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Hi sto ria sek su al no ści czło wie ka uznaje nad mier ne za in te re so -
wa nie sek sem za coś z grun tu nie mo ral nego. W znacz nej czę -
ści chrze ści jań skie go my śle nia po wra ca trud ność z ak cep ta cją
te go zja wi ska ja ko nor mal ne go aspek tu ży cia. Prze ni ka je „ne -
ga ty wizm sek su al ny” i nie chęt ne przy zna nie, że seks to zło ko -
niecz ne umoż li wia ją ce re pro duk cję i dla te go po win no się go
za mknąć w mał żeń stwie. Dość dłu go przed sta wi cie le za wo -
dów me dycz nych po dzie la li to sta no wi sko (Ban croft 2005).
W dru giej po ło wie XX wie ku za szły istot ne zmia ny. Po ja wi ły
się bar dziej li be ral ne, bar dziej po zy tyw ne na sta wie nia do sek -
su, lecz prze ciw wa gą dla nich jest trwa ją cy na dal ne ga ty wizm
sek su al ny pew nych czę ści spo łe czeń stwa. Jed nak stop nio wo
i nie tyl ko w mał żeń stwach he te ro sek su al nych uzna je się po -
zy tyw ną ro lę sek su w na wią zy wa niu bli skich związ ków, cze -
mu to wa rzy szy świa do mość, jak ła two mo że on ulec znisz cze-
niu. Do strze ga my zmia ny, zwłasz cza w po dej ściu me dy cy ny
do ko biet, ma ją ce na ce lu nie sie nie po mo cy w utrzy ma niu po -
zy tyw ne go od dzia ły wa nia te go kom po nen tu na ży cie czło wie -
ka. Stop nio wą ak cep ta cję spo łecz ną zy sku je nad zwy czaj na
zmien ność sek su al nych środ ków wy ra zu, co sześć dzie siąt lat
te mu ujaw ni ły ba da nia Al fre da Kin seya. Mi mo to na dal sto -
imy w ob li czu wy zwa nia, jak okre ślić to, co jest do pusz czal ne
pod wzglę dem mo ral nym lub spo łecz no -oby cza jo wym. Do tąd
do mi no wa ło po ję cie nor my wraz z to wa rzy szą cą mu ten den cją
do pięt no wa nia wszyst kie go, co uwa ża no za nie nor mal ne.
W tym roz dzia le omó wi my wie le do brze zna nych przy kła dów
sek su al no ści nie uwa ża nych za nor mal ne, do któ rych nie wąt -
pli wie za li cza się asek su al ność. Oprócz dą że nia do lep sze go
zro zu mie nia te go ro dza ju wzor ców be ha wio ral nych, aby sku -
tecz niej nieść po moc oso bom uwa ża ją cym je za pro ble ma tycz -
ne, w pro ce sie tym jest też miej sce na po sze rze nie na szej
wie dzy na te mat sła bo do tąd zro zu mia ne go roz wo ju nor mal -
nych za cho wań sek su al nych. Jed nak naj pierw upo raj my się
z ter mi no lo gią.

Ter mi no lo gia: mniej szo ści sek su al ne, 
wa rian ty, de wia cje, per wer sje czy pa ra fi lie?

Mniej szo ści sek su al ne
W ostat nim wy da niu tej książ ki, część ta po ja wi ła się w roz -
dzia le po świę co nym mniej szo ściom sek su al nym, co sta no wi
neu tral ny ter min, uzna ją cy, że w spo łe czeń stwie ist nie je wie -
le grup mniej szo ścio wych sa mo okre śla ją cych się przez wła sną
sek su al ność. Spo łecz ność ho mo sek su al na omó wio na w ostat -
nim roz dzia le jest spo śród nich naj więk sza i naj waż niej sza.
W na stęp nym roz dzia le omó wi my oso by o toż sa mo ściach
trans sek su al nych. W tym roz dzia le zaj mie my się wie lo ma in -
ny mi wzor ca mi sek su al ny mi, mo gą cy mi mieć zwią zek z gru -
pa mi mniej szo ścio wy mi dla nie któ rych osób, lecz dla in nych
ma ją cych cha rak ter bar dzo zin dy wi du ali zo wa ny.

