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Na świecie żyje obecnie ponad 7,8 miliarda ludzi i każdy z nich jest inny, niepowtarzalny. 

Kogo odkrywamy? 

Kogo wymyślamy? 

To, co odkrywamy, uważane jest za naturalne.  

To, co wymyślamy, uważane jest za nienaturalne, sztuczne, stworzone przez człowieka lub 

kulturowe. 

Co ważne, rozmaici ludzie odkrywają i wymyślają różne rzeczy. 

Ludzie mają różne wyobrażenia o tym, co stanowi naturę a co jest wyuczone.   

Co więcej, różni ludzie mają różne wyobrażenia o tym, co jest istotne, żeby to lepiej 

poznawać, zgłębić i studiować, a co jest nieważne, błahe i bezużyteczne. 



Niektórzy ludzie są ciekawi świata i innych.  Inni nie. 

Są tacy, którzy cenią i pielęgnują to, co jest mniej wartościowe lub bez znaczenia dla innych i 

dzięki temu, co inni uważają za oczywiste lub nieprzydatne, wzrastają i postępują naprzód.  

Niektóre grupy ludzi są bardziej zainteresowane tym niż inne. 

Na świecie istnieją różne grupy ludzi, niektóre większe, inne mniejsze. 

Czasami ludzie tworzą przestrzeń dla różnorodności, aby odkrywać i poznawać rozmaite 

aspekty swojego człowieczeństwa, kiedy indziej odrzucają je z tych samych powodów. 

 

Eksperyment 1 

Proszę zwróć uwagę na to, jakie imię nadali ci rodzice.  Jak pasuje ci to imię?  Czy w 

dalszym ciągu się nim posługujesz, kiedy, w jakich sytuacjach zmieniasz to oryginalne 

imię; czy wybrałeś/aś swoje własne imię, którego teraz używasz? A jak jest z 

nazwiskiem, czy zmieniłeś/aś nazwisko po ślubie? Jak się z tym czujesz?   

Proszę odpowiedz na pytanie: Kim jesteś? Jakie są twoje wartości? Jaka jest twoja 

tożsamość jako człowieka?   Czy łatwo ci o tym otwarcie rozmawiać z innymi, a co 

zatrzymujesz tylko dla siebie? Jaka jest twoja orientacja seksualna? Jaka jest twoja 

tożsamość płciowa? Czy zastanawiasz się nad tym? Jak łatwo jest tobie otwarcie 

rozmawiać o swojej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej z innymi? Zauważ to o 

czym nie mówisz?  

Teraz już w parach porozmawiajcie przez 5 minut na temat tego czego 

doświadczyliście podczas powyższego eksperymentu.  Zwróćcie uwagę jak wam się o 

tym rozmawia.  A teraz proszę podzielcie się swoim doświadczeniem z resztą grupy. 

   

 Oto co powiedziała kiedyś Gloria Steinem - amerykańska działaczka społeczna i 

dziennikarka, która w młodości, na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku przewodziła 

amerykańskiemu ruchowi feministycznemu, i która przedstawiona była w niedawnym 

miniserialu telewizji BBC Pani Ameryka, będącym dramatyzacją historii ruchu na rzecz 

ratyfikacji równościowej poprawki do konstytucji USA: 

  „Bez dużych skoków wyobraźni lub marzeń, tracimy ekscytację naszymi 

możliwościami.   Marzenie jest przecież formą planowania!”  

   I jeszcze jedna z jej słynnych i trafnych wypowiedzi, która jest całkiem na miejscu kiedy 

zajmujemy się tematem tożsamości płci: „Prawda cię wyzwoli, ale najpierw cię wkurzy.” 

_______________________ 



   Po tym krótkim wstępie czas na przedstawienie społeczno-politycznego tła problematyki 

tego webinarium. Ponownie przytoczę dwa cytaty, tym razem zaczerpnąłem je z 

piśmiennictwa dwóch mężczyzn, jednego czarnego i queer, a drugiego białego, który, z tego 

co na jego temat wiem, był heteroseksualnym mężczyzną.  

 

   „Tożsamość jest kwestionowana tylko wtedy, gdy staje się uciążliwa, jak wtedy, gdy możni 

zaczynają upadać lub nieszczęśni powstają, albo kiedy obcy wejdzie do bram, aby później nie 

być już obcym...   Tożsamość wydaje się być szatą, którą okrywa się nagość samego siebie:  

w tym przypadku najlepiej, by była ona luźna, trochę jak szaty pustyni, przez które zawsze 

można poczuć, a czasem dostrzec swoją nagość.  Ta ufność w swoją nagość jest wszystkim, 

co daje moc do zmiany szat.”  

― James Baldwin, Diabeł Znajduje Pracę (1976) 

 

   „Widzenie poprzedza słowa. Dziecko patrzy i rozpoznaje, zanim nauczy się mówić.  

Widzenie jednak porzedza słowa również w innym sensie.  To widzenie ustala nasze miejsce 

w otaczającym świecie. Wyjaśniamy świat za pomocą słów, słowa nie są w stanie unieważnić 

faktu, że otacza nas świat.  Związek między tym, co widzimy, a tym, co wiemy, nie może 

zostać ustalony raz na zawsze. Każdego wieczora widzimy zachód słońca.  Wiemy też, że 

Ziemia obracając się wokół swej osi, odwraca się Słońca.  Jednak ta wiedza i oparte o nią 

wyjaśnienie, nie pokrywają się całkowicie z widokiem. [...] Sposób, w jaki postrzegamy 

rzeczy, zależy od naszej wiedzy bądź wiary.” 

