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       Czwarta część stanowi już ostatnią część tekstu seminarium na temat tożsamości 

płciowej.  W tej części skupiam się na pracy terapeutycznej z osobami o różnorodnej 

tożsamości płciowej.  Konsolidując zarazem naszą wiedzę na ten temat nie chcę utracić 

łączności z jej szerszym socjo-politycznym i historycznym kontekstem, który starałem się od 

samego początku unaocznić. Dlatego też przybliżę znaczenie poszczególnych liter w skrócie 

LGBTQ, który jest jednym z najczęściej używanych skrótów w stosunku do osób o 

różnorodnej płci, seksualności i relacyjności, gdzie litera „T” symbolizuje osoby trans, a „I” - 

osoby intersex. 

   Całkowicie mylnie tożsamość płci przez wiele dekad utożsamiana była w literaturze 

psychologicznej i psychiarycznej z orientacją seksualną (podobne zresztą jak miłość z seksem 

– co jest bezmyślnym powielaniem religijnej dogmy). Mam więc nadzieję, że przegląd 

poszczególnych kategorii, o których jest tutaj mowa, wyjaśni różnice pomiędzy nimi.    

   Postaram się też opisać bardziej szczegółowo znaczenie pewnych aspektów pracy 

terapeutycznej w zakresie zróżnicowania płci, seksualności i relacyjności, co mam nadzieję 



pozwoli terapeutom pracować bardziej efektywnie z osobami, które należą do mniejszości 

płciowych i seksualnych.   

   Już na samym początku potrzebuję jednak zaznaczyć, że niezależnie od tego, co już 

wiadomo na temat ludzi transpłciowych i o płynnej płci, każdy proces terapeutyczny stanowi 

zawsze unikalne spotkanie osoby terapeuty i osoby klienta wraz z możliwością lepszego 

zaznajomienia się ze wszystkim tym, co znajduje się w tle (np. w ich niepowtarzalnych 

indywidualnych sytuacjach z przeszłości, w rodzinie, w ich wychowaniu, w relacjach, ich 

twórczych przystosowaniach, wartościach życiowych i wyuczonych schematach zachowania 

jak i w ich spontanicznym nieprzeciętnym stylu bycia w świecie). Zgodnie z tym, co utrzymuje 

terapia Gestalt, sukces psychoterapii zależy w dużej mierze od tego jak swobodnie i 

kreatywnie czerpiemy z tej właśnie niezykle specjalnej okazji do spotkania się z naszym 

klientem, chwilowo niejako zapominając o naszej wcześniej nabytej wiedzy teoretycznej i 

doświadczeniu -  co umożliwia nam odkrywać osobę klienta oraz siebie samych w obecnej 

relacji jakby całkiem na nowo (PHG, 1951; Hycner i Jacobs, 1995/2020).   

   Dobry terapeuta przede wszystkim w pełni uczestniczy w procesie spotkania ze swoim 

klientem, a to oznacza, że staje się podatny na zmianę w takim samym stopniu jak i sam 

klient, z którym się spotyka.  Takie otwarte i niepowściągliwe uhonorowanie naszego 

wspólnego człowieczeństwa stanowi moim zdaniem czynnik podstawowy i niezbędny w 

pracy z osobami należącymi do mniejszości płciowych i seksualnych, których najczęstszym, 

codziennym wręcz doświadczeniem jest brak akceptacji i odrzucenie.  

   Dodatkową kwestią jest również to, jak wyodrębnić tożsamość płciową spośród szerszego 

poczucia tego, kim się jest jako osoba czy istota ludzka, jeśli jest to w ogóle możliwe?  

Zwłaszcza, że niektórzy, jak na przykład Sigmund Freud, twierdzą, że tożsamość płciowa i 

seksualna ustala się najpóźniej w wieku od 3 do 6 roku życia i potem nie ulega już 

jakimkolwiek zmianom.  Zacznę więc od opisania tego, o czym na powyższy temat mówił 

twórca psychoanalizy, również w celu dokładniejszego przyjrzenia się tak kontrowersyjnej we 

współczesnych czasach koncepcji jaką stanowi kompleks Edypa.  