De wia cje sek su al ne
Uży wa łem te go po ję cia w mo ich wcze śniej szych pra cach (np.
Ban croft 1974). Mia nem de wia cji przy ję ło się okre ślać za cho -
wa nie, któ re wy kra cza po za nor my na kre ślo ne przez spo łe czeń -
stwo. Sta no wią one po łą cze nie zin sty tu cjo na li zo wa nych norm
praw nych oraz po wszech nie przy swo jo nych za sad lub oby cza -
jów. Ga gnon i Si mon (1967) wpro wa dzi li roz róż nie nie mię dzy
trze ma ro dza ja mi de wia cji sek su al nych. Po pierw sze, nor mal -
na de wia cja obej mu je ta kie za cho wa nia, jak ma stur ba cja, seks
przed mał żeń ski i seks oral ny, któ re – mi mo że na dal trak to wa -
ne z dez apro ba tą, a w nie któ rych czę ściach świa ta pod le ga ją ce
na wet sank cjom praw nym – prak ty ko wa ne są przez wie lu lu dzi.
Wła śnie w tej dzie dzi nie do strze ga my naj bar dziej wy raź ną de -
styg ma ty za cję. De wia cja sub kul tu ro wa obej mu je bar dziej wi -
docz ne mniej szo ści sek su al ne, ta kie jak sub kul tu ry ho mo sek su-
al ne i trans gen de ro we. Po trze cie, ist nie ją de wia cje in dy wi du al -
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ne obej mu ją ce za cho wa nia sek su al ne, któ re nie or ga ni zu ją się
wy raź nie w sub kul tu ry ani w gru py mniej szo ścio we, np. eks hi -
bi cjo nizm. Ist nie nie sub kul tu ry, z któ rą mo że iden ty fi ko wać się
oso ba upra wia ją ca de wia cję, mo że mieć de cy du ją ce zna cze nie
dla jej sa mo po czu cia i ada pta cji. Ist nie nie gru py spo łecz nej,
w ob rę bie któ rej moż na się czuć nor mal nym i ak cep to wa nym,
kon tra stu je ostro z cią głą świa do mo ścią nie nor mal no ści i na -
pięt no wa nia. Jed nak te go ro dza ju sub kul tu ry by naj mniej nie są
sta tycz ne, sta le ewo lu ują i zmie nia ją się, od zwier cie dla jąc po -
sta wy spo łecz ne cha rak te ry stycz ne dla swo ich cza sów (zob.
roz dział 10). W po ło wie XIX wie ku ho mo sek su ali ści mie li nie -
wie le moż li wo ści uczest nic twa w sub kul tu rze ho mo sek su al nej,
pod czas gdy obec nie ist nie je mię dzy na ro do wa sieć ta kich or -
ga ni za cji. In ne od mia ny de wia cyj nej sek su al no ści two rzą wła -
sne or ga ni za cje lub sub kul tu ry. Za li cza ją się do nich np. dość
po pu lar ne or ga ni za cje trans gen de rycz ne. Cie ka wy przy kład sta -
no wi gieł da in for ma cji na te mat pe do fi lii (Pa edo phi lia In for -
ma tion Exchan ge – PIE) stwo rzo na w la tach sie dem dzie sią tych.
Jed nak spo łecz ny an ta go nizm wo bec pe do fi lii był tak sil ny, że
wszel kie pu blicz ne zgro ma dze nia tej gru py wy wo ły wa ły
ogrom ną wro gość opi nii pu blicz nej. Po rów ny wa no ją na wet
(Plum mer 1979) do pu blicz nej re ak cji na ho mo sek su alizm
w prze szło ści, cho ciaż jest mniej praw do po dob ne, że na sta wie -
nia do tej for my za cho wa nia sta ną się bar dziej to le ran cyj ne
w mia rę upły wu cza su. O’Car roll (1980), czło nek PIE, pod jął
po waż ną, lecz mo im zda niem nie uda ną pró bę obro ny pe do fi lii
ja ko pre fe ren cji sek su al nej.
Źró dłem ko lej nej po waż nej zmia ny jest In ter net. In ter ne -

to we spo łecz no ści nie są tym sa mym, co gru py spo łecz ne
„w re alu”, lecz ofe ru ją co raz szer sze moż li wo ści kon tak tów
mię dzy oso ba mi o nie zwy kłych za in te re so wa niach sek su al -
nych. Ja ko że ter min „de wia cja” na brał pe jo ra tyw nych ko no -
ta cji, za prze sta łem je go sto so wa nia.

Zbo cze nia sek su al ne
Ter min sze ro ko sto so wa ny w prze szło ści, jed no znacz nie ko -
ja rzy się z czymś złym, ma cha rak ter styg ma ty zu ją cy i dla te -
go po win no się go uni kać.

Pa ra fi lie
Obec nie to kon wen cjo nal ny ter min me dycz ny za sto so wa ny
naj pierw przez Ste ke la (1924) za miast „zbo cze nia” i wpro wa -
dzo ny do DSM -III w 1980 ro ku. Je go grec ki źró dło słów to pa -
ra ozna cza ją cy „przy/obok” oraz fi lia – „umi ło wa nie” lub
„przy jaźń”. Nie od rze czy bę dzie w tym miej scu przy po mnieć,
że ca łe ro dzi ny „fi lii” i „-izmów” moż na przy pi sać Mo ney owi,
któ ry uwiel biał two rzyć neo lo gi zmy. Wi ki pe dia (en.wi ki pe -
dia.org) wy mie nia 106 ter mi nów w tej ka te go rii, więk szość su -
ge ru ją cych rzad kie za cho wa nia sek su al ne, na te mat któ rych,
oprócz na zwy, nie wie le wia do mo. Do le piej zna nych „-filii”
za li cza ją się ne kro fi lia (sek su al ne za in te re so wa nie zwło ka mi)
i zoo fi lia (sek su al ne za in te re so wa nie zwie rzę ta mi), a do mniej
zna nych – for mi ko fi lia (pod typ zoo fi lii obej mu ją cy mrów ki
lub in ne owa dy) oraz kli sma fi lia (osią ga nie sa tys fak cji sek su -
al nej po przez wlew do od byt ni czy). Po dej ście to jed nak kon -
cen tru je się na ro dza jach, a nie na me cha ni zmach wy ja śnia-
ją cych, a na do da tek trą ci nie co za wi łą me dy ka li za cją (Mo ser
2001), któ rej wo lę uni kać.

Wa rian ty
Hen ry (1948) użył ter mi nu „wa rian ty sek su al ne” w swo im ba -
da niu wzor ców za cho wań ho mo sek su al nych, któ re, co cie ka -
we, spon so ro wał za ło żo ny w 1935 ro ku Ko mi tet do spraw
Ba dań Wa rian tów Sek su al nych (Com mit tee for the Stu dy of
Sex Va riants, Inc.). Je go ce lem by ło ini cjo wa nie, wspie ra nie
i pro mo wa nie stu diów i ba dań na uko wych po ru sza ją cych oraz
obej mu ją cych kli nicz ne, psy cho lo gicz ne i so cjo lo gicz ne aspek -
ty wa rian tów od bie ga ją cych od nor my za cho wań sek su al nych
i zwią za nych z tym za gad nień. (Hen ry 1948, s. v), czy li dość
szczyt ny i obiek tyw ny cel. Bli żej na szych cza sów, Gos se lin
i Wil son (1980) opu bli ko wa li książ kę pt. Se xu al va ria tions:
fe ti shism, sa do -ma so chism and trans ve stism (Wa rian ty sek su al -
ne: fe ty szyzm, sa do ma so chizm i trans we sty tyzm). W ten spo -
sób zmi ni ma li zo wa li na cisk na ano ma lię i pa to lo gię, stwier-
dza jąc, że opi sy wa ne przez nich wzor ce sek su al no ści nie ko -
niecz nie przy spa rza ją pro ble mów oso bom bez po śred nio za in te -
re so wa nym. Dla te go w tej książ ce po sta no wi łem sto so wać
ter min „wa rian ty sek su al ne”.