― John Berger, Sposoby Widzenia (1972) 

 

1        Kontekst społeczno-polityczny 

   Dwa cytaty, każdy w innym stylu, napisane przez dwóch nadzwyczajnych autorów.  Oba 

cytaty wydają się ujawniać inną perspektywę, co może być pomocne w zgłębianiu tak 

kompleksowego tematu jakim jest tożsamość płci.   

   Pierwszy cytat to fragment eseju Diabeł znajduje pracę, autorem którego jest James 

Baldwin (1924 - 1987) - amerykański powieściopisarz i eseista, którego twórczość zaliczana 

jest do najważniejszych dzieł literatury afroamerykańskiej. Baldwin brał aktywny udział w 

ruchu na rzecz praw obywatelskich i równości rasowej. Jego pisarstwo słynie z łączenia 

zapisu osobistego doświadczenia z refleksjami na temat polityki amerykańskiego i 



europejskiego społeczeństwa, naznaczonych piętnem niewolnictwa i apartheidu relacji 

między czarnymi i białymi oraz potępienia wobec zróżnicowania orientacji seksualnej. Siła i 

piękno głosu Baldwina poruszają głęboko do dziś dnia. 

   Drugi cytat pochodzi ze znakomitej książki i serialu BBC Ways of Seeing autorstwa Johna 

Bergera (1926 - 2017) - brytyjskiego eseisty, krytyka sztuki, filozofa kultury i malarza.   

„Sposoby Widzenia to zbiór esejów dotyczących sztuki i obyczajów.  Realizm, impresjonizm, 

kubizm wykorzystywały różne środki, choć cel malarstwa pozostawał jeden: uwieczniać swój 

sposób widzenia”.  Berger naświetla zmieniające się metody przedstawiania obrazowego, 

pojmowania perspektywy, jak też samego odbioru sztuki. Podobnie jak Baldwin, autor  

Sposobów Widzenia, sprzeciwia się postrzeganiu człowieka jako pasywnego odbiorcy 

rzeczywistości i skłania czytelnika, podobnie jak odbiorcę sztuki wizualnej, do pełniejszego 

zaangażowania i czynnego korzystania z tej prawdziwie ludzkiej cechy, jaką jest 

spontaniczne tworzenie znaczeń, poprzez pozostawanie ciekawym, zadawanie pytań i 

wchodzenie w ożywioną relację z czymkolwiek przychodzi nam się w życiu spotykać.  

   Obydwa cytaty wydają się również wskazywać na jeszcze jedną specyfikę ludzkiego 

doświadczenia, a mianowicie na ciągłe napięcie jakie istnieje pomiędzy, z jednej strony, 

zachowawczą tendencją ludzi do formowania nawyków, umiejętności i identyfikacji 

grupowych, tak aby podążać znanymi sobie i ustalonymi zawczasu ścieżkami z jak 

najmniejszą potrzebą korzystania z tzw. świadomości doznaniowej lub bezpośredniej, Tu i 

Teraz (w ang. awareness), a z drugiej strony, wiecznym poszukiwaniem nowości, innowacji i 

kreatywności, umożliwiającym rozwój osobisty dzięki twórczemu przystosowywaniu się do 

stale zmieniającej się różnorodności świata, w którym przychodzi człowiekowi żyć.   

   Powołam się tutaj na źródłowy tekst podejścia Gestalt do psychoterapii, jakim jest książka 

Terapia Gestalt - Ekscytacja i Wzrost w Osobowości Człowieka (w ang. Gestalt Therapy 

Excitement and Growth in the Human Personality; 1951), w której autorzy piszą: 

„Rozważmy kreatywność self oraz przystosowywanie się organizmu/środowiska jako 

biegunowe: jedno nie może istnieć bez drugiego. Biorąc pod uwagę nowość i 

nieokreśloną różnorodność środowiska, przystosowywanie się nie jest możliwe 

wyłącznie za sprawą konserwatywnej, odziedziczonej samoregulacji; kontakt musi 

stanowić twórczą transformację.  Jednocześnie, twórczość, która nigdy nie niszczy i nie 

asymiluje środowiska danego w percepcji i która nie opiera się manipulacji, jest 

bezużyteczna dla organizmu, pozostaje wyłącznie powierzchowna i jest pozbawiona 

energii; nie stając się głęboko ekscytującą szybko wygasa.” (Frederyk Perls, Ralph F. 

Hefferline i Paul Goodman, s. 406). 

    

   Powyższe wzajemne oddziaływanie na siebie stałych, utrwalonych sposobów widzenia 

rzeczy i dokonywanie odkryć, poszukiwanie coraz to nowych, odmiennych zjawisk wydaje się 

niektórym jak igranie z ogniem - niebezpieczne, potencjalnie przynoszące szkody i 



prowadzące do problemów, gdyż zagraża obecnemu status quo. Zarazem jednak, jak 

wskazuje na to teoria terapii Gestalt - aby dokonywał się wzrost, niszczenie wcześniejszych 

struktur jest nie tylko nieuniknione, ale stanowi warunek konieczny.  W relacji na granicy 

kontaktu „Kontaktowanie nie jest tylko biernym akceptowaniem czy dostosowaniem się do 

nowości, bo nowość musi zostać przyswojona. Wszelki kontakt stanowi twórcze 

przystosowywanie się organizmu i środowiska” (ibid, s.230). 