 

7         Różnorodność płciowa a psychoterapia 

   We wstępie do książki The Oedipus Complex Today (1989) Hanna Segal napisała: „Odkąd 

Sigmund Freud odkrył (lub najprawdopodobniej wymyślił) kompleks Edypa, został on 

zarazem uznany za centralny konflikt w psychice człowieka - jako jądro sprzecznych 

impulsów, fantazji, lęków oraz wszelkiej obrony. Dlatego też stał się on punktem centralnym, 



na którym koncentruje się praca psychoanalityka, zwłaszcza gdy pracuje z osobami, które 

odbiegają od ustalonej normy heteroseksualności i binarnej płci” (s.1).   

   Sigmund Freud nazywał kompleks Edypa bolesnym wypracowywaniem w dzieciństwie (od 

około trzech i pół do piątego roku życia) psychoseksualnych relacji pomiędzy dzieckiem a 

jego rodzicami; kompleks Edypa stanowił dla niego „centralny kompleks” każdej nerwicy. 

Niektórzy twierdzą też, że zmienne koleje losu kompleksu Edypa wpływają na orientację 

seksualną i prawdopodobnie na tożsamość płciową. 

   

 

   Trudno mi się jednak pogodzić z tym, że kara za przypadkowe złamanie tabu kazirodztwa - 

która zajmuje centralne miejsce w micie Edypa, opisanym w starogreckim cyklu sztuk 

Sofoklesa, w szczególności Oedipus Rex, w której to opowieści Edyp zabija ojca i żeni się ze 

swoją matką, co ma dla niego katastrofalne skutki w postaci poczucia winy i samookaleczenia 

– miałaby się w ogóle znajdować u podstaw człowieczeństwa.  W praktyce kompleks Edypa 

oznacza, że dzieci w wieku od około trzech do sześciu lat mają intensywne poczucie miłości 

do jednego z rodziców i dążą do wyłącznego posiadania właśnie tego rodzica, doznając 

jednocześnie silnych negatywnych uczuć do drugiego rodzica.  Chłopcy „zakochują się” w 

swoich matkach i nienawidzą ojców.  Z dziewczynkami jest podobnie, ale w ich przypadku to 

właśnie matka staje się znienawidzona a ich całe dążenie skupione jest na tym, ażeby 

zawładnąć swoim ojcem.  

   (Na marginesie wspomnę tylko, że najczęściej w dawniejszej literaturze psychoanalitycznej 

całkowicie pomijano wpływ homofobii i heteronormatywnych postaw rodzica na rozwój 



tożsamości płciowej i orientacji seksualnej dziecka.  Typowy rozwój jednostkowy był  niejako 

zawczasu biologicznie zaprogramowany.  Obecnie jednak jest to oczywiste, że tak jak inne 

aspekty i cechy rodziców również płeć i socjalizacja rodzica ma olbrzymi wpływ na wzajemne 

interakcje z dzieckiem. I tak np. nierzadko sami rodzice wyrażają preferencje dotyczące 

zabawy i opieki nad dziećmi specyficznej płci, dzieje się tak również w zależności od norm 

kulturowych i religijnych oraz akceptacji lub przesądów w stosunku do mniej typowych 

seksualności i płci. I tak np. homofobia i heteronormatywne poglądy rodzica - zwłaszcza w 

przypadku ojców, wpływa na rozwój psychoseksualny dzieci między 3-6 rokiem życia, 

włącznie z przyspieszonym wyrabianiem i transgeneracyjnym przekazywaniem stereotypów 

płciowych, jak i na późniejszą tożsamość płciową i orientację seksualną. Bez wątpienia jest to 

przynajmniej tak samo istotne jak powszechna wczesna socjalizacja płciowa; Weinberger i 

Milham, 1979; Wells, 1991; Beal, 1994; Damon i Eisenberg, 1998; Ember i Ember, 2003.)  

