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Teraz, po wstępie społeczno-politycznym i filozoficznym i zanim przejdę do omówienia życia 

osobistego i terapii Gestalt z osobami o różnorodnej tożsamości płci, chcę przedstawić kilka 

ważnych faktów historycznych związanych z tożsamością płciową i ewolucją tej koncepcji. 

4        Tło historyczne i ewolucja koncepcji tożsamości płci 

   Tak naprawdę dopiero Michel Foucault (1926 - 1984) - znakomity francuski filozof, historyk 

i socjolog, autor czterotomowego studium na temat seksualności, L'Histoire de la sexualité 

(1976), wskazał na fakt, że do XVIII wieku w świecie zachodnim na temat seksualności 

głównie się milczało.  Oczywiście seks istniał i prawie wszyscy go uprawiali, ale w związku z 

negatywnym nastawieniem kościoła do seksualności mało kto zajmował się tą tematyką, 

studiował ją czy na jej temat pisał.  Zmysłowe ciało stanowiło przeciwieństwo wiecznego 



ducha, a duchowość była synonimem wyzbycia się pragnień, przyjemności i kontroli nad 

ciałem.   

   Według tradycji chrześcijańskiej i nauki Kościoła, pożycie seksualne w dalszym ciągu jest 

postrzegane jako ściśle związane z prokreacją i dopuszczalne wyłącznie pomiędzy 

małżonkami - płci przeciwnej, którzy związują się ze sobą na całe życie.   W ten oto sposób 

stosunek seksualny jako akt małżeński jest duchowo oczyszczony, stanowiąc „pewien 

przedsmak szczytu istnienia, tej szczęśliwości, do której dąży całe nasze istnienie” - jak to 

podkreślił papież Benedykt XVI w swej encyklice Deus caritas est, będącej pierwszym 

dokumentem Magisterium Kościoła w XXI w. na temat etyki seksualnej (Persona humana, 

n.10).  Seksualność człowieka umożliwia urzeczywistnienie sakramentu małżeństwa poprzez 

dopełnianie się przeciwnych płci (tzw. doktryna komplementarności między kobietą i 

mężczyzną).   

   Taki „naturalny porządek” w obrębie ludzkiej płciowości jest w tradycji chrześcijańskiej tak 

wielkiej wartości, że jakiekolwiek bezpośrednie jego naruszanie uznawane jest za grzech 

ciężki, jak to jest w przypadku masturbacji czy kontaktów przed- i pozamałżeńskich oraz 

wyklucza arbitralne manipulowanie własną tożsamością, zwłaszcza płciową. Kościół stoi na 

stanowisku, iż metrykalna czy chirurgiczna zmiana płci nie zmienia faktycznej płci osoby, a 

osoby trans, z wyjątkiem niektórych wyznań zwłaszcza w ramach kościoła anglikańskiego, 

traktuje jako „ujawniające w sposób publiczny postawę przeciwną do moralnego 

imperatywu Chrześcijaństwa”, lub jako chore psychicznie; zobacz Deklaracja Kongregacji 

Nauki Wiary Persona Humana (1975).  

 

  Doktryna chrześcijaństwa, która zdominowała życie społeczne i polityczne w świecie 

zachodnim od średniowiecza i stopniowo opanowała również kultury skolonizowane przez 



mocarstwa europejskie (np. większość Ameryki Południowej i Centralnej pozostająca przez 

długi czas pod wływem imperium hiszpańskiego czy Ameryka Północna, czy też olbrzymia 

część świata, włącznie z Ameryką Północną, Australią, i subkontynentem indyjskim, która 

była zarządzana przez imperium brytyjskie), narzuciła tradycyjny podział ról między 

mężczyznami i kobietami, gdzie płeć miała przypisaną sobie określoną i zgodną z tzw. 