   Szczególnie bolesnym przykładem takiego ścierania się nowych idei z utartymi sposobami 

postrzegania świata są wydarzenia, które mają miejsce w obszarze różnorodności seksualnej 

i płciowej.  Weźmy na przykład trwającą w Wielkiej Brytanii i innych krajach zachodnich 

debatę wokół ustawy o uznaniu płci (w ang. Gender Recognition Act) oraz przedłużającą się, 

często paskudną wręcz kłótnię, która przetoczyła się przez pierwsze strony gazet po tym, jak 

autorka powieści Harry Potter JK Rowling ostrzegła, że TRANS-aktywizm jest niebezpieczny 

dla kobiet cispłciowych (osób, które identyfikują się jako kobiety i zostały przypisane do płci 

żeńskiej przy urodzeniu) . 

 

Eksperyment 2 

Czy dostrzegasz rozróżnienie, jakiego dokonała JK Rowling między kobietami 

cispłciowymi a kobietami trans?  Kobiety trans to osoby, które identyfikują się jako 

kobiety, ale przy urodzeniu przypisano im płeć męską. W rzeczywistości JK Rowling 

mówiła, że kobiety trans nie są kobietami... Jestem więcej niż pewien, że masz swój 

własny pogląd na ten temat. Zauważ swoje uczucia i myśli na ten temat, i 

porozmawiaj o tym z innymi w parach.   

A teraz proszę podziel się swoim doświadczeniem z resztą grupy. 

 

   Wspomnę jeszcze jeden przykład – oburzającą kampanię polskiego rządu przeciwko 

prawom gejów i transseksualistów, która zdominowała ostatnie wybory prezydenckie w 

Polsce, wraz z oskarżeniem przez polskiego prezydenta ruchu na rzecz praw LGBT+ o 

promowanie swojego punktu widzenia, bardziej szkodliwego niż komunizm.  Jego zdanie 

„LGBT to nie ludzie, to ideologia,” jest przykładem sytuacji, o której pisał James Baldwin w 

cytowanym wcześniej fragmencie eseju Diabeł Znajduje Pracę.    

   Od kiedy to uciskana mniejszość stanowi zagrożenie?    

   To, co w rzeczywistości wydaje się dziać w tym przypadku, to fakt, że obecny dyskurs na 

temat tożsamości płciowej dotyka i grozi zmianą ugruntowanego status quo; dopuszczenie 

do głosu ludzi, których do tej pory nikt nie słuchał może odebrać pozycję ludziom, głównie 

mężczyznom, którzy utrzymują władzę. Czyli prawdziwym problemem, w rzeczy samej, 

wydaje się być sama kultura heteropatriarchalna.  Nie ma sensu angażować się w spory o to, 



czy koncepcja tożsamości płciowej jest dobra czy zła, jakie wydają się dominować na naszej 

obecnej scenie społeczno-politycznej. Taki konflikt jest raczej mało prawdopodobny do 

rozwiązania.  Prawdziwy problem leży pod spodem, chodzi bowiem tutaj o powszechną i 

wiele ważniejszą kwestię - kto posiada władzę i dominację we współczesnym świecie, a ten 

właśnie motyw stanowi przecież nigdy niezałatwioną sprawę ludzkości.  Biały mężczyzna 

heteroseksualny stoi ponad wszystkimi innymi, zajmując najwyższe miejsce w 

heteropatriarchalnej piramidzie.  Mężczyzna heteroseksualny odgrywa przypisaną mu 

heteronormatywną rolę i pełni dozór nad normami  płciowymi, choć cieszy się większą 

wolnością i autonomią niż ktokolwiek inny i jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności 

wobec innych. 

   Odwołam się tu do słów mojej koleżanki, Gail Feinstein - terapeutki Gestalt z Nowego 

Jorku: „Żyjemy w społeczeństwach, w których zachwiana została równowaga pomiędzy tym, 

co kobiece i męskie.  Zasady męskie są nadmiernie promowane, a zasady kobiece tłumione. 

Duży nacisk kładzie się na działania zorientowane na cel, osiągnięcia i produktywność.  

Sprawy umysłu mają pierwszeństwo przed sprawami serca.  Sukces w sprawach finansowych 

jest bardziej szanowany niż sukces w związkach. Rozwój technologiczny jest bardziej ceniony 

od mądrości wnętrza. ... Ten brak równowagi został uwewnętrzniony w naszej psychice, w 

naszym społeczeństwie i w nas samych; odrzucanie naszej wewnętrznej kobiecej natury 

sprawia, że męskość dominuje, kontroluje, osądza” (rozmowa osobista). Tak więc 

prawdziwym zadaniem do wykonania jest zbadanie, w jaki sposób my sami utrwalamy 

fałszywy podział na męskość i kobiecość, i jak my sami utrwalamy binarny aspekt płci. 

_______________________ 

2         Różnice płciowe a ciało subtelne w filozofii Indii 

   Na chwilę odbiegnę od tematyki tożsamości i binarności płciowej, która wydaje się 

dominować w większości zachodnich społeczeństw i przedstawię koncepcję kobiecości i 

męskości, która pochodzi z subkontynentu indyjskiego. Uprzedzam zarazem, że z braku 

czasu będzie to tylko szkic na ten temat, bo dziedzina, o której tu mowa jest niezwykle 

obszerna. Z kulturą i duchowym dziedzictwem Indii miałem okazję zapoznać się bliżej już 

jakiś czas temu, dzięki moim częstym tam pobytom i za sprawą mojego męża Hindusa.   