W tym roz dziale skon cen trowano się na trzech wa rian -
tach sek su al nych: asek su al no ści, fe ty szy zmie i sa do ma so chi -
zmie. Re pre zen tu ją one trzy aspek ty sek su al no ści: (i) obec -
ność (lub nie obec ność) po pę du sek su al ne go – czy li bodź ca
sek su al ne go lub ro dza ju oso by, któ ra nas po cią ga, (ii) ro dzaj
wza jem nych kon tak tów z part ne rem sek su al nym oraz (iii) ro -
dzaj bez po śred nie go po bu dza nia sek su al ne go, ja ki wy stę pu -
je w tej in te rak cji. Naj pierw do ko na my prze glą du na szej dość
ogra ni czo nej wie dzy w tej dzie dzi nie, a na stęp nie po dej mie -
my pró bę po rów na nia moż li wych me cha ni zmów wy ja śnia -
ją cych każdy z nich i za sta no wi my się, co mó wią nam one
bar dziej ogól nie o sek su al no ści czło wie ka. Wa rian ty, uzna -
wa ne za nie le gal ne i przy pusz czal nie szko dli we lub bu dzą ce
nie po kój u in nych (np. sa dyzm, eks hi bi cjo nizm i pe do fi lia)
prze ana li zo wa no w roz dzia le 16.

Asek su al ność
Ze wzglę du na za kres in dy wi du al nej zmien no ści spo so bów
wy ra zu sek su al no ści u czło wie ka, co prze ko nu ją co udo ku men -
to wa li Kin sey i wsp. (1948, 1953), mo że my roz wa żyć im pli -
ka cje skraj nych roz kła dów ta kich czyn ni ków, jak czę stość
ak tyw no ści sek su al nej i in ten syw ność po żą da nia sek su al ne go.
Oso by hi per sek su al ne mo gą mieć pro ble my, np. trud no ści
z opa no wa niem wła snej sek su al no ści z róż ny mi ne ga tyw ny mi
te go kon se kwen cja mi. Pro ble mów mo że tak że przy spa rzać hi -
po sek su al ność, czy li nie obec ność po żą da nia sek su al ne go,
zwłasz cza w przy pad ku kli nicz nie zdia gno zo wa ne go ze spo łu
ob ni żo ne go od czu wa nia po żą da nia sek su al ne go. Oba ro dza je
pro ble ma tycz nej sek su al no ści prze ana li zo wa no bar dziej szcze -
gó ło wo w roz dzia łach 11 i 12. Jed nak w przy pad ku obu skraj -
no ści ist nie je praw do po do bień stwo, że pew ne oso by bę dą się
czu ły kom for to wo z wy so kim lub z ni skim po zio mem wła snej
sek su al no ści, po nad to mo że on pod pew ny mi wzglę da mi okre -
ślać in dy wi du al ną toż sa mość sek su al ną. Oso by cha rak te ry zu -
ją ce się wy so kim po żą da niem sek su al nym naj praw do po dob-
niej bę dą mia ły toż sa mość he te ro sek su al ną, ho mo sek su al ną
lub bi sek su al ną i uwa żać się za sek su al nie atrak cyj ne przy kła -
dy ta kich toż sa mo ści. Lecz co z oso ba mi asek su al ny mi z ni -
skim lub nie obec nym za in te re so wa niem sek su al nym?
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Tę kwe stię na le ży roz wa żyć w kon tek ście hi sto rycz nym.
Jak wcze śniej wspo mnia no, sto sun ko wo nie daw no za koń czył
się dłu gi okres hi sto rii, gdy wy ra ża nie wła snej sek su al no ści
tłu mio no lub ogra ni cza no wpły wa mi spo łecz no -oby cza jo wy -
mi i re li gij ny mi. W tych oko licz no ściach oso ba asek su al na
do sko na le pa so wa ła do wie lu aspek tów spo łe czeń stwa, na -
wet mał żeń stwa, sta no wiąc wy raz oby cza jo wo -spo łecz nie
pre fe ro wa nej „war to ści do myśl nej”. Ab bott (1999) udo ku -
men to wa ła dłu gą hi sto rię ce li ba tu, zin sty tu cjo na li zo wa ne go
na róż ne spo so by (np. kler ka to lic ki) lub przyj mo wa ne go
z róż nych wzglę dów. In ną spra wą jest to, czy i w ja kim za kre -
sie oso ba po zo sta ją ca w ce li ba cie jest asek su al na. Jak się
ostat nio oka za ło, nie wszy scy du chow ni ka to lic cy po zo sta ją
w ce li ba cie, a nie któ rzy ma ją z tym wy raź ne kło po ty. Lecz
obec nie, w no wo cze snej erze względ ne go po zy ty wi zmu sek -
su al ne go, ce li bat wy ma ga po waż niej sze go uza sad nie nia. Dla -
cze go ktoś, kto nie jest du chow nym ka to lic kim, wy bie ra ce -
li bat w dzi siej szym świe cie?