„porządkiem naturalnym”, czyli narzuconą przez kościół i przezeń egzekwowaną, funkcję 

społeczną, przeciwną drugiej płci i sankcjonowała  ustawodawstwo przeciwko jakimkolwiek 

dewiacjom od tej arbitralnie uznanej normy.  Taka funkcjonalna perspektywa zakłada, iż 

rodzina jest mechanizmem funkcjonującym najefektywniej, gdy istnieją podziały w życiu 

społecznym ze względu na płeć, tj. kobiety zajmują się domem, natomiast mężczyźni są 

żywicielami rodziny, sfera prywatna stanowi domenę kobiety a życie publiczne, w tym 

zarządzanie, należy do mężczyzn, co miało ogromny wpływ na wykluczenie spraw kobiet ze 

zmaskulinizowanej sfery politycznej.  Takie funkcjonalne rozdzielenie płci miało też znaczenie 

dla tradycyjnej socjalizacji potomstwa i wpłynęło na transgeneracyjne przekazywanie 

rozdzielenia i binarności płci.   

   W ten oto sposób męska dominacja była usprawiedliwiona i utrzymywała się przez stulecia 

wraz ze wszystkimi jej konsekwencjami, które istnieją do dziś dnia, jak np. brak równości płci 

jeśli chodzi o zatrudnienie, wynagrodzenie, dostęp do władzy i urzędów, ochronę zdrowia i 

edukację, oraz uwarunkowane kulturowo postawy społeczne. W przypadku kobiet w wielu 

kulturach w dalszym ciągu dziewictwo, czystość i asceza seksualna mają wysoką rangę, 

obowiązują zakaz przerywania ciąży czy nakazy dotyczące sposobu ubierania się. Innym 

przykładem uwarunkowań kulturowych są stereotypy płci widoczne np. w przypadku tzw. 

„zjawiska aksamitnego getta” (ang. velvet ghetto), które charakteryzuje się lekceważącym 

traktowaniem kobiet zajmujących stanowiska kierownicze w branżach czy zawodach 

tradycyjnie przypisanych mężczyznom. Innym przykładem jest tzw. „efekt lepkiej podłogi” 

(ang. sticky floor) polegający na feminizacji zawodów słabszych ekonomicznie, o mniejszych 

szansach awansu zawodowego oraz niższym poziomie przeciętnych wynagrodzeń, jak dzieje 

się w przypadku zawodu pielegniarskiego, nauczycielskiego czy opieki nad dziećmi, a także  

maskulinizacja niebezpiecznych zawodów, które cechują zagrażające zdrowiu charakter pracy 

i otoczenie, w którym jest ona wykonywana - takie zjawisko określone jest mianem „szklanej 

piwnicy” (ang. glass cellar), a przykładami takich zawodów są m.in.: górnik, drwal, spawacz, 

dekarz lub pracownik budowlany (Domagała, 2018).  

Eksperyment 7 

Czy masz doświadczenie segregacji i nierówności płci w swoim własnym życiu? Z jakimi 

stereotypami dotyczącymi płci mieliście się okazję spotkać? Jak sobie w takie sytuacji 

poradziliście? Jakie są twoje poglądy na poruszany przeze mnie temat? Jeśli jesteś 

wierzący i religijny, w jaki sposób próbujesz zintegrować swoje przekonania z 

tradycjami przekazanymi przez twoich rodziców i nauką Kościoła? W parach 



porozmawiaj na temat swoich doświadczeń, o których tutaj jest mowa. Podziel się 

swoim doświadczeniem tej rozmowy z resztą grupy. 

___________________________ 

         Wraz z rozwojem industrialnym i wzrostem liczby ludności mieszkającej w miastach w 

XIX wieku zaczął ulegać zmianom charakter społeczeństw, i jak to wykazał Michel Foucault, 

pojawiła się „polityczna, ekonomiczna i techniczna motywacja do mówienia o seksie”.  Stało 

się tak głównie dlatego, że aparat władzy dostrzegł, iż w rzeczywistości nie rządzi już tylko 

swoimi poddanymi ale zaczął zarządzać całymi populacjami. Takie nowe pojmowanie tego, 

czym jest zarządzanie społeczeństwem wymagało od władzy administracyjnej zaangażowania 

w sprawy związane ze wskaźnikami urodzeń i zgonów oraz w kwestie takie jak małżeństwo, 

płodność i antykoncepcja, a więc w dyskusję o seksie i seksualności.  W tym samym czasie 

badania nad seksem stały się renomowanym przedsięwzięciem naukowym.  Od Karola 

Darwina po Zygmunta Freuda naukowcy zaczęli badać i kodyfikować seks i płeć.   I tak np. w 