 

Dwa Fauny (Ojciec i Syn), Artur Aleksander Wojtczak, 2013 

      W języku psychoanalizy, na nieświadomym poziomie, powyżej opisane popędy 

dochodzące do głosu w okresie edypalnym stanowią wyraz libido - seksualnej energii 

skierowanej w kierunku pożądanego rodzica i morderczej energii w stosunku do rodzica tej 

samej płci. Jeśli wszystko toczy się zgodnie z planem w rozwoju psychoseksualnym, jak 

twierdzi Sigmund Freud (1905), dziecko przepracowuje swoje relacje z rodzicami i w 

rezultacie uczy się, jak korzystać z rodzicielskiego związku, zarazem powstrzymując zaborcze i 

wrogie uczucia. Z rozwiązania kompleksu Edypa rodzi się sumienie, czyli tzw. superego, które 

w języku terapii Gestalt określane jest zazwyczaj mianem „pana” (w ang. top-dog).  Za 

sprawą introjekcji, dzieci uczą się nie kierować się gwałtownymi impulsami i przestrzegać 



tzw. zasad cywilizacji oraz konwencji kulturowych i społecznych, z których najbardziej 

podstawowym jest tabu kazirodztwa. 

   Po rozwiązaniu kompleksu Edypa następuje okres utajenia - podczas którego chłopcy 

stanowią kwintesencję chłopięcości i okropności, charakteryzujący się bójkami i zabawami, 

które tak genialnie zostały przedstawione w cytowanym wcześniej wierszu Audre Lorde 

Pszczoły, gdy tymczasem dziewczynki są wówczas, jak to się przysłowiowo mówi w języku 

angielskim, „szczyptą słodyczy, szczyptą pikanterii i wszystkim co piękne i przyjemne”, bawią 

się w pielęgniarkę lub mamusię (Dinnerstein, 1976). Kolejne zmiany, stwarzające dodatkowe 

napięcie, zachodzą dopiero w okresie dojrzewania, kiedy rozwój biologiczny zbiega się z 

dręczącymi problemami dotyczącymi tożsamości płciowej, eksploracją seksualną i 

dojrzewaniem, konfliktem z rodzicami, rywalizacją i potrzebą osiągnięć, i spełniania się 

(Waddell, 1992). 

   Kiedy podejdziemy do studiowania psychoanalizy systematycznie i z pełną uwagą, jeden 

fakt staje się wkrótce jaskrawo widoczny - Freud patrzył na kobiecość z męskiego punktu 

widzenia (jeśli nie chcemy jego teorii nazywać po prostu mizoginią), co stało się podstawą 

dużej krytyki, zwłaszcza w ostatnich trzydziestu latach.  Uważam, że ze względu na tematykę 

obecnego seminarium warto przyjrzeć się dokładniej tej krytyce teorii psychoanalitycznej.  

 

   Matka i Dziecko, Pablo Picasso, 1921 

   Ponieważ obydwie płci - tak dziewczynki jak i chłopcy, wychowywani są zazwyczaj przez 

matkę, nieuchronnie rozwijają silne przywiązanie do swojego głównego opiekuna. Co się 



takiego dzieje, że dziecko płci żeńskiej zwraca się w kierunku ojca, aby stać się dziewczynką 

tatusia? Na ten właśnie problem natknął się prawdopodobnie Freud, kiedy tworzył swoją 

teorię rozwoju psychoseksualnego człowieka i musiał zidentyfikować coś, co prowadzi do 

zerwania więzi z matką. Jak wykazują bardziej współczesne badania, Freud całkowicie 

