponadto zacheca do refleksji nad rola kobiety i mezczyzny w zyciu, która
zmienia sie wraz z nastepujacymi przemianami kulturowymi. Z drugiej strony
prezentowane modele kobiecosci i meskosci ogrywaja wazna role w socjalizacji
ról plciowych. Literatura dla mlodziezy stara sie odchodzic od stereotypowych
ujec, odnoszac sie do przemian spoleczno-kulturowych.
Druga, jednoczesnie naj ciekawsza, kategorie tworza zagadnienia zwiazane
z seksualnoscia mlodych ludzi. Wazne jest tutaj zarówno emocjonalne zaangazowanie w relacje z drugim czlowiekiem, jak i zycie seksualne mlodych ludzi.
Najnowsza literatura adresowana do nastoletniego odbiorcy bardzo czesto porusza te kwestie, wlaczajac je w fabuly powiesciowe.
Jednym z tematów wielu powiesci mlodziezowych jest zakochanie, zauroczenie czy pierwsza milosc. W Bransoletce Ewy Nowak (2014) glówna bohaterka znajduje sie w okresie, w którym nastolatkowie próbuja tworzyc miedzy
soba coraz blizsze zwiazki. Poczatkowo nie jest ona jeszcze zainteresowana
poszukiwaniem swojej "drugiej polówki'~ Dopiero wycieczka szkolna zmienia
to podejscie, poniewaz Weronika poznaje na niej Lukasza. Przystojny nastolatek nawiazuje z nia rozmowe i siada przy niej w autobusie. Dla dziewczyny
zmienia sie nagle caly swiat, gdyz zachowanie Lukasza odbiera jako oznaki
zauroczenia w niej. Jednakze chlopak zblizyl sie do niej jedynie po to, aby zgodzila sie ona pojechac za niego na warsztaty teatralne. To sklonilo Weronike
do zachowania dystansu wobec innych nastolatków. W trakcie warsztatów teatralnych zainteresowal sie nia Olek, którego potraktowala z obojetnoscia. Tam
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tez poznala Karola, który unikal kontaktu z grupa. Dziewczyna próbowala
poznac go blizej i odkrywala, ze chlopak nie ma jednej reki, co ukrywa przed
swoim otoczeniem. Oboje zaczeli spedzac ze soba coraz wiecej czasu i stali sie
szczesliwym zwiazkiem. Cala historia pokazuje, jakie zmiany zachodza w relacjach interpersonalnych adolescentów. Przestaje im wystarczac kolezenstwo
czy przyjazn, wiec zaczynaja poszukiwac milosci. Niejednokrotnie maja powazne trudnosci z interpretacja zachowan otaczajacych ich ludzi, przypisujac
im okazywanie zauroczenia czy tez zobojetnienia na ich uczucia. Taka rozbieznosc prowadzi do pomylek, które przyczyniaja sie do zamykania sie na innych
ludzi czy przezywania rozpaczy. Niewatpliwie jest to typowe zachowanie dla
adolescentów, którzy znajduja sie dopiero na etapie dojrzewania emocjonalnego. Powiesc Nowak nie krytykuje tego faktu, a po przez przedstawiona fabule
próbuje wspomóc nastoletnich czytelników w ich trudnosciach, pokazujac, ze
kazdy ma szanse na znalezienie prawdziwej milosci. Z podobna problematyka
zmaga sie Kawa z kardamonem Joanny Jagiello (2012), w której czternastoletnia Halinka, nazywa Linka, niespodziewanie zakochuje sie. Dziewczyna
mieszka w domu wraz ze swoja matka, ojczymem i przyrodnim bratem. Nauka
nie jest jej mocna strona, za to interesuje ja fotografia. Dzieki temu poznaje
przypadkowo Adriana, który jest uczniem spolecznej szkoly, w której ksztalca
sie przyszli malarze i fotografowie. Poczatkowo ich znajomosc ma charakter
przelotnej znajomosci, która jednak z czasem staje sie kolezenstwem. Linka
powtarza sobie caly czas, ze Adrian jest wylacznie jej kolega. Zupelnie nie