   Rysunek poniżej (pochodzący z Wikimedia Commons) stanowi uproszczoną ilustrację tzw. 

ciała subtelnego człowieka (w sanskrycie sūkṣma śarīra) filozofii indyjskiej, o którym jest 

mowa głównie w pewnych formach Tantry i Jogi oraz w religiach takich jak hinduizm, 

buddyzm i dżinizm, a także w chińskim systemie taoistycznym. Ciało subtelne jest jedną z 

szeregu psychiczno-duchowych części istot żywych, które reprezentują nieuchwytny wymiar 

pierwotnego istnienia odgrywający decydującą rolę w tworzeniu świata zjawiskowego, 

hierarchii lub też tzw. wielkiego łańcucha bytu, którego kulminacją jest forma fizyczna. 



 

   Mówiąc prościej, w każdym człowieku istnieje ciało subtelne składające się z trzech 

głównych kanałów (nadis) czy kanałów energetycznych, którymi przepływa prana czyli 

energia życiowa. Te trzy główne kanały energetyczne to: Ida (B), Pingala (D) i Sushumna (C). 

Istnieje również siedem centrów energetycznych zwanych czakrami (1-7), które stanowią 

punkty skupienia, gdzie nadi spotykają się razem.  Tym razem powiem wyłącznie o nadi oraz 

energii, która nimi przepływa, ponieważ ich istnienie wnosi zupełnie inną perspektywę do 

tematyki tożsamości płciowej. Nadi stanowi bardzo istotne pojęcie w filozofii indyjskiej i jest 

opisane w wielu różnych źródłach, niektóre z nich liczą sobie nawet 3000 lat. 

- Idā nadi (przedstawiony na rysunku kolorem niebieskim) jest lewym kanałem, który 

zaczyna się od czakry muladhara (1) i kończy się przy lewym nozdrzu.  Ida jest związana z 

energią księżyca i niesie energię żeńską z efektem chłodzenia; uosabia łagodność i spokój.  

Słowo ida oznacza w sanskrycie „komfort”.   



   - Pingala nadi (przedstawiony na rysunku kolorem niebieskim) jest prawym kanałem, który 

zaczyna się od czakry muladhara (1) i kończy się przy prawym nozdrzu. Pingala nadi jest 

związany z energią słoneczną, gorącą i niesie męską energię.  Słowo pingala oznacza w 

sanskrycie „pomarańczowy” lub „żółtawo-brązowy”.   

   - Sushumna nadi (przedstawiony na rysunku kolorem żółtym) przenika oś mózgowo-

rdzeniową, łącząc czakrę podstawy (1) z czakrą korony, sahasrara (7), będącą zasadniczo 

duchowym „ja”. Jest to kanał energetyczny istotny w Jodze i Tantrze.  Sama sushumna nadi 

nie ma żadnych właściwości, wszystko zależy od rówowagi energii jaka nim przepływa. 

   Aby prowadzić owocne życie, ważne jest doprowadzenie do równowagi pomiędzy ida  - 

żeńską i pingala - męską energią. Żeński i męski aspekt zawsze w nas wszystkich istnieje, 

chodzi natomiast o równowagę pomiędzy nimi. Rozmaite formy praktyki jogi, w tym 

wizualizacja, ćwiczenia oddechowe (np. pranajama) oraz powtarzanie mantr odblokowują i 

przywracają równowagę prana spawiając, że przemieszcza się ona równomiernie z ida i 

pingala nadi do centralnego kanału energetycznego sushumna nadi.  Pozwala to kundalini - 

potężnej manifestacji prana (mocy duchowej, która łączy w sobie atrybuty wszystkich bogiń 

i bogów) zazwyczaj uśpionej i zwiniętej u podstawy kręgosłupa, przebudzić się i wznieść się 

w górę kanału sushumna, prowadząc do duchowego wyzwolenia.  Taka samorealizacja wraz 

z integracją przeciwieństw pozwala na uwolnienie się ze świata pełnego dualizmów, 

prowadząc w efekcie do zjednoczenia z kosmosem.   

   W hinduizmie reprezentacją tej dwoistości charakteryzującej każdą istotę ludzką jest 

Ardhanareeshwara - jakość samego boga Śiwy [sanskr. śiva „życzliwy”], o której powinno 

mówić się korzystając z zaimków oni/ich (w ang. they/their), tak jak jest w przypadku osób 

niebinarnych, czyli takich, które nie wpisują się w binarny podział na mężczyzn i kobiety. 

 Eksperyment 3 

Twórcy strony zaimki.pl udowodnili, że język polski jest na tyle elastyczny i zdolny do 

modyfikacji, że każda, każdy i każde znajdzie rozwiązanie dla siebie.  Sprawdź i 

wybierz z poniższej tabeli zaimki, które najtrafniej ciebie wyrażają, a może masz 

jeszcze inny pomysł?   Podziel się swoim doświadczeniem z innymi w grupie. 