Ana li zu jąc hi sto rię ce li ba tu, Ab bott (1999) do ko na ła cie -
ka we go oso bi ste go od kry cia. Przez więk szą część ży cia by ła
oso bą sek su al nie ak tyw ną, lecz wy czoł gaw szy się spod gru zów
roz bi te go mał żeń stwa i za czy na jąc no we ży cie w nie zna nym
mie ście, nie by łam za an ga żo wa na w zwią zek sek su al ny. Cie -
sząc się z po czu cia swo bo dy, ja ką in ne ko bie ty czer pią z do -
bro wol ne go ce li ba tu, wy bra łam go świa do mie (s. 22). W tym
przy pad ku wi dzi my przy ję cie ce li ba tu lub in ter per so nal nej
bez czyn no ści sek su al nej ja ko al ter na ty wę dla pro ble ma tycz -
nych związ ków sek su al nych. Nie któ re oso by oczy wi ście wy -
bie ra ją tę al ter na ty wę na wcze snym eta pie roz wo ju, in ne
póź niej zmie nia ją zda nie. I znów po wra ca py ta nie – czy wy bie -
ra my na sze toż sa mo ści sek su al ne, czy też ewo lu ują one, co
stwier dzi li śmy w roz dzia le 5 w od nie sie niu do toż sa mo ści ho -
mo sek su al nych i he te ro sek su al nych. Czy asek su al ność jest toż -
sa mo ścią, któ rą pew ni lu dzie wy bie ra ją, czy też wy kształ ca się
ona u nich nie za leż nie od świa do me go wy bo ru?

W ostat nich la tach co raz wię cej uwa gi po świę ca no asek -
su al no ści i de ba cie o jej cha rak te rze. Jay (2003), cha rak te ry zu -
ją cy sam sie bie ja ko asek su ali sta, za ło żył wi try nę in ter ne to wą
dla osób asek su al nych (www.ase xu ali ty.org) pod na zwą AVEN
(Ase xu al Vi si bi li ty and Edu ca tion Ne twork). We wstę pie pi sze:
Oso ba asek su al na nie prze ży wa po cią gu sek su al ne go. W od -
róż nie niu od ce li ba tu wy bie ra ne go przez nie któ rych lu dzi,
asek su al ność sta no wi in te gral ną część te go, czym je steś my.
Na stęp nie opi su je ca ły wa chlarz za cho wań wśród osób iden ty -
fi ku ją cych się ja ko asek su al ne. Część z nich chcia ła by żyć
w bli skich związ kach, lecz bez ja kie go kol wiek sek su, pod czas
gdy in ni wo lą wieść ży cie in dy wi du al ne. Wspo mi na o tym, że
oso by asek su al ne mo gą prze ży wać po ciąg do in nych osób, lecz
nie ma on cha rak te ru sek su al ne go. Jed nak na pod sta wie te go
ro dza ju po cią gu nie sek su al ne go, su ge ru je, że oso by asek su al -
ne mo gą się iden ty fi ko wać ja ko ho mo sek su ali ści, hetero- lub
bi sek su ali ści. Jest to tro chę za gma twa ne.

Ba da nia asek su al no ści roz po czę ły się sto sun ko wo nie daw -
no. John son i wsp. (1994) w pierw szym bry tyj skim ba da niu
NA TSAL za py ta li re spon den tów płci mę skiej, czy od czu wa li
po ciąg sek su al ny do in nych osób, da jąc im sześć moż li wych
od po wie dzi: (i) tyl ko do ko biet, ni gdy do męż czyzn, (ii) czę -
ściej do ko biet i przy naj mniej raz do męż czy zny, (iii) mniej
wię cej jed na ko wo czę sto do ko biet i do męż czyzn, (iv) czę -
ściej do męż czyzn i przy naj mniej raz do ko bie ty, (v) tyl ko do
męż czyzn, lub (vi) ni gdy nie czu łem po cią gu sek su al ne go do

ni ko go. W przy pad ku ko biet, pierw szych pięć opcji by ło w od -
wrot nej ko lej no ści. 0,8% męż czyzn i 1,2% ko biet wy bra ło
opcję (vi). Po dob ne py ta nia za da no na te mat prze żyć sek su al -
nych za miast po cią gu zmy sło we go: 2% męż czyzn i 1,6% ko -
biet wy bra ło od po wiedź (vi). Od po wiedź (vi) za rów no dla
po cią gu zmy sło we go, jak i dla prze ży cia sek su al ne go wy bra -
ło 0,4% męż czyzn i 0,5% ko biet. John son i wsp. (1994) nie
sko men to wa li tych usta leń. Smith i wsp. (2003) prze ana li zo -
wa li wy ni ki ba da nia Seks w Au stra lii (9729 męż czyzn i 9578
ko biet w wie ku 16–59 lat), w któ rym za da no do kład nie te sa -
me py ta nia na te mat po cią gu i prze ży cia sek su al ne go. W przy -
pad ku po cią gu zmy sło we go, od po wiedź (vi) wy bra ło 0,2%
męż czyzn i 0,6% ko biet, na to miast w przy pad ku prze ży cia
sek su al ne go by ło to 3,3% męż czyzn i 3,1% ko biet. Bo ga ert
(2004) prze pro wa dził po wtór ną ana li zę da nych z bry tyj skie -
go ba da nia NA TSAL z 1994 to ku, sku pia jąc się na py ta niu
o po ciąg sek su al ny. Wy bór od po wie dzi (vi) zin ter pre to wał ja -
ko wskaź nik do tych cza so wej asek su al no ści i prze ana li zo wał
moż li we czyn ni ki pro gno zu ją ce. Oso by wy bie ra ją ce tę moż -
li wość (n = 195, czy li oko ło 1% ba da nych) naj czę ściej by ły
ko bie ta mi, by ły re li gij ne, ce cho wa ły się ni skim wzro stem, by -
ły sła bo wy kształ co ne, mia ły ni ski sta tus spo łecz no -eko no -
micz ny i sła be zdro wie. Ko bie ty asek su al ne czę ściej do no si ły
o póź nym wy stą pie niu pierw szej mie siącz ki. Na tej pod sta -
wie wy wnio sko wał, że da ne su ge ru ją za rów no bio lo gicz ne,
jak i psy cho spo łecz ne uwa run ko wa nia asek su al no ści. O ile
usta le nia te są in te re su ją ce, o ty le zgro ma dzo ne da ne wyj ścio -
we ma ją pew ne ogra ni cze nia. Sześć wy żej wy mie nio nych
opcji od po wie dzi unie moż li wia re spon den to wi wska za nie ak -
tu al nej nie obec no ści po cią gu sek su al ne go w po łą cze niu z fak -
tem, że prze ży wał te go ro dza ju po ciąg w prze szło ści. Dla te go
na le ży wąt pić, czy od po wiedź (vi) moż na za sad nie zin ter pre -
to wać ja ko do tych cza so wą asek su al ność. Po nad to w da nych
nie by ło in for ma cji na te mat ma stur ba cji. Dla te go po zo sta je
nie ja sne, czy oso by okre ślo ne przez nie go ja ko asek su al ne od -
czu wa ły brak po cią gu sek su al ne go do in nych lu dzi, lecz wy-
stę po wa ła u nich mo ty wa cja do in dy wi du al ne go po szu ki wa -
nia przy jem no ści sek su al nej. Nie moż na też stwier dzić, czy
któ ry kol wiek z re spon den tów wy ka zy wał pre fe ren cje sek su -
al ne zwią za ne z fe ty szy zmem.