zwraca uwagi na to, ze zaczyna spedzac z nim coraz wiecej czasu, moze liczyc
na jego pomóc w kazdej sytuacji. Caly czas odsuwa od siebie mysl o zakochaniu sie, sprawiajac przykrosc nastolatkowi, który traktuje jej obojetnosc
jako odrzucenie. Dopiero w momencie, kiedy Adrian ma wyjechac na stale do
Anglii Linka uswiadamia sobie, jak bardzo kocha tego chlopaka. Wyznaje mu
tu w ostatniej chwili przed startem samolotu, co sprawia, ze ich kontakt nie
konczy sie. Przypadek bohaterki Kawy z kardamonem odnosi sie do sytuacji,
w których mlodzi ludzie nie rozumieja jeszcze dobrze wlasnych uczuc. Traktuja
niektórych ludzi w wyjatkowy sposób, jednak wstydza sie do tego przyznac sie
przed samym soba i ta osoba. To wywoluje rózne trudnosci i napiecia w relacji z drugim czlowiekiem. Powiesc przynosi dobra rade, jak poradzic sobie
z takim problemem. Najwazniejsze jest szczere wyznanie wlasnych uczuc, których nie powinno sie wstydzic. To jedyna sciezka, która pozwoli na szczesliwe
zakonczenie. Oba przywolane teksty literackie próbuja zachecic do poznawania i mówienie o uczuciach, a takze odkrywaja mechanizmy funkcjonowania
mlodzienczej milosci.
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Z ta problematyka wiaza sie dylematy, z jakimi spotykaja sie mlodzi ludzie.
Przykladem moze byc chociazby orientacja seksualna i zwiazane z nia niepokoje. Ten temat podejmuje powiesc Koniec gry Anny Onichimowskiej (2012).
W utworze opowiedziana zostala historia siedemnastoletniego Aleksandra,
który odkrywa swoje preferencje seksualne przy próbie nawiazywania blizszych relacji z kobietami. Najpierw spotyka sie z kolezanka siostry, a pózniej
tworzy zwiazek z Renia - najladniejsza dziewczyna w szkole. Chlopak poczatkowo jest szczesliwy z sytuacji, w jakiej sie znalazl. Jednak stopniowo zaczyna odczuwac dyskomfort zwiazany z ogarniajacym go zainteresowaniem
mezczyznami. Aleksander próbuje nawiazac kontakt z poznanym trenerem
z silowni, od którego oczekuje wprowadzenia w srodowisko homoseksualistów.
To pociaga za soba odkrycie u siebie pociagu seksualnego do przedstawicieli
wlasnej plci. W efekcie nastolatek zrywa ze swoja partnerka i zostaje wyrzucony z rodzinnego domu. Od tej pory nie ukrywa swojego homoseksualizmu
i nawiazuje blizsze relacje z mezczyznami. Koniec gry skupia sie na problemie
ksztaltowania sie orientacji seksualnej glównego bohatera, która nie wpisuje
sie w psychologiczne modele. Zwrócono tutaj szczególna uwage na trudnosci,
jakie towarzysza odkrywaniu i zrozumieniu wlasnych preferencji sensualnych.
Z jednej strony sa nimi wewnetrzne rozterki bohatera, z drugiej zas - reakcja
otoczenia na jego innosc, a szczególnie rodziny. Powiesc ma zachecic do refleksji na temat homoseksualizmu oraz przyniesc mlodym zagubionym ludziom
wsparcie w poznawaniu wlasnej tozsamosci.
Literatura mlodziezowa nie pomija bardzo waznego problemu, jaki stanowia kontakty seksualne adolescentów. W powiesciach dla mlodziezy odnalezc
mozna wiele refleksji na ten temat, a takze bezposrednie opisy tych zdarzen.
Nastepuje pewne przelamywanie tabu zwiazanego z seksualnoscia. Jednym
z pierwszych tego typu utworów w Polsce byl Agaton-Gagaton: jak pieknie byc
soba Marty Fox (2009), w którym pojawil sie rozdzial zatytulowany Orgazm.