1869 roku, pragnąc stworzyć naukowy język do opisywania ludzi pociągających tę samą płeć, 

austro-węgierski dziennikarz Károly Mária Kartbeny wymyślił takie słowa jak 

homoseksualista i heteroseksualista, które już 20 lat później znalazły się w leksykonie nauki 

autorstwa Richarda von Craft-Ebinga, Psychopathia Sexualis (1886). 

   Oczywiście już wcześniej istniały religijne kodeksy zachowań seksualnych, zaczerpnięte 

jeszcze z pism judeochrześcijańskich, stanowiące podstawę prawa europejskiego, ale teraz 

wprowadzono nowe podziały, które miały istnieć obok - a nawet podważać - religijną 

polaryzację ludzkich zachowań na „cnotę” i „grzech”.  Zachowania seksualne zostały 

naukowo podzielone na normalne i nienormalne, publiczne i prywatne, zdrowe i 

patologiczne. Każdej osobie, która odbiegała od ustalonej normy, jak homoseksualiści czy 

kobiety cierpiące na histerię, należało pomóc i uzdrowić lub przynajmniej zbadać, a nie 

zamykać w więzieniu, ignorować lub demonizować i palić, jak dawniej czarownice. 

   Jeśli chodzi o stanowisko wobec osób transpłciowych, niemiecki seksuolog Magnus 

Hirschfeld, który w 1897 roku założył Komitet Naukowo-Humanitarny - pierwszą na świecie 

organizację działającą na rzecz poprawy sytuacji osób LGBT, nadzorował pierwsze kliniki 

zmiany płci i skutecznie nakłaniał do tego, ażeby „transwestyci” otrzymali oficjalne dowody 

tożsamości pozwalające im na prezentowanie się jako osoby odmiennej płci. To właśnie 

Hirschfeld stworzył termin transwestyta (określenia takie jak osoba transseksualna czy 

transpłciowa pojawią się dopiero jakiś czas później).  Do tego momentu bowiem kobieca 

dusza w męskim ciele była określana jako „urning” lub „uranianin”, od greckiej bogini 

Afrodyty-Uranii, która powstała z jąder boga Uranosa i reprezentuje tym samym tożsamość 

homoseksualną, natomiast „dionian” lub „dioning”, pochodzący od Afrodyty-Dionei, 

reprezentuje tożsamość heteroseksualną. W ten sposób „homoseksualizm” i 

„transwestytyzm” zostały utrwalone w tożsamości publicznej i upolitycznione w procesie, 

który przetoczył się przez świat zachodni w ciągu lat 60 ubiegłego stulecia, osiągając 

kulminację w ruchu na rzecz praw gejów w latach 70-tych oraz na przełomie XX i XXI wieku, 



kiedy wiele krajów zachodnich zalegalizowało związki partnerskie i małżeństwa pomiędzy 

osobami tej samej płci.   

   Na szerszą i bardziej publiczną dyskusję i zmiany w ustawodawstwie związane z 

różnorodnością i tożsamością płciową trzeba było dłużej czekać. Z mojej perspektywy, 

dopiero obecnie jesteśmy świadkami takiej debaty i co ciekawe, zbiegła się ona z dojściem 

do głosu wielu innych grup mniejszościowych, które były do tej pory ignorowane czy też 

aktywnie zwalczane i prześladowane, czego przykładem są takie ruchy obywatelskie jak 

#MeToo, albo Black Lives Matter.  Nie sądzę, że jest to jakikolwiek zbieg okoliczności a 

bardziej rezultat dochodzenia do głosu i domagania się sprawiedliwości i równouprawnienia 

grup, które od stuleci pozostawały odsunięte od decydowania nie tylko o sprawach 

społeczno-politycznych, ale także o samych sobie.  Pragnę zwrócić wam uwagę dla przykładu 

na fakt, że zniesienie niewolnictwa w imperium brytyjskim uchwalono dopiero w 1833 roku, 

podczas gdy dyskryminacja ze względu na kolor skóry i pochodzenie etniczne jest w dalszym 

ciągu szeroko rozpowszechniona. Podobnie przyznanie praw wyborczych kobietom w 

większości krajów nie nastąpiło aż dopiero po zakończeniu I wojny światowej w 1918 roku, 

podczas gdy nierówności i dyskryminacja ze względu na płeć są w dalszym ciągu 

powszechne! 