Prau se i Gra ham (2007) zwer bo wa li 41 osób iden ty fi ku -
ją cych się ja ko asek su al ne z wcze śniej wspo mnia nej wi try ny
in ter ne to wej AVEN, z wi try ny In sty tu tu Kin seya i po do łą -
cze niu 732 stu den tów z grup psy cho lo gii, stwo rzy li „nie asek -
su al ną” gru pę kon tro l ną li czą cą 1105 męż czyzn i ko biet. Obie
gru py wy peł nia ły kil ka an kiet w try bie on li ne, w tym in wen -
tarz po żą da nia sek su al ne go (Se xu al De si re In ven to ry – SDI;
Spec tor i wsp. 1996), mie rzą cy za rów no dia dycz ne, jak i sa -
mot ni cze po żą da nie sek su al ne, ska le ha mo wa nia/po bu dza nia
sek su al ne go (SIS/SES, Jans sen i wsp. 2002) oraz in wen tarz
zdol no ści do prze ży wa nia pod nie ce nia sek su al ne go (Se xu al
Aro usa bi li ty In ven to ry – SAI; Ho on i wsp. 1976). Re spon -
den tom za da wa no też py ta nia otwar te na te mat po strze ga nia
asek su al no ści, jej wad i za let. Oso by asek su al ne do no si ły
o zna czą co niż szym po zio mie dia dycz ne go po żą da nia sek su -
al ne go (tzn. pra gnie niu upra wia nia sek su z part ne rem), mniej -
szej zdol no ści do pod nie ce nia sek su al ne go (SAI) i mniej szej
skłon no ści do po bu dze nia sek su al ne go (SES), lecz nie róż ni -
li się zna czą co od osób nie asek su al nych pod wzglę dem skłon -
no ści do ha mo wa nia sek su al ne go (SIS) i pra gnie nia ma stur-
ba cji. Ba da nie to do star cza bar dziej szcze gó ło wych in for ma -
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cji o ce chach cha rak te ru osób iden ty fi ku ją cych się ja ko asek -
su al ne. Na tej pod sta wie au to rzy wy wnio sko wa li, że pod sta -
wo wą ce chę asek su al no ści sta no wi ni skie po żą da nie sek su-
al ne. Na le ży jed nak zwró cić uwa gę na róż ne moż li we ob cią -
że nia prób. Wie lu spo śród asek su al nych ochot ni ków wy ra zi -
ło chęć zro zu mie nia przy czyn wła snej asek su al no ści, co
su ge ru je, że w ana li zo wa nej pró bie mo gła się po ja wić nad re -
pre zen ta cja osób za nie po ko jo nych tą ce chą wła snej oso bo -
wo ści. Po nad to nie asek su al na gru pa kon tro l na by ła zna czą co
młod sza niż gru pa asek su al na i choć by z te go po wo du wy ni -
ki po rów nań na pod sta wie po szcze gól nych kwe stio na riu szy
po win no się trak to wać z pew ną do zą ostroż no ści.

Znaj du je my się na po cząt ko wym eta pie ba dań te go zja wi -
ska, więc dal sze studia są z pew no ścią ko niecz ne. Jed nak ra czej
się nie zdzi wi my, gdy by się oka za ło, że za wspól ną toż sa mo -
ścią asek su al no ści kry je się róż no rod ność sek su al nych cech
cha rak te ry stycz nych: nie któ re oso by bę dą zu peł nie nie za in te -
re so wa ne sek sem żad ne go ro dza ju, a u in nych po ja wi się wie -
le przy czyn ak tu al ne go uni ka nia związ ków sek su al nych.