Nastoletnia Agata próbuje w nim zebrac informacje na temat orgazmu, rozmawiajac z czlonkami swojej rodziny i przegladajac rózne zródla wiedzy. W ten
sposób udalo jej sie znalezc definicje, która skonfrontowala ze spostrzezeniami
doroslych. Jednak niezbyt dokladne wyjasnienia, które uslyszala, zaowocowaly
wieloma watpliwosciami. Nastolatka zaczela zastanawiac sie, kiedy przezywa
orgazm i czy jest on najwazniejszy w zyciu. Jej watpliwosci rozwiala mama,
która stwierdzila, ze najwazniejsza jest milosc, i tylko ona, bo milosc prawdziwa
trwa cale lata i dzieki niej mozna góry przenosic, a orgazm trwa kilka sekund
i gdyby nie bylo milosci, to tylko przez te krótkie chwile zycie mialoby sens i wartosc (Fox 2009: 133). Wprowadzenie tej problematyki w tresc powiesciowej
fabuly spelnia funkcje poznawcza i wychowawcza. Mlody czytelnik dostaje
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porcje wiadomosci ze sfery seksualnosci, która bywa traktowana jako tabu.
Jednoczesnie przedstawiona sytuacja zacheca do podejmowania rozmów na
trudne tematy i zadawania pytan doroslym. Co ciekawe bohaterka powiesci
Fox pytania o orgazm nie kieruje do swojego ojca, co moze swiadczyc o pewnych barierach kulturowych zwiazanych z podzialem na to, co kobiece i meskie. Taka rozmowa prawdopodobnie byla sprzeczna z tym zalozeniem.
Istotne znaczenie ma równiez problem inicjacji seksualnej, który pojawia
sie w zyciu nastolatków. W Zlej dziewczynie Beaty Ostrowickiej wprowadzono
scene, w której jeden z kolegów próbuje wspólzyc z Marcysia:
Patrzy na mnie bez slowa, a potem obejmuje i wciaga do pobliskiej
bramy. Calujemy sie gwaltownie ... [... ] Jegodlonie bladza po moich
wloskach, szyi, plecach. Sa na brzuchu ... [... ] I nagle ta chlodna
mysl, ze pierwszy raz nie moze byc w bramie smierdzacej sikami
kotów. Nie! Nie! Odpycham Iza od siebie, on traci równowage, a ja
z palajacymi policzkami uciekam z bramy (Ostrowicka 2014: 137).
Cala sytuacja z jednej strony odslania mechanizm budzenia sie pozadania
seksualnego. Dotykanie ciala przez mezczyzne sprawia Marcysi ogromna przyjemnosc, nad która traci chwilami traci kontrole. Jednak koncowe zachowanie
Marcysi przekazuje bardzo wazny komunikat o tym, ze pierwszy kontakt seksualny nie powinien byc przypadkowy. Poza tym jej postepowanie przypomina,
ze kazda ze stron ma prawo do przerwania zblizenia. Tak tez zachowuje sie
bohaterka Plotkarskiego SMS-a Marty Fox (2012), która w trakcie zaplanowanej inicjacji seksualnej niespodziewanie ja przerywa, choc sama jej wczesniej
chciala.
Z kontaktami seksualnymi nastolatków wiaze sie kwestia antykoncepcji i konsekwencji wspólzycia. Taki watek pojawia sie w Koncu gry Anny
Onichimowskiej (2012), gdzie dochodzi do stosunku seksualnego pomiedzy
Aleksandrem Renata. Bylo to zdarzenie nieplanowane i nieznane dotychczas
dla obojga. Mimo to pierwszy kontakt seksualny przyniósl mi zadowolenie
i przyjemnosc, których nie zalowali. Dopiero przy pozegnaniu Aleksander zdal
sobie sprawe, ze nie stosowal zadnego srodka antykoncepcyjnego. Wówczas
zaczal zastanawiac sie, czy jego partnerka stosuje pigulki przeciwko zajsciu
w ciaze. Chlopak nie wypowiedzial jednak glosno swoich obaw, aby nie popsuc
milej atmosfery. Zdarzenie staje sie pretekstem do przekazania czytelnikom
informacji, ze srodki antykoncepcyjne moga stosowac zarówno mezczyzni, jak
i kobiety. Poza tym zwraca sie tutaj uwage na fakt, ze mlodzi ludzie motywowa ni ciekawoscia zupelnie zapominaja o konsekwencjach swojego zachowania. To
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moze stac przyczyna pózniejszych obaw czy leków zwiazanych z nieplanowana
ciaza. W tym miejscu warto przywolac historie Ewy z powiesci Ono Doroty
Terakowskiej (2003). Dziewietnastolatka wypila za duzo alkoholu w trakcie
sylwestrowej imprezy i stracila kontrola nad soba. W efekcie trzech mezczyzn
zabralo ja z lokalu, w którym sie bawila, i zmusilo do kontaktu seksualnego.