 

      Tożsamość, której nadano nazwę, zaczyna istnieć publicznie, dzięki czemu rodzi się 

możliwość nie tylko tworzenia więzi z innymi, podobnymi do siebie oraz formowania grup i 

stwowarzyszeń, ale także, na tej samej podstawie, domagania się praw.   Jeśli wystarczająco 



wielu z nas zbierze się razem, możemy nawet sprawować władzę polityczną lub mieć 

potężnych sojuszników, w taki sam sposób, jak robiły to już inne mniejszości i grupy interesu, 

czyli grupy oparte na pokrewieństwie i wspólnym pochodzeniu, grupy etniczne itd., jak np. 

sufrażystki, które walczyły na rzecz przyznania kobietom prawa do głosowania w Wielkiej 

Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Francji na przełomie XIX i XX wieku (powyższe zdjęcie 

przedstawia Louise Weiss, francuską pisarkę i feministkę w czasie demonstracji sufrażystek w 

Paryżu w 1935 r.). 

   Oczywistą drugą stroną formowania się tożsamości zbiorowej, włącznie z posiadaniem 

przez nią nazwy, jest nieuchronna widoczność. Tak więc odkąd tożsamość płciowa i seksualna 

weszła do domeny publicznej, wzrosła możliwość oskarżania różnych osób o bycie 

homoseksualistami lub trans. Tak stało się z sufrażystkami, które zostały skazane na ponad 

siedemdziesiąt lat prześladowań ze strony państwa, włącznie z wymierzoną przeciwko nim 

przemocą i zabójstwami. Podobnie stało się z osobami o odmiennej orientacji seksualnej i 

płciowej, które w czasach wiktoriańskich były postrzegane jako grzeszne lub zdegenerowane.  

Przykładem może być słynny przypadek irlandzkiego dramaturga i poety Oscara Wilda, który 

został skazany na więzienie i ciężkie roboty za sodomię, czyli praktyki seksualne uznawane w 

tradycyjnym nauczaniu Kościoła katolickiego za „niezgodne z naturą” i z tego powodu 

niedopuszczalne. Po opuszczeniu więzienia Oscar Wild pozostawał na wygnaniu w znacznie 

bardziej tolerancyjnej Francji, aż do śmierci w wieku 46 lat. Zniesławiony, upokorzony i 

podupadły na zdrowiu Wilde pozbawiony został na dodatek wszelkich kontaktów ze swoją 

rodziną, żoną i dziećmi, które pozostały w Anglii.  Ten ostatni, brutalnie smutny okres jego 

życia został udokumentowany w zankomitym filmie Szczęśliwy Książę (2018) w reżyserii 

Ruperta Everetta, który wspaniale odtwarza postać pisarza.    

 



    Oskar Wilde kiedyś powiedział, że „Pocałunek może zniszczyć ludzkie życie”. Powyżej 

zdjęcie jego grobu na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu, pokryty tysiącami pocałunków.  

   Mimo olbrzymich zmian jakie w niedawnym czasie zaszły w krajach zachodnich, 

różnorodność płciowa i seksualna jest nadal uznawana za przestępstwo w ponad 68 krajach i 

systematycznie zwalczana w większości krajów Europy Wschodniej, nie tylko ze względu na 

próby zrównania praw osób LGBT. W co najmniej kilkunastu krajach muzułmańskich na 

Bliskim Wschodzie, w Azji Południowo-Wschodniej i Afryce akty seksualne osób tej samej płci 

nadal mogą być karane śmiercią, nierzadko w oparciu o ustawodawstwo stanowiące 

spuściznę przeszłej kolonizacji przez mocarstwa europejskie, które narzuciły dominację 

doktryny chrześcijańkiej i związanego z nią tzw. „naturalnego porządku”. W wielu krajach 

terapia konwersyjna - pseudonaukowa metoda tortur mająca na celu zmianę orientacji 

seksualnej, jest nadal szeroko stosowana, mimo że udowodniono jej szkodliwość i całkowitą 

sprzeczność z prawami człowieka o samostanowieniu. 