Fe ty szyzm
Waż ny ele ment roz wo ju sek su al ne go sta no wi po wsta wa nie
zdol no ści do pod nie ce nia sek su al ne go w od po wie dzi na bodź -
ce sek su al ne. Jak wspo mnia no w roz dzia le 5, w roz wo ju sek su -
al nym mło de go męż czy zny wy da je się ist nieć kry tycz ny okres,
gdy usta la się zwią zek mię dzy okre ślo ny mi bodź ca mi i od po -
wie dzią sek su al ną. Do kład ne me cha ni zmy le żą ce u pod ło ża te -
go pro ce su nie zo sta ły jesz cze wy ja śnio ne i, jak wspo mnia no
w roz dzia le 5, po wszech ne za ło że nie, że uczest ni czy w tym wa -
run ko wa nie jest praw do po dob nie nad mier nym uprosz cze niem.
Swo iste sy gna ły sek su al ne, na ogół obej mu ją ce fi zycz ne atry -
bu ty in nej oso by, zwy kle słu żą do przy cią ga nia męż czyzn do
od po wied nie go part ne ra, jak rów nież do ini cjo wa nia kon tak tu
sek su al ne go. Je że li nasz roz wój sek su al ny prze bie ga pra wi dło -
wo, mo że my osta tecz nie utrzy mać zwią zek z od po wied nim
part ne rem mi mo od wra ca ją ce go uwa gę od dzia ły wa nia in nych
sy gna łów sek su al nych wo kół nas. Ist nie je kil ka waż nych ty pów
zmien no ści zwią za nej z tym pro ce sem. Naj waż niej szym z nich
jest to, czy wy bra ny sy gnał sek su al ny obej mu je przed sta wi cie -
li tej sa mej czy od mien nej płci, co w du żej mie rze de ter mi nu je
na szą toż sa mość sek su al ną (zob. s. 166). Lecz zu peł nie in ny
wy miar do ty czy swo isto ści sy gna łu. W ja kim stop niu na tym
eta pie roz wo jo wym okre śla my na sze pre fe ren cje sek su al ne,
któ re po zo sta ją sta łe i nie zmien ne przez więk szą część na sze go
ży cia? Al ter na tyw nie, w ja kim stop niu na sze swo iste pre fe ren -
cje zmie nia ją się w wy ni ku póź niej szych prze żyć i wpły wu
czyn ni ków spo łecz no -oby cza jo wych? Dzi wić mo że, że tę kwe -
stię pra wie zu peł nie zi gno ro wa no w li te ra tu rze przed mio tu po -
świę co nej sek su al no ści męż czy zny. Okre śle nia „mę ski” i „ko-
bie cy” są jed no znacz ne i nie zmien ne dla więk szo ści lu dzi. Lecz
oprócz te go ist nie je znacz na zmien ność in dy wi du al na pod
wzglę dem cha rak te ry sty ki oso by atrak cyj nej sek su al nie, a tak -
że jak da le ce swo ista i sta ła jest ta cha rak te ry sty ka. Po wró ci my
do tej kwe stii pod czas pod su mo wa nia moż li wych me cha ni -
zmów etio lo gicz nych.

Do tych cza so wy opis do ty czy roz wo ju sek su al ne go męż -
czy zny. Wy żej wspo mnia ne ele men ty nie po ja wia ją się wy raź -
nie w pro ce sie roz wo jo wym ko bie ty, w któ rym atrak cyj ność
ja ko ce cha związ ku ma więk sze zna cze nie niż po ciąg do szcze -

gól ne go ty pu oso by. Re ak tyw ność sek su al na na pew ne ce chy
cha rak te ry stycz ne po żą da ne go part ne ra, a tak że pew ne wzor -
ce in te rak cji sek su al nej mo gą się po ja wić ja ko wy nik pro ce su
wtór ne go.

Męż czyź ni czę sto wy ka zu ją szcze gól ne za in te re so wa nie
po szcze gól ny mi czę ścia mi ko bie ce go (lub mę skie go) cia ła,
np. pier si, po ślad ków lub nóg, a tak że pro por cją ta lii do bio -
der (zob. roz dział 6). W pew nym stop niu pre fe ren cje czę ści
cia ła mo gą być zde ter mi no wa ne kul tu ro wo. Na Za cho dzie
roz miar pier si uwa ża nych za naja trak cyj niej sze pod le gał
zmia nom, po dob nie jak syl wet ka (tzn. szczu płość w po rów -
na niu z tzw. sil ną bu do wą cia ła). Do nie daw na w Chi nach za
szcze gól nie atrak cyj ne sek su al nie uwa ża no sto py w kształ cie
kwia tu lo to su (Mo ney 1977). Wy ni ki nie daw ne go ba da nia
mię dzy kul tu ro we go wska zu ją na pre fe ren cje ma łych stóp
u ko biet i prze cięt ne go roz mia ru sto py u męż czyzn (Fes sler
i wsp. 2005). Kie dy te go ro dza ju swo iste atry bu ty za czy na ją
peł nić ro lę fe ty szy?

Po ję cie fe ty szy zmu
Fe tysz, któ re go por tu gal ski źró dło słów su ge ru je dzie ło sztu ki,
ko ja rzy się tak że ze spe cjal nym sym bo li zmem lub ma gicz nym
zna cze niem – sym bo lem mi ło ści lub iko ną ero ty zmu. Lecz po -
win ni śmy prze ana li zo wać te go ro dza ju „odłą czal ne sym bo le”
oso by uko cha nej wraz z fi zycz ny mi atry bu ta mi lub wspo mnia -
ny mi czę ścia mi cia ła. Fe ty szyzm jest zja wi skiem stop nio wal -
nym. Po ję cie to na bie ra istot no ści, gdy waż niej szą ro lę za czy na
od gry wać sam sy gnał, a nie part ner bę dą cy je go źró dłem. Za -
cho wa nie fe ty szy stycz ne sta je się bar dziej pro ble ma tycz ne, gdy
słu ży do osła bia nia a nie do wzmac nia nia wię zi z part ne rem
sek su al nym, a w naj bar dziej skraj nej po sta ci spra wia, że w ka -
te go riach sek su al nych part ner ja ko oso ba sta je się zby tecz ny.
Fe ty szyzm rzad ko wy stę pu je u ko biet, co wska zu je na zwią zek
mię dzy roz wo jem re ak cji na fe ty sze z wy żej opi sa nym bar dziej
ty po wym mę skim wzor cem roz wo jo wym.

Na le ży uwzględ nić trzy głów ne ka te go rie sy gna łów lub
bodź ców sek su al nych zwią za nych z po wsta wa niem fe ty sza:
(i) część cia ła (par tia lism), (ii) sztucz ne „prze dłu że nie” cia -
ła, np. frag ment gar de ro by, (iii) źró dło swo iste go po bu dze -
nia do ty ko we go (np. fak tu ra okre ślo ne go ma te ria łu).