W wyniku gwaltu Ewa zaszla w ciaze. Niewatpliwie te scene mozna potratowac
jako przestroge dla mlodych dziewczat. Przyjmowanie niekontrolowanej ilosci
uzywek i nawiazywanie kontaktów z nieznajomymi moze przyniesc zgubne
konsekwencje. Jedna z najpowazniejszych to przymusowy stosunek seksualny, który oprawcy przynosi przyjemnosc, zas ofierze ból i upokorzenie. Obie
powiesciowe sytuacje zwracaja uwage na kwestie swiadomosci podejmowania
decyzji o wspólzyciu i jej skutków. Co ciekawe zaden utwór nie nastrecza czytelników przesadnym pouczaniem, a jedynie sklania do zastanowienia sie nad
opisanymi sytuacjami. Poza tym powiesci Ono mozna jeszcze przypisywac
role terapeutyczna, poniewaz moze wspomagac odnalezienie sie w zyciu po
gwalcie.
Z przeprowadzonych rozwazan widac, ze najnowsza literatura dla mlodziezy
dosc chetnie podejmuje problematyke z zakresu edukacji seksualnej. Istotne
znaczenie ma tutaj wlaczanie w fabule poszczególnych utworów literackich
informacji z dziedziny seksualnosci czlowieka i zwiazanych z tym sfer. I tak
mlodziezowe powiesci przynosza opisy problemów i zmian, jakich doswiadczaja adolescenci. W konstruowanych w nich swiatach wazny element stanowi
rodzina, która odzwierciedla modele ze swiata pozapowiesciowego. Zatem pojawia sie kwestia samotnego wychowywania, relacji dziecko - rodzin zastepczych czy patologii, jakie ogarniaja dom rodzinny. Natomiast kreacje poszczególnych postaci promuja nowe wzorce kobiecosci i meskosci, które respektuja
równouprawnienie i przemiennosc ról. Literatura mlodziezowa podejmuje
równiez tematy zwiazane strickte z seksualnoscia nastolatków. W powiesciach
objasniania sie, jak wyglada zauroczenie czy pierwsza milosc, podkreslajac przy
tym skutki niedojrzalosci emocjonalnej. Ponadto autorzy podejmuja refleksje
na trudny temat, jakim jest stosunek seksualny. W niektórych powiesciach
pojawiaja zaledwie szczatkowe informacje o seksie, inne zas wlaczaja sceny
pierwszego kontaktu cielesnego mlodych ludzi. Pozwala to sklonienie odbiorców do refleksji wokól wspólzycia i jego konsekwencji. Przywolujac drastyczne
nastepstwa nieprzemyslanych kontaktów seksualnych powiesci dla mlodziezy
próbuja ostrzegac przed nimi.
Literatura mlodziezowa jako instrument edukacji seksualnej spelnia przede
wszystkim dwie bardzo wazne funkcje: edukacyjna i pouczajaca. Dostarcza
swoim czytelnikom informacji o seksualnosci czlowieka, których nie zawsze
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mówi sie w sposób otwarty. Poza tym promuje okreslone postawy i zachowania,
a takze daje wskazówki i sklania do róznych refleksji. W ten sposób literatura
dla mlodziezy uzupelnia dzialania wychowawcze, a niejednokrotnie zastepuje
je. Ponadto teksty adresowane do mlodych ludzi moge niekiedy spelniac role
kompensacyjna i terapeutyczna. Odkrywaja bowiem przed adolescentami nieznane im wczesniej tajniki ludzkiego zycia badz próbuja pomóc im zrozumiec
trudna sytuacje, w jakiej sie znalezli.
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