   Prawdopodobnie najbardziej widoczne tego rodzaju prześladowania na terenie Europy 

miały miejsce w okresie III Rzeszy, kiedy to po przejęciu władzy przez nazistów w 1933 roku, 

w bibliotece Hirschfielda doszło do pierwszego palenia książek - Hitler nazwał go „najbardziej 

niebezpiecznym Żydem w Niemczech”. Wkrótce naziści zaczęli prześladować osoby 

homoseksualne i transseksualne - tysiące z nich zmuszono do noszenia odwróconego 

różowego trójkąta, a następnie uwięziono i wysłano do obozów koncentracyjnych, gdzie 

zginęło około 15 000 osób z różowym trójkątem.    

 

   W odpowiedzi na okrucieństwa II wojny światowej, w 1948 r. nowo powstała Organizacja 

Narodów Zjednoczonych przyjęła Powszechną Deklarację Praw Człowieka, która nakreśliła 

prawa i wolności każdej istoty ludzkiej. W zdaniu otwierającym Deklarację stwierdza się, że 



„wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”. 

Gwarancja równości i niedyskryminacji, jaką daje międzynarodowa deklaracja praw 

człowieka, dotyczy wszystkich ludzi, bez względu na płeć, orientację seksualną i tożsamość 

płciową lub też inne cechy. Czy prawa człowieka są w rzeczywistości przestrzegane, to już 

zupełnie inna sprawa! 

Eksperyment 8 

Czy doświadczasz przesądów lub prześladowań ze względu na jakąś swoją 

charakterystykę, np. ze względu na twój wzrost, tuszę, wygląd, niesprawność?   Czy 

czujesz się prześladowany z powodu swojej orientacji seksualnej czy tożsamości 

płciowej, czy też poglądów na ten temat?  Czy ktoś z was doświadczył przesądów na 

temat swojej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej podczas treningu czy studiów 

psychoterapeutycznych? Czy ktoś w twoim instytucie na ten temat z tobą rozmawiał? 

Czy masz znajomych, którzy mają takie doświadczenie? Jak z tym się czujesz? Jak 

sądzisz, jakie jest rozwiązanie?  Ponownie proszę byście zebrali się w pary i na ten 

temat porozmawiali.  Podziel się swoim doświadczeniem tej rozmowy z resztą grupy. 

___________________________ 

   Nie trzeba dodawać, że nawet jeśli do tej pory skupiłem się głównie na historii 

zróżnicowania płciowego i seksualnego, termin „tożsamość płciowa” nie odnosi się tylko do 

osób LGBT, ale w równym stopniu do wszystkich mężczyzn i kobiet w świecie binarnym.  W 

rzeczywistości to właśnie takie znane kobiety, feministki, jak Simone de Beauvoir, Maria 

Curie-Skłodowska, Nataliia Kobryńska, Rosa Luxemburg, Hélène Cixous, Germaine Greer, 

walczyły z marginalizacją i dyskryminacją kobiet w patriarchalnym społeczeństwie.   

Sprzeciwiały się byciu przedstawianymi jako gorsze od mężczyzn, wykluczaniu ich z dziedzin 

życia i zawodów zdominowanych przez mężczyzn jak np. nauka i akademia. Walczyły z 

przedstawianiem ich jako wadliwych z powodu swojego ciała (np. Freudowska zazdrość o 

penisa), swojej biologii (błędne twierdzenia, że kobiecemu mózgowi „brakuje pięciu uncji” 

itp.), z byciem osobami drugiej kategorii - jako słabszymi, mniej zdolnymi do seksu, pracy i 

twórczości.  

 

To właśnie miała na myśli Simone de Beauvoir, gdy w swojej rewolucyjnej książce Le 

Deuxième Sexe (1949) pisała, że „mężczyzna jest definiowany jako istota ludzka, a kobieta 

jako kobieta - zawsze, gdy zachowuje się jak istota ludzka, mówi się, że naśladuje 

mężczyznę”. Przeciwstawiając się temu jawnemu uprzedzeniu wobec kobiet, feministki 

postanowiły sprzeciwić się brakowi równowagi argumentując, że tożsamość płciowa stanowi 

jedynie wytwór kultury, a nie natury. W rezultacie doprowadziły do oddzielenia płci 

biologicznej od społecznego pojmowania płci. 



   W sytuacji, w której nastąpuje rozdzielenie płci biologicznej i płci kulturowej (ang. sex i 

gender), w miejsce używania ich jako pojęć wymiennych, gender staje się o wiele jaśniejsze - 

jest to epistemologiczna i polityczna próba przeformułowania dotychczasowych teorii i 

modeli dotyczących seksu i płci, samej natury ludzkiej. Nadal istnieją pewne różnice w 

stosowaniu terminów seks i płeć (gender), ale ogólnie rzecz biorąc, pierwszy z nich jest 

bardziej związany z wrodzonymi cechami ciała, takimi jak geny i hormony, podczas gdy drugi 

obejmuje wyuczone cechy, społeczno-kulturowe oczekiwania i wzorce zachowań, takie jak 

ekspresja płci, rola płciowa i satysfakcja płciowa.    

 

       

   Mamy więc płeć biologiczną (w ang. sex) wraz z jej kategoriami obejmującymi płeć 

chromosomalną, status hormonalny, wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe oraz tzw. 

„płeć mózgu”. Każda z nich, z czasem i wraz z rozwojem badań ujawnia jednak, że stanowi 

mniej lub bardziej skuteczny sposób ustalania, czy dana osoba jest mężczyzną czy kobietą. 

   Mamy też płeć przypisaną przy urodzeniu, która ściśle mówiąc nie jest ani płcią, ani 

seksem, i nie jest w ogóle kategorią biologiczną, ale jej znaczenie wynika z faktu, że jest to 

płeć, która jest zazwyczaj zapisywana w akcie urodzenia i wykorzystywana przez władze do 

określania takich kwestii, jak rodzaj małżeństwa, które dana osoba może prawnie zawrzeć.    

   Wreszcie jest płeć (w ang. gender), która stanowi bardzo złożone pojęcie.  Psychoanalityk 

Ken Corbett w swojej książce Gender Now (2008) napisał, że „płeć jest zawsze stwarzana z 

uczuciem, łagodzona obroną, haftowana przez historię, spełniana i niszczona przez relacyjne 

ekscesy ludzkiego życia” (s. 850; tłumaczenie własne).   Psychiatra z Nowego Jorku, Jack Pula 

w swoim artykule „Rozumienie płci przez pryzmat doświadczeń osób transpłciowych” w 

czasopiśmie Psychoanalytic Inquiry stwierdza, że „płeć jest twórczym, pomysłowym 



nośnikiem relacji, komunikacji, afektu, fuzji, granicy, dzielenia się i wiązania, wchodzenia i 

wychodzenia” (2015, s.820).  Autorzy, których powyżej wymieniam postrzegają płeć jako 

formę przyjmowaną przez tożsamość, w procesie interakcji czynników konstytucjonalnych, 

doświadczeń rozwojowych i dostępnych wzrorców kulturowych - formę wymodelowaną na 

granicy, na której jednostka styka się ze swoim społeczno-kulturowym środowiskiem.  To, jak 

piszą o płci, wydaje się być w zgodzie z teorią terapii Gestalt: płeć jako zjawisko czy proces 

formowania i kształtowania się na granicy kontaktu organizm-środowisko.  