pominął dobrze udokumentawaną preferencję heteroseksualnych ojców do opieki nad 

dziewczynkami i zabawy z nimi (w porównaniu z chłopcami), w czasie, gdy małe dzieci 

między trzecim i szóstym rokiem życia zaczynają wygladać nieco jak miniaturki dorosłych 

ludzi. Badania podkreślają, że to właśnie rola i zachowanie ojca (w porównaniu z matką) w 

tym okresie rozwojowym dzieci ma szczególny wpływ na rozwój tożsamości płciowej, w 

porównaniu z wpływem relacji matki z dzieckiem na ich orientację seksualną. Mowa jest 

tutaj o relacyjności pomiędzy rodzicami a dziećmi, która stanowi podstawę dla wyrabiania 

ogólnych skłonności i schematów zachowań relacyjnych u dzieci, włącznie z tymi związanymi 

z prezentacją płci.  

   Natomiast rozwiązanie, które proponował Sigmunt Freud (1905) w swojej teorii było o 

wiele bardziej dosłowne i spotkało się z dużą dezaprobatą, przede wszystkich ze strony 

feministek, ale również tradycjonalistów. Dziewczynka ma odkryć, że nie ma penisa, cierpieć 

z powodu „zazdrości o penisa” i oczekiwać od matki, że ona jej go dostarczy. Nie 

otrzymawszy go od matki, dziewczynka rozczarowuje się i obwinia matkę za poczucie braku i 

kontynuując swoje poszukiwania penisa, zwraca się w kierunku ojca. Jej potrzeba jednak 

pozostaje niezaspokojona, dopóki nie dostanie symbolicznego penisa w postaci własnego 

dziecka.   

   W przypadku chłopców, dzieje się tak za sprawą „kompleksu kastracji”, w wyniku którego 

odwracają się oni od swoich matek ze strachu przed konsekwencjami kazirodczych pragnień. 

Ortodoksyjna opowieść o kompleksie Edypa w różnych formach została słusznie 

zakwestionowana przez feministki, które ideę zazdrości kobiet o penisa często 

przeciwstawiają idei zazdrości mężczyzn o łono, ale także przez gejów i lesbijki, Lacanistów 

czy przez przedstawicieli tzw. teorii queer opartej m.in. na ideach Michela Foucaulta, jak np. 

w pismach autorstwa Judith Butler. Dla wyjaśnienia, „teoria queer” kwestionuje oczywistość 

płci i seksualności, wskazując na ich heteronormatywny i binarny charakter, a których 

ostatecznym wynikiem jest utrzymujący się system podziałów społecznych, prowadzający do 

licznych uprzedzenień, wykluczeń i przemocy stosowanej wobec wszelkiego zróżnicowania 

oraz mniejszości, włącznie z dyskryminacją i prześladowaniem ze strony psychoterapeutów, 

czy w szkołach psychoterapii; zob. Kochanowski (2010).    

    Z naszej współczesnej perspektywy jedność i prostota psychoanalitycznej teorii Freuda nie 

jest zgodna z różnorodnością płci i orientacji seksualnej jaka istnieje w rzeczywistości. Rolą 

każdej teorii ma być dokładność opisu aktualnej, przeżywanej rzeczywistości a nie 

odwrotnie! Od kiedy przedstawiciele współczesnej teorii queer umieścili orientację 

seksualną i tożsamość płciową na kontinuum, doszli do wniosku, że każdy punkt na tym 

kontinuum może być istotny dla rozwoju jednostkowego, dlatego też „żadna pozycja nie jest 



koniecznie i nieuchronnie patologiczna”, jak to podkreśla współczesna amerykańska 

psychoanalityk Beverly Burch (1993). Po dokładnym przejrzeniu literatury na powyższy temat 

Burch doszła do wniosku, że żadne podejście do kompleksowości seksualności i tożsamości 

płciowej nie jest ani wystarczające, ani całkiem kompletne. Podobnie jak na drodze do 

ostatecznego wyboru obiektu istnieją równie ważne rozbieżne możliwości.  „Droga rozwoju 

nie stanowi wcale linii prostej mającej na celu heteroseksualność i dlatego nie można uważać 

innych kierunków podróży za złą drogę.” (s.100). Jak ładnie ujął jeszcze inny amerykański 

psychoanalityk i psychiatra, Robert Soller (1985), znany ze swoich teorii dotyczących rozwoju 

tożsamości płciowej i dynamiki podniecenia seksualnego: „Strzeżcie się pojęcia ‘normalny’. 