 



   Ardhanarishvara (zobacz współczesny rysunek poniżej) stanowi reprezentację syntezy 

męskiej i żeńskiej energii wszechświata (purusha i prakriti). W taki sam sposób jak shakti - 

żeńska zasada Boga, jest ilustracją nierozerwalnie związanej z Shivą lub też z nim identycznej 

(według niektórych interpretacji) męską zasadą boga i vice versa. Połączenie tych zasad 

ilustruje jedność przeciwieństw we wszechświecie.  Ardhanareeshwara dąży do rozwiązania 

paradoksu przeciwieństw, nie poprzez negację, ale poprzez pozytywne doświadczanie życia.  

Równowaga przeciwieństw stwarza pełniejszy i bardziej ożywiony rytm życia.   

 

 



   Ten właśnie aspekt indyjskiej filozofii - skupienia uwagi na rozwiązywaniu paradoksu 

przeciwieństw, nie poprzez negację, ale poprzez pozytywne doświadczanie życia i skupioną 

uwagę, tak jak np. w procesie rozważnej medytacji lub też ćwiczeń oddechowych 

pranajama, przypomina mi sposób w jaki z perspektywy Gestalt postrzegamy rolę terapii.   

   „Nie jesteśmy takimi terapeutami, którzy coś nakazują, ani starają się klienta 

przystosować.  Naszym nadrzędnym celem jest pomoc ludziom w zdrowym kontakcie ze 

środowiskiem.”  Jak o tym napisał Joseph Melnick w nocie redakcyjnej do Gestalt Review 

(1999), „twórcy terapii Gestalt” - Fritz i Laura Perls oraz Paul Goodman, „byli optymistami 

zarówno jako ludzie i jako filozofowie społeczni.  Posiadali głęboką wiarę w moc, która 

urzeczywistnia i postrzegając człowieka jako posiadającego wrodzoną zdolność i możliwość 

uczenia się. [...]  Nasz optymizm jest tak samo widoczny w naszej teorii zmiany.  Wierzymy w 

wartość niewiedzy.  Pomagamy ludziom w uświadomieniu sobie tego, co jest, a nie tego, 

czego nie ma, czy też tego, co powinno być.  Wierzymy, że transformacja, bez względu na to, 

jak trudna, jest możliwa i zawsze następuje w oparciu o wystarczające uświadomienie i 

wsparcie, co jest naszą optymistyczną podstawą zmiany.” (3:2, s. 101) 

   W podobny sposób jak opisuje to istniejąca od starożytnych czasów filozofia indyjska, 

autorzy Gestalt Therapy (1951), podkreślają szkodliwą rolę dualizmu, który prowadzi do 

wypaczonego postrzegania rzeczywistości.  Cała teoretyczna część książki Perlsa, Hefferline’a 

i Goodmana (1951), „koncentruje się na szeregu takich podstawowych dychotomii teorii self 

i jego działań twórczych, i stara się je zinterpretować”. Autorzy rozpoczynają swoje dzieło od 

opisu „problemów pierwotnej percepcji i rzeczywistości, poprzez rozważania na temat 

rozwoju człowieka i jego mowy, do problemów społeczeństwa, moralności i osobowości”; 

systematycznie i po kolei zwracają uwagę na poszczególne tzw. dychotomie neurotyczne (tj.: 

„Ciało” i „Rozum”, „Ja” i „Świat Zewnętrzny”, „Emocjonalny” i „Prawdziwy”, „Biologiczny” i 

„Kulturowy”, itd.), z których większość w dalszym ciągu pozostaje w powszechnym użyciu, 

powodując rozpowszechnione zdezorientowanie ludzi, którzy dają się wtedy łatwiej 

manipulować (s. 240).  Z takiej perspektywy można sobie w pełni uświadomić jak radykalna 

jest terapia Gestalt, nie jako podejście skierowane na dostosowywanie jednostki do 

środowiska ale jako terapia mająca na celu wprowadzenie zmian społecznych!   

   Filozofia Indii idzie jeszcze dalej, bo wydaje się, że nie tylko zwraca uwagę na dokonywane 

przez człowieka podziały całości mające za cel uproszczenie kompleksowej rzeczywistości i 

wzrost naszego poczucia kontroli, ale mówi o różnych ich formach wraz z ich specyficznymi 

konsekwencjami.  Dwie formy dualizmu czy dwoistości, z których człowiek korzysta, wydają 

się dominować: 

- pierwsza forma to podział całości na dwie różnie nacechowane części, jak dzieje się w 

przypadku podziału na energię męską i żeńską; taki podział prowadzi do poczucia braku 

wewnętrznej równowagi, a w świecie zewnętrznym wyraża się polaryzacją kobiet i mężczyzn 

i ich wzajemną walką o dominację, pomimo fundamentalnego dążenia do łączenia się obu 

płci, który najczęściej pozostaje poza świadomością, 



- druga forma to tzw. biegunowość, czyli rozdzielenie dwóch przeciwstawnych sobie zjawisk, 

które wzajemnie się określają, jak np. w przypadku nocy i dnia, życia i śmierci, zła i dobra, 

nas i innych, itd.  Takie sztuczne przeciwstawianie sobie zjawisk, które naturalnie wzajemnie 

się dopełniają i utrzymywanie pomiędzy nimi sztucznych podziałów, przy akceptacji tylko 

jednego bieguna i odrzucaniu drugiego, jest źródłem poczucia rozdarcia, lęku i cierpienia. O 

tym samym, na początku XX wieku, mówił Salomo Friedlaender - autor koncepcji twórczej 

bezinteresowności i zróżnicowania biegunowego, stanowiących inspirację dla młodego 

Frederyka Perlsa w formowaniu teoretycznych podstaw terapii Gestalt (Zobacz: Ludwig 

Frambach Doniosła Rola Świata Nicości: „Twórcza Bezinteresowność” Salomo Friedlaendera, 

2003; tłumaczenie artykułu dostępne jest obecnie na stronie http://bibliotekagestalt.pl).    

   Integracja sztucznych podziałów poprzez skupienie naszej uwagi na ucieleśnionym 

doświadczaniu zjawisk, zaangażowaniu w sensoryczne kontaktowanie i wspieranie 

uświadomienia naszej egzystencji danej w każdej chwili, Tu i Teraz, stanowi podstawę wielu 

wschodnich systemów filozoficznych i religijnych, Jogi, Tantry, jak również terapii Gestalt. 

   W celu zilustrowania tego o czym powyżej powiedziałem pokażę wam wideo i zapraszam 

do przyłączenia się do prostej praktyki jogi polegającej na oddychaniu, której celem jest 

przywrócenie równowagi między tym, co w nas żeńskie i męskie. Jest to wyjątkowo 

efektywna technika równoważenia energii ida i pingala, która nazywa się nadi shodhana - 

„oddech naprzemienny nosem”, co tłumacząc dosłownie z sanskrytu, oznacza „oczyszczanie 

kanału”. Technika ta jest skuteczna, ponieważ ida nadi jest bezpośrednio połączona z lewym 

nozdrzem, a pingala nadi z prawym. Nasza energia (prana) płynie w górę i w dół w 

ida/pingala nadi – podczas wdechu prana wznosi się w ida i podczas wydechu opada w 

pingala. 

 

Eksperyment 4 

W trakcie mojego warsztatu korzystałem z wideo w języku angielskim, które można 

zobaczyć tutaj: https://youtu.be/F-uAbymoJwg. Technika ta jest dobrze prezentowana 

z komentarzem w języku polskim na stronie: https://youtu.be/JnHThAd2Vks.  

Następnie podsumowanie:  Jak było?  Co czujecie w swoich ciałach? Jakieś odczucia i 

myśli? Jak się czujecie w związku z tematami poruszonymi przeze mnie przed tym 

ćwiczeniem?  Wszyscy mogą zabrać głos. 

_______________________ 

    

   A teraz przeczytam wiersz Audre Lorde (1934-1992) - amerykańskiej pisarki, feministki, 

bibliotekarki i działaczki na rzecz praw obywatelskich.  Audre Lorde mówiła o sobie, że jest 

„czarna, jest lesbijką, matką, bojownikiem i poetką”. Poświęciła swoje całe życie i talent 

http://bibliotekagestalt.pl/
https://youtu.be/F-uAbymoJwg
https://youtu.be/JnHThAd2Vks


twórczy na konfrontację z niesprawiedliwościami rasizmu, seksizmu, podziałów klasowych i 

homofobii. Jako poetka słynęła z mistrzowskiej techniki i ekspresji emocjonalnej, a także z 

wierszy wyrażających gniew i oburzenie wobec niesprawiedliwości cywilnej i społecznej, 

której świadkiem była przez całe swoje życie.    

   Znana na całym świecie, Audre Lorde otrzymała wiele nagród, w tym Walt Whitman 

Citation of Merit i tytuł poetki stanu Nowy Jork na lata 1991-93.  Gubernator Mario Cuomo, 

mianując ją Poetą Laureatem Stanu Nowy Jork, powiedział: „Jej wyobraźnia jest naładowana 

potężnym poczuciem rasowej niesprawiedliwości i okrucieństwa, uprzedzeń seksualnych... 

przeciwko czemu jej twórczość krzyczy jako jeden ostry głos oburzonej ludzkości. Audre 

Lorde jest głosem elokwentnego outsidera, przemawiającego językiem, który może dotrzeć i 

dotknąć ludzi na całym świecie.” Audre Lorde zmarła w tym samym roku, kiedy ukazała się 

książka Laury Perls Na Granicy (w ang. At the Boundary). Oto jej zdjęcie, poniżej 

zamieszczam polskie tłumaczenie wiersza Audre Lorde: Pszczoły.   

   

 

 

Pszczoły (Audre Lorde, 1972; tłum. Ada Trzeciakowska) 

Na ulicy przed szkołą 

to czego uczą się dzieci 

opętało je. 



Trzech chłopców krzyczy 

rzucając kamienie w rój pszczół który utknął 

między oknem stołówki i kominem 

Ich wściekłe kamienie ocierają się o metal. 

 

Pszczoły w obronie są chłodne i powolne 

Ukąsiły chłopca a destrukcja 

przyśpiesza. 

Nadbiegają woźni 

dzierżąc w dłoniach drewniane kije 

podążają w stronę ula 

niszczą już prawie ukończone 

woskowe komórki świeży miód 

ścieka po kijach od szczotki 

chłopięce stopy stają się ekspertami 

od zadeptywania oszołomionych deszczem pszczół 

na chodniku. 

 

Zaciekawione i na uboczu dziewczynki 

patrzą zafascynowane uczą się na sekretnych lekcjach jedna depcze ledwo pobzykujące szczątki 

by przyjrzeć się pustej ruinie 

„A mogliśmy nauczyć się jak robi się miód!” 

usiłuje zrozumieć 

swoją własną destrukcję. 

 

I takim oto sposobem, szybko i sprawnie, powróciliśmy do naszej zachodniej rzeczywistości!  

___________________ 



3          Polityka, środowisko i osobisty aspekt tożsamości płci 

      Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jak „gorący” i potencjalnie kontrowersyjny jest dziś 

temat tożsamości płciowej na całym świecie, w Wielkiej Brytanii i w Polsce i w związku z tym 

postaram skupić się w dalszych częściach mojego wystąpienia na bardziej osobistym opisie 

życia z różnorodnością płci i trzymać się będę z dala, na ile jest to możliwe, od dyskutowania 

polityki per se.   Pamiętam jednak dobrze, że tak jak feministki już od dawna twierdziły, że 

to, co osobiste jest w rzeczywistości polityczne, tak Laura Perls często przypominała, że 

osobista terapia stanowi akt polityczny.  Tak, jak napisała to Ilene Serlin w swoim hołdzie dla 

Laury Perls, wkrótce po jej śmierci, „odzyskanie autorytetu wymaga faktycznego przejęcia 

władzy przez narracje osobiste i ucieleśnienia tych narracji w działaniu” (1992, s.60).   

  Wszak polityka (z gr. πολιτικά, politiká, czyli „sprawy miasta, państwa” od πόλις polis - 

„miasto-państwo”; Encyklopedia PWN online) to zbiór działań związanych z podejmowaniem 

decyzji, przez jednostki w grupach, obywateli w społeczeństwach, lub innych form relacji 

władzy i podporządkowania między ludźmi, dotyczących dystrybucji zasobów i statusu. Tak 

więc, kiedy mówimy o różnorodności płciowej i seksualnej, nieuchronnie dotykamy spraw 

związanych z zaburzeniem zasad podziału i równowagi władzy, byciem wykluczonym z 

procesu decyzyjnego, nakazem podporządkowania się potrzebom większości, dyskryminacją 

i przemocą wobec osób LGBT+, ale także wobec kobiet i ich indywidualnych i zbiorowych 

praw, dotyczących ich pozycji w rodzinie i w życiu publicznym, ich zatrudnienia i edukacji, 

opieki zdrowotnej i zdrowia psychicznego, prawa do decydowania o własnym ciele, życiu 

osobistym i duchowym oraz praw do reprezentacji w życiu politycznym i społecznym. 

   Wracając do terapii Gestalt, Paul Goodman podkreślał wielokrotnie, że terapia jest 

skuteczna tylko wtedy, kiedy jest w równym stopniu przedsięwzięciem psychologicznym jak i 

socjologicznym.  Z tego też względu nazwą naszego podejścia jest terapia Gestalt a nie 

psychoterapia, które to słowo odnosi się tylko do części pola związanego z psychiką, 

pomijając zarazem równie istotną rolę jaką w życiu psychicznym odgrywają środowisko i 

ciało.  Ten trwały wszechobecny związek człowieka i jego społecznego i fizycznego kontekstu 

stanowi podstawę holistycznej teorii podejścia Gestalt do psychoterapii, wraz z koncepcją 

relacji figura - tło, która kładzie nacisk na to, że zarówno jednostka, jak i środowisko, czy też 

w przypadku relacji części składowe-całość, pojedyncze osoby i społeczeństwo, wzajemnie 

się kształtują. Jest to nic innego jak tylko wspólne i jednoczesne nadawanie znaczeń w 

odniesieniu do siebie nawzajem.  Tak więc, aby dotrzeć do sedna sprawy wszelkich zjawisk, 

musimy zacząć od całości, obserwując, jak poszczególne części są ze sobą powiązane.   

   „Nie ma sensu mówić, na przykład, o zwierzęciu, które oddycha bez uwzględnienia 

powietrza i tlenu jako części jego definicji, ani mówić o pożywianiu się bez wzmianki o 

pokarmie, ani o postrzeganiu bez światła, ani o lokomocji bez grawitacji i gruntu, ani o 



mowie bez komunikacji.   Nazwijmy to wzajemne oddziaływanie organizmu i środowiska w 

jakiejkolwiek funkcji 'polem organizm/środowisko'; i zapamiętajmy, że niezależnie od naszej 

teorii impulsów czy popędów, zawsze dotyczy ona pola oddziaływań, a nie tylko samego 

odizolowanego zwierzęcia.” (ibid, s.228). 

   Mam nadzieję, że w dalszej części mojego wystąpienia wyjaśni się, w jaki sposób to, o czym 

w tej chwili mówię, odgrywa niezwykle ważną rolę w zrozumieniu sytuacji, w jakiej znajduje 

się każda niepowtarzalna osoba transpłciowa (w ang. transgender) czy zmiennopłciowa (w 

ang. gender-variant). 

 

Eksperyment 5:  

Porozmawiajcie w parach, przez około 5 minuty każdy partner w parze, o tym, jak to 

dla ciebie jest być kobietą lub mężczyzną, osobą trans lub niebinarną, queer, lezbijką, 

osobą aseksualną lub też kimś innym z kim się utożsamiasz.  Co możesz powiedzieć na 

temat swojej sytuacji i życia rodzinnego, publicznego, towarzyskiego, zawodowego; jak 

się czujesz i czego doświadczasz w domu, w pracy, na ulicy, w atobusie? 

(Czy chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami z resztą grupy?) 