   Pamiętam jak wiele lat temu jeden z moich trenerów, psychoterapeuta Carl Hodges, były 

prezydent Nowojorskiego Instytutu Terapii Gestalt, który przejął to stanowisko od Laury 

Perls, sugerował stosowanie angielskiego terminu „racing” (w pol. rasowanie) zamiast słowa 

„race” (w pol. rasa), pragnąc podkreślić procesualny, płynny charakter zjawiska rasy, która 

powstaje na granicy kontaktu jednostki i środowiska, jednego człowieka z drugim, i podlega 

ciągłym zmianom, mając zarazem osobiste i społeczne konsekwencje.    

   Podobnie wydaje się być w przypadku zjawiska płci, które jeśli opiszemy rzeczownikiem (w 

porównaniu z użyciem czasownika lub przymiotnika) staje się jakoby na zawsze utrwalone, 

zastałe, niezmienne, gdy tymczasem kiedy mówimy o płci, to tak naprawdę mamy na uwadze 

proces zachodzący na granicy kontaktu. Moja płeć powstaje w kontakcie na granicy z drugą 

osobą, z wszelkimi tego konsekwencjami, i za każdym razem jak spotykam się z inną osobą, w 

różnym kontekście odczuwam moją płeć w inny sposób. Moja płeć jest za każdym razem na 

nowo konstruowana i z tego względu może być inaczej postrzegana.  W tej sytuacji 

terminem, który wydaje się być bardziej adekwatny jest czasownik „płciowanie” (w ang. 

gendering). Ten nowy termin umożliwia bardziej świadome uczestniczenie w twórczym 

procesie jakim jest płeć, na co wskazali Jack Pula i Ken Corbett, procesie, w trakcie którego 

stajemy się meżczyzną, kobietą lub osobą niebinarną, o płynnej płci lub kimś innym.  

Używając go możemy również stać się bardziej uważni na to, w jaki sposób internalizujemy, 

zgadzamy się lub odrzucamy i przeformułowujemy wzajemnie nasze tożsamości, zachowanie 

i nasze ciała. Prowadzi to jeszcze dalej, gdyż możemy w ten sposób zainteresować się i zacząć 

zauważać, wybierać i wpływać na tkankę społeczną, która stanowi kontekst tego procesu. 

Rezultatem takiej sytuacji jest to, że płeć staje się ponownie zjawiskiem politycznym, tym 

razem o wiele siniejszym niż dotychczas, bo świadomie i osobiście doświadczanym, jak dzieje 

się w przypadku osób transpłciowych, którzy walczą o prawo do samostanowienia o własnej 

płci.  

 

Eksperyment 9 

Dobierzcie się w nowe pary. Zwróćcie uwagę na to, czego od siebie i od drugiej osoby 

oczekujecie? Zauważcie, jak spełniacie lub odrzucacie takie wzajemne oczekiwania?  

Jak się do siebie wzajemnie przystosowujecie?  W jakim stopniu jest to proces twórczy a 

w jakim tylko powielanie zastałych, znanych wam schematów przekazanych przez 



waszych rodziców, tradycje i wychowanie, narzuconych przez Kościół i państwo, instytut 

szkolenia psychoterapii, czy tym podobne?  Po chwili porozmawiajcie ze sobą na ten 

temat a potem podzielcie się swoimi spostrzeżeniami w grupie. 

____________________________ 

 

      Interakcja obu znaczeń płci, sex i gender, płci biologicznej i kulturowej ma wpływ na to, 

jak jednostki postrzegają siebie oraz innych i jak odnoszą się do siebie nawzajem.   

Wewnętrzne (my) i zewnętrzne (oni) postrzeganie tożsamości nie zawsze jest spójne.  W 

społeczeństwach zachodnich tożsamość płciowa podlega ciągłej renegocjacji. Obecna 

transformacja tożsamości płciowych nie ogranicza się do żeńskich i męskich definicji 

kobiecości i męskości, ale obejmuje również włączenie osób LGBT, które nie pasują do 

binarnego pojmowania ludzkiej seksualności opartego na judeochrześcijańskim przekonaniu 

o mężczyznach i kobietach, Adamie i Ewie - w tej właśnie kolejności, tertium non datur 

(trzeciego nie dano).  Te nowe wpływy wraz z nowatorskim spojrzeniem na odwiecznie 

istniejące zjawiska płci i seksualności otwierają społeczeństwo na zwiększoną akceptację ich 

różnorodności i płynności jaka w rzeczywistości zawsze istniała, co jest jaskrawo widoczne, 

jeśli tylko odważymy się wyjść poza wąskie ramy historyczne naszych obecnych czasów czy 

geograficzne i kulturowe granice, które oddzielają  nasze zachodnie społeczeństwo od całej 

reszty urozmaiconego świata.  

   Ale na razie mamy nowy termin, z którym przychodzi nam się zmagać, a mianowicie 

tożsamość płciowa (ang. gender identity), który oznacza „intensywnie odczuwane 

doświadczenie i przeżywanie własnej płciowości”, osobiste poczucie własnej płci społeczno-

kulturowej, czyli to, jak ludzie postrzegają samych siebie i jak siebie określają w związku ze 



swoją płcią, która może być zgodna lub nie z płcią metrykalną.  Można się więc przedstawiać 

jako mężczyzna, kobieta lub ktoś inny; posiadać względnie utrwaloną płeć lub płynną.  

Tożsamość płciowa to coś innego niż płeć związana z ciałem fizycznym i biologią.    

   Ludziom przypisuje się tożsamość płciową w momencie urodzenia na podstawie ich płci ale 

wyrażają oni swoją płeć w specyficzny dla siebie i niepowtarzalny sposób.  Może odbywać się 

to poprzez ubrania, które noszą, sposób w jaki stoją czy poruszają się, ich zainteresowania i 

zawód jaki wykonują, pragnienia. Tożsamość płciowa różni się również od orientacji 

seksualnej, która dotyczy tego, kto jest dla ciebie atrakcyjny. Najprostszym sposobem na 

określenie różnicy między tymi dwoma pojęciami jest stwierdzenie, że podczas gdy 

tożsamość płciowa dotyczy tego, jaką płcią czujesz, że jesteś, orientacja seksualna dotyczy 

tego, jaką płcią jest osoba, w stosunku do której czujesz pożądanie. 

 

Tożsamość, Bongani Tshabalala, 2011: Sabelo Mlangeni  



Eksperyment 10 

(Powiedz mi o mojej płci, a ja powiem ci o twojej) 

1. Proszę wstańcie i zacznijcie poruszać się po pokoju przez około 2 minuty.  

Poświęćcie czas na obserwację, jak poruszają się inni, zwróćcie uwagę na gesty i 

ruchy, które wykonują.  

2. Teraz utwórzcie 2 koncentryczne koła (A - koło zewnętrzne i B - koło wewnętrzne), 

tak jak na poniższym rysunku, i stańcie w taki sposób, aby osoby w kole A i B były 

zwrócone do siebie twarzami, tworząc w ten sposób pary, A i B. 

  

 

3. Stojąc w dwóch kręgach, osoby w zewnętrznym kręgu (A) pytają osobę, przed którą 

stoją, B: „Opowiedz mi o mojej płci, a ja opowiem ci o twojej”.  Podczas gdy ich 

odpowiednicy w wewnętrznym kręgu (B) odpowiadają przez około 2 minuty, osoby w 

zewnętrznym kręgu zachowują milczenie. 

4. Po upływie 2 minut zewnętrzny krąg przesuwa się o 2 miejsca w lewo, podczas gdy 

wewnętrzny krąg pozostaje na swoim miejscu. 

5. Teraz nadszedł czas, kiedy osoby w wewnętrznym kręgu (B) zapytają osobę, przed 

którą stoją w zewnętrznym (A): „Opowiedz mi o mojej płci, a ja ci opowiem o twojej”.  

Podczas gdy ich odpowiednicy w zewnętrznym kręgu (A) odpowiadają przez około 2 

minuty, osoby w wewnętrznym kręgu (B) milczą. 

6. Po 2 minutach, kiedy eksperyment się zakończy, powróćcie do grupy i usiądźcie. 

 (Proszę podzielcie się swoimi doświadczeniami z całą grupą) 

_________________________________ 

Koniec drugiej części - ciąg dalszy nastąpi po przerwie 

 

    

 