Jest ono bowiem poza zasięgiem obiektywizmu.  ‘Normalny’ ubiega się o miano 

prawidłowości statystycznej, ale kryje w sobie zarazem brutalne przesądy na temat dobra 

społecznego i osobistego.  Gdyby to było ogólnie rozpoznane doprowadziłoby zapewne do 

większej uczciwości i skromności - czyli cech, których jest w dalszym ciągu brak większości 

patriotom, prawodawcom, psychoanalitykom i filozofom”. 

 

 

   Alternatywna rodzina: Blanca i Damon - kadr z amerykańskiego serialu telewizyjnego „Pose” (2018-20) 

   Wielu krytyków psychoanalizy, wraz z twórcami terapii Gestalt, nazywa ją zbyt 

naturalistyczną i biologiczną oraz nazbyt deterministyczną.  W rzeczywistości, jak zapewne 

Sigmund Freud dobrze wiedział, w świecie, w kórym żyją ludzie z krwi i kości, w odróżnieniu 

od świata abtrakcji, istnieje nieskończona liczba rozmaitych konsekwencji tej doniosłej 

historii, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet - nieskończona liczba częściowych rozwiązań, 

kompromisów i sublimacji. Dodatkowo trwa debata na temat roli biseksualizmu w procesie 

edypalnym i nie wydaje się, ażeby doczekała się ona wkrótce jakiegokolwiek 

satysfakcjonującego rozwiązania. 



 ________________________ 

    Eksperyment 14 

Proszę rozważcie wszystko to, co było dotychczas powiedziane na temat podejścia do 

sprawy tożsamości seksualnej i płciowej w psychoterapii. Czy macie jakieś niejasności 

czy pytania? Proszę podzielcie się swoim doświadczeniem z resztą grupy. Może chcecie 

podzielić się z innymi własnymi doświadczeniami z terapii osobistej lub superwizji, 

dotyczącymi spraw związanych z seksualnością lub płcią? 

    

   W przeciwieństwie do klasycznej psychoanalizy Freuda, terapia Gestalt opisywana jest 

przez wielu jako wysoce wrażliwa i dająca się dostosować do klientów zróżnicowanych pod 

względem płci i seksualności, także ze względu na otwartość i inkluzywność tej teorii i 

metodologii. Dla przykładu, Laura Perls, jedna z twórczyń tej orientacji, opisała terapię 

Gestalt jako „doświadczeniową, fenomenologiczną, holistyczną, organiczną, egzystencjalną 

psychoterapię” (Dan Bloom, 2001). Terapeuci Gestalt uznawali również znaczące wpływy 

wschodniej myśli religijnej, oprócz ogólnych zachodnich tradycji filozoficznych (Crocker, 

2005; Zahm & Gold, 2002). Co więcej, wielu terapeutów Gestalt coraz częściej sięga po 

literaturę i badania, które umożliwiają wyjście poza ścisłe ramy terapii Gestalt jako podejścia 

do psychoterapii i integracji przenikających się w nim od samego początku zagadnienień 

społeczno-politycznych, wielokulturowości i adaptacji międzykulturowej (zobacz np. Bar-

Yoseph, 2005; Coven, 2004; Fernbacher, 2005; Frew 2008; Gaffney, 2006; Wheeler, 2005). 

   Jednocześnie należy tutaj wspomnieć, że pewne przