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W po przed nich roz dzia łach ana li zo wa li śmy psy cho bio lo gicz -
ne pod sta wy płcio wo ści czło wie ka oraz jej wza jem ne in ter -
ak cje z kul tu rą w pro ce sie roz wo ju sek su al ne go. Te raz przyj-
rzy my się spo so bom prze ży wa nia i wy ra ża nia sek su al no ści.
W tym roz dzia le szcze gól ną uwa gę po świę ci my he te ro sek -
su al no ści.

W na szych roz wa ża niach oprze my się na trzech waż nych
źró dłach in for ma cji: da nych hi sto rycz nych obej mu ją cych
zmie nia ją ce się wzor ce za cho wań sek su al nych, na mię dzy -
kul tu ro wych ba da niach an tro po lo gicz nych, głów nie spo łe -
czeństw pier wot nych, oraz na ba da niach po staw i za cho wań
sek su al nych w spo łe czeń stwach no wo żyt nych.

Ba da nia w dzie dzi nie hi sto rii spo łecz nej ze szcze gól nym
uwzględ nie niem sek su al no ści i mał żeń stwa zy sku ją na po pu -
lar no ści, lecz peł ny ich prze gląd wy kra cza po za ra my ni niej szej
książ ki. Tu sku pi my na szą uwa gę głów nie na hi sto rycz nych
aspek tach XX stu le cia, ze szcze gól nym na ci skiem na ba da nia
w za kre sie sek su olo gii.

Bo ga te, atrak cyj ne i z na tu ry rze czy waż ne źró dło in for -
ma cji sta no wią tak że da ne an tro po lo gicz ne. Ba da nia an tro -
po lo gicz ne spo łe czeństw przed in du strial nych i pier wot nych
ze szcze gól nym na ci skiem na sek su al ność są dość nie licz ne
(Ma li now ski 1929, Me ad 1929, 1931, Mar shall i Suggs 1971,
Herdt 1981, Ort ner i Whi te he ad 1981). Wie le prac w dzie dzi -
nie mię dzy kul tu ro wych po rów nań spo łe czeństw pier wot nych
opie ra się na Hu man Re la tions Area Fi le (np. Ford i Be ach
1952, Bar ry i Schle gel 1980) – zbio rze in for ma cji na te mat
oko ło 186 kul tur, zgro ma dzo nym przez róż no rod ną gru pę ob -
ser wa to rów, któ rych war to ści sek su al ne i uprze dze nia wy -
war ły na nie go praw do po dob nie zna czą cy wpływ (Bro ude

i Gre ene 1980). Da ne róż nią się tak że pod wzglę dem ilo ści
miej sca po świę ca ne go za cho wa niom sek su al nym w po szcze -
gól nych kul tu rach. W 1991 ro ku Van ce (cy tat za: Par ker
i Easton 1998) do ko nał roz róż nie nia po mię dzy mo de lem
wpły wu kul tu ro we go, w któ rym sek su al ność po strze ga się ja -
ko stan uni wer sal ny i nie zmien ny, me dio wa ny w zmien nym
za kre sie przez kon tekst kul tu ro wy i teo rią kon struk cjo ni zmu
spo łecz ne go, trak tu ją cą sek su al ność ja ko zróż ni co wa ny kon -
strukt spo łecz ny, od mien ny w róż nych kul tu rach i zmie nia ją -
cy się wraz z upły wem cza su. Do wcze snych lat dzie więć -
dzie sią tych XX wie ku w an tro po lo gicz nych ba da niach sek su -
al no ści czło wie ka prze wa ża ło po dej ście opar te na wpły wach
kul tu ro wych, po czym więk sze wpły wy zy skał so bie kon -
struk cjo nizm spo łecz ny. Miej my na dzie ję, że ten zło żo ny pro -
ces ba daw czy na bie rze cha rak te ru dia lek tycz ne go, a je go
syn te za do pro wa dzi do bar dziej zrów no wa żo nej oce ny wpły -
wu za rów no bio lo gii, jak i kul tu ry na sek su al ność czło wie -
ka. Obec nie ist nie je bo ga ta li te ra tu ra po świę co na mię dzy kul-
tu ro wym po rów na niom spo łe czeństw bar dziej uprze my sło -
wio nych. Po krót ce omó wi my ją w tym i w na stęp nych roz -
dzia łach.

Hi sto ria ba dań nad sek su al no ścią czło wie ka
Głów ny mi źró dła mi in for ma cji w tej dzie dzi nie są róż ne ba -
da nia no wo cze snych spo łe czeństw za chod nich. Ba da nia nad
sek su al no ścią czło wie ka w XX wie ku, przy naj mniej te pro -
wa dzo ne w USA, do sko na le pod su mo wa ła Erick sen (1999).
Jej re la cja ka że za py tać o na sze wła sne mo ty wy pro wa dze nia
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