_________________ 

 

 

   Ponieważ następna część webinarium zawiera wiele suchych faktów, pomyślałem, że 

zanim do niej przejdziemy pokażę wam serię slajdów ze zdjęciami, rysunkami i fragmentami 

wystaw sztuki współczesnej prezentowanych w Wielkiej Brytanii i w innych krajach, 

poświęconych zagadnieniu płci i różnorodności seksualnej. Chcę wyrazić uznanie dla 

autorów dzieł składających się na tę półgodzinną prezentację; artystów, którzy osobiście 



intensywnie zainteresowali się i zaangażowali w tę tematykę, nawet jeśli wiele portretów, 

które prezentuję, wygląda na bardzo zwyczajne.  Często najtrudniej jest przedstawić temat 

różnorodności seksualnej i płci w taki właśnie mniej sensacyjny sposób, aby jego przedmiot 

był po prostu jak najbardziej zwyczajny i autentyczny, taki jaki w rzeczywistości jest, nawet 

jeśli same jego przedstawienie jest stylizowane lub specjalnie manipulowane.  

   Potrzebuję też wyrazić uznanie dla ludzi, którzy znaleźli się na tych fotografiach, bo jak 

powiedział Edward Said, Palestyńczyk mieszkający w Nowym Jorku, w filmie The Shadow of 

the West (1983): „Akt reprezentowania innych prawie zawsze wiąże się z przemocą wobec 

przedmiotu reprezentacji”.  Widzenie innych ludzi nierozerwalnie zwraca nam uwagę na 

retorykę konstruowannia „ja”, ze względu na to, że „ja” jest kształtowane w procesie 

patrzenia lub bycia widzianym. (Na marginesie - ten wart obejrzenia film, The Shadow of the 

West analizuje postawy Zachodu wobec Arabów, doszukując się ich źródeł w krucjatach, 

Hollywood i budowaniu europejskiego imperium; postrzega los Palestyńczyków jako rezultat 

wieloletniej ingerencji Zachodu w kulturę i politykę Bliskiego Wschodu.) 

   Punktem wyjścia tej prezentacji portretów osób o różnorodnej tożsamości płciowej, 

których autorami są artyści reprezentujący całe spektrum różnorodnorodności płciowej, z 

których część przedstawia samych siebie, jest założenie, że tak samo jak odbiór tak i 

tworzenie tych portretów stanowi formę sprzeciwu wobec patriarchalnej dominacji wraz z 

zakwestionowaniem samej konstrukcji płci binarnej. Autorami dzieł, które znajdują się na 

filmie są między innymi: Jess T. Dugan - pochodząca z Bostonu fotografka trans, Nelli 

Palomäki, Paul Gaugin, Ayana V. Jackson, południowo-afrykański artysta Sabelo Mlangeni, 

Joe Jones, Ajamu X - brytyjski artysta i aktywista, który zasłynął swoimi fotografiami 

eksplorującymi pożądanie osób tej samej płci oraz ciało czarnego mężczyzny; pisarz, 

performer i filmowiec Amrou Al-Kadhi, fotografka Holly Falconer i pionierska artystka Del 

LaGrace Volcano, Yvonne Osei, Kenneth Guthrie - portrecista badający naturę osobistej 

tożsamości w intymnym związku, Catalina Ouyang, Ruth Orkin, Aïda Ruilova, Camille Cabral, 

Bert Stern, Mickalene Thomas, Krista Valdez, Édouard Vuillard i Lynette Yiadom-Boakye oraz 

Kehinde Wiley - czarnoskóry amerykański malarz portrecista mieszkający w Nowym Jorku, 

znany z wysoce naturalistycznych obrazów czarnoskórych ludzi, wśród nich prezydenta 

Baracka Obamy i jego żony Michelle.    

Eksperyment 6:  

Za chwilę zobaczysz serię zdjęć przedstawiających wiele rozmaitych osób o różnorodnej 

tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, w różnym wieku, z różnych krajów, z 

czasów obecnych i przeszłych.  Tym, co łączy tych ludzi, a także autorów zdjęć jest 

przynależność ich wszystkich do wspólnoty LGBT+, ale nawet to stwierdzenie wielu z 

nich może poddać w wątpliwość.  

Proszę zwróć uwagę jak doświadczasz to, co widzisz, zauważ swoje reakcje, myśli, 

odczucia, i to jak reaguje twoje ciało na to, co widzisz. Jak łatwo lub trudno ogląda ci 



się film? Po zakończeniu filmu w tej samej parze co poprzednio wymieńcie się swoimi 

doświadczeniami. 

(Czy chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami z resztą grupy?) 

 

Elmgreen & Dragset, Incidental self (2007) Taka Ishii Gallery 

Instalacja Incidental self, z której pochodzi to zdjęcie, przedstawia portret tożsamości niebinarnej, który w 

przeciwieństwie do toczącej się obecnie w społeczeństwach wielu krajów debaty na temat równouprawnienia 

osób o różnorodnej płci i orientacji seksualnej stara zwrócić się naszą uwagę na jeszcze bardziej radykalny 

aspekt naszej rzeczywistości, a mianowicie, na istnienie całkiem odmiennych i, że tak powiem, mniej „dobrze 

wychowanych” sposobów życia, które wcale nie dążą do uzyskania jakichkolwiek praw czy akceptacji, ale raczej 

domagają się uznania ich własnej tożsamości jako alternatywy kultur należących do głównego nurtu. 

___________________ 

Koniec pierwszej części - dalszy ciąg nastąpi po przerwie 