Czę ści cia ła ja ko fe ty sze (par tia lism)
Ta ka te go ria czę ścio wo po kry wa się z nor mą, lecz swo iste za -
in te re so wa nie okre ślo ny mi czę ścia mi cia ła mo że zdo mi no wać
wszel kie za in te re so wa nie resz tą oso by lub cia łem ja ko ca ło -
ścią. Ri chard von Kraft -Eb bing (1965) spo rzą dził barw ny opis
XIX -wiecz nych fe ty szy, dzię ki któ re mu mo że my do ko nać in -
te re su ją cych po rów nań z fe ty szy zmem współ cze snym. Głów -
nym źró dłem róż nic wy da je się zmia na po staw wo bec sek su-
al no ści. Na przy kład, w tam tych cza sach czę sto wy stę po wa ły
fe ty sze rąk, co au tor po wią zał z za in te re so wa niem ma stur ba -
cją i z trans fe rem ob ra zu wła snej dło ni na dłoń ko bie ty. Obec -
nie fe ty szyzm dło ni spo ty ka się rzad ko (au tor ni gdy nie miał
do czy nie nia choć by z jed nym przy pad kiem), pod czas gdy fe -
ty szyzm stóp (pod ofi lia) to praw do po dob nie naj czę ściej wy -
stę pu ją ca po stać tej od mia ny fe ty szy zmu. Jed nak trud niej
o rów nie do bre wy ja śnie nie po wsta wa nia fe ty szy zmu stóp, jak
to za pro po no wa ne przez Kraft -Eb bin ga w przy pad ku fe ty -
szyz mu dło ni. Po ciąg sek su al ny do uty ka ją cych ko biet lub po
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am pu ta cji spo ty ka się też obec nie, cho ciaż sto sun ko wo rzad ko
(Marks i wsp. 1970). Law ren ce (2006) za su ge ro wał, że prag nie -
nie am pu ta cji zdro wej koń czy ny, zna ne ja ko apo tem no fi lia, mo -
że wy stę po wać u męż czyzn, u któ rych po ja wia się fe tyszyzm
osób po am pu ta cji. Ma my u nich do czy nie nia z trans fe rem toż -
sa mo ści po rów ny wal nym do męż czyzn z au to gy ne fi lią, u któ -
rych po ja wia się trans gen de ryzm (zob. roz dział 10).

Sztucz ne prze dłu że nia (roz sze rze nia) 
czę ści cia ła
Przy pusz czal nie do naj czę ściej spo ty ka nych fe ty szy za li cza -
ją się ele men ty gar de ro by i obu wie. Uży cie ko bie cej gar de -
ro by ja ko fe ty sza czę ścio wo po kry wa się z trans we sty ty zmem
i zo sta nie omó wio ne bar dziej szcze gó ło wo w roz dzia le 10.
Nie któ re fe ty sze do ty czą kon tak tu z dzieć mi, a nie z ko bie ta -
mi, np. z pie lu cha mi.

Fak tu ry i ma te ria ły
Jed nym z naj czę ściej wy stę pu ją cych obec nie fe ty szy jest gu -
ma, szcze gól nie odzież wy ko na na z te go ma te ria łu. In ne ma -
te ria ły to skó ra i błysz czą cy czar ny pla stik. W cza sach von
Kraft -Eb bin ga do naj po pu lar niej szych na le ża ły fu tra, ak sa -
mi ty i je dwa bie.

Chal kley i Po well (1983) zna leź li 48 przy pad ków fe ty -
szyz mu le czo ne go w lon dyń skim Maud sley Ho spi tal w cią gu
dwu dzie stu lat (0,8% skie ro wa nych osób). Tyl ko jed na by ła
ko bie tą (les bij ka z fe ty szem pier si), na to miast u 15% męż -
czyzn wy stę po wał fe tysz czę ści cia ła (głów nie nóg). Resz ta
do ty czy ła odzie ży: 15% obu wia, 23% ar ty ku łów wy ko na nych
z gu my. 17 męż czyzn mia ło je den fe tysz, 9 – dwa, a po zo sta -
łych 22 mia ło ich trzy lub wię cej (mak sy mal nie dzie więć róż -
nych fe ty szy). 25% człon ków tej gru py kra dło swo je fe ty sze.

Gos se lin i Wil son (1980) opi sy wa li 87 człon ków To wa rzy -
stwa Fe ty szy stów Gu my Mac kin to sha1 (Mac kin tosh So cie ty
for Rub ber Fe ti shi sts) i 38 człon ków ko re spon den cyj ne go klu -
bu fe ty szy stów sztucz nej skó ry Ato ma ge. Skon tak to wa li się
tak że ze 133 człon ka mi klu bu sa do ma so chi stycz ne go i z 285
człon ka mi sto wa rzy sze nia trans we sty tów i trans sek su ali stów
(Be au mont So cie ty for Trans ve sti tes and Trans  sexu als). Sto su -
jąc kwe stio na riusz oso bo wo ści Ey senc ka, we wszyst kich czte -
rech gru pach za ob ser wo wa li skłon no ści do in tro wer sji i neu ro-
ty zmu, cho ciaż u żad nej z grup nie zna leź li śred nich wy ni ków
w gra ni cach kli nicz nych. Po cho dze nie spo łecz ne re spon den -
tów by ło dość zwy czaj ne, pre zen to wa li tak że nor mal ny prze -
krój spo łecz no -eko no micz ny.

We in berg i wsp. (1995) zba da li 262 człon ków ho mo sek su -
al nej or ga ni za cji fe ty szy stów stóp (Fo ot Fra ter ni ty), któ ra pro -
mo wa ła kon tak ty mię dzy swo imi człon ka mi za po mo cą biu -
le ty nu. Za miesz cza no se rię ob ra zo wych opo wie ści. ‘Mi łość
stóp’ z re gu ły po le ga ła na ‘czcze niu’ stóp in ne go męż czy zny po -
przez ca ło wa nie, piesz czo ty, ssa nie oraz/lub li za nie (s. 20). To
cie ka we ba da nie opi su je nie tyl ko wy raź ny fe ty szyzm wśród
ho mo sek su ali stów, lecz tak że wska zu je na znacz ną zmien ność
zdo mi no wa nia ży cia ero tycz ne go przez fe tysz oraz zwią zek
z in ny mi pro ble ma mi psy cho lo gicz ny mi lub in ter per so nal ny -
mi. Jed nak mi mo szcze gó ło we go opi su nie ma my po ję cia, ja -
ka jest ge ne za po wsta wa nia pod ofi lii.

Po dob nie jak w przy pad ku wie lu in nych aspek tów sek su -
al no ści, na świat fe ty szy zmu du ży wpływ wy warł In ter net –
nie tyl ko ze wzglę du na sze ro ki za kres bodź ców, lecz tak że
na spo sob ność iden ty fi ka cji z in ny mi fe ty szy sta mi, co w kon -
se kwen cji pro wa dzi do osła bie nia po czu cia nie nor mal no ści.
Jun gin ger (1997) opi sał „al ter na tyw ne fo ra sek su al ne”, któ re
zna lazł w In ter ne cie w 1995 ro ku, z któ rych wie le po świę co -
nych by ło pra wie wy łącz nie fe ty szom. Na pod sta wie wy bra -
nych stron, po li czył róż ne opi sa ne lub przed sta wia ne fe ty sze.
Spo śród odzie ży, naj czę ściej po ja wia ła się bie li zna, a w tej ka -
te go rii naj bar dziej po pu lar ne by ły majt ki. Co cie ka we, na dru -
gim miej scu znaj do wa ły się pie lu chy. Czę sto po ja wia ły się
tak że przed mio ty wy ko na ne z gu my i ze skó ry, szcze gól nie
gu mo wa bie li zna i skó rza ne obu wie. Wśród wy żej wspo mnia -
nych czę ści cia ła, naj czę ściej spo ty ka no sto py lub pal ce u nóg.
Po da no tak że spo sób wy ko rzy sta nia fe ty sza – naj bar dziej po -
pu lar ne by ło no sze nie, oglą da nie i piesz cze nie.

Fe ty szyzm dość rzad ko wy stę pu je u ko biet (Kin sey i wsp.
1953). Oprócz cy to wa ne go wy żej przy pad ku, Stol ler (1982)
opi sał trzy przy kła dy fe ty szy stycz ne go trans we sty ty zmu u ko -
biet. Jed nak idea ko bie ce go fe ty szy zmu jest ak tyw nie pro mo -
wa na. Gam man i Ma ki nen (1995) opu bli ko wa ły książ kę pt.
Fe ma le Fe ti shism (Fe ty szyzm u ko biet), któ rą Eh ren berg (2000)
w swo jej re cen zji skry ty ko wa ła za hi sto rycz ną ne ga cję ist nie -
nia fe ty szy zmu wśród ko biet ja ko fal lo cen trycz ne za prze cze nie
pra gnień i li bi do ak tyw nych ko biet (s. 193). Zda niem De vor
(1996), nie któ rzy teo re ty cy fe mi ni stycz ni uwa ża ją, że za sto so -
wa nie sztucz nych pe ni sów w ce lach sek su al nych speł nia de fi -
ni cję fe ty szy zmu.

Uwa run ko wa nia fe ty szy zmu
Czę sto przyj mu je się, że fe ty szyzm wy ni ka ze swo iste go uwa -
run ko wa nia od po wie dzi sek su al nej na okre ślo ne bodź ce. U męż -
czy zny wy ka za no do świad czal nie zdol ność do kla sycz ne go wa -
run ko wa nia erek cji na nie zwy kłe bodź ce (Rach man i Hodg son
1968, Ban croft 1974). Nie moż na wy klu czyć, że erek cja to od po -
wiedź szcze gól nie po dat na na wa run ko wa nie. Mo że za le żeć czę -
ścio wo od wi docz no ści erek cji, więc pro ce sy po znaw cze mo gą
me dio wać od po wiedź sek su al ną na okre ślo ne bodź ce (np. tam ten
przed miot wy wo łał erek cję, więc mu si mieć zna cze nie sek su al -
ne). Fakt, że ko bie ty są o wie le mniej świa do me ja kiej kol wiek
od po wie dzi wła snych na rzą dów płcio wych (zob. s. 138) mo że
wy ja śnić wi docz ny brak te go ro dza ju ucze nia się w od nie sie niu
do fe ty sza. Jed nak nie wy star cza tu zwy kły mo del wa run ko wa -
nia, gdyż aby utrzy mać od po wiedź, mu szą też za dzia łać in ne
czyn ni ki. Za su ge ro wa no, że po dob nie jak w przy pad ku in nych
pre fe ren cji sek su al nych, ma stur ba cja i or gazm w od po wie dzi na
fe tysz słu ży wzmoc nie niu i utrzy my wa niu te go związ ku (McGu -
ire i wsp. 1965). Mi mo to dla teo re ty ków pro ce su ucze nia się po -
zo sta je za gad ką, dla cze go u nie któ rych osób okre ślo ne bodź ce
ule ga ją wy biór cze mu wzmoc nie niu, pod czas gdy u więk szo ści
wy stę pu je uogól nio ne ucze nie się po zwa la ją ce na roz wój pre fe -
ren cji sek su al nych, a doj rze wa nie wraz z do świad cze niem obej -
mu je ca łą oso bę. To py ta nie o za sad ni czym zna cze niu. Na su wa ją
się dwie moż li wo ści: po pierw sze, po ja wia się ja kaś in ge ren cja
w pro ces włą cza nia swo iste go sek su al ne go ucze nia w dia dycz ne
związ ki sek su al ne, a po dru gie, za bu rze nia w prze bie gu pro ce su
ucze nia się. Na ra zie mo że my tyl ko snuć hi po te zy o prawdo po -
dob nym zna cze niu jed ne go lub dru gie go me cha ni zmu, cho ciaż
tak na praw dę mo gą w nim uczest ni czyć oby dwa.1Mackintosh to także ang. nazwa płaszcza przeciwdeszczowego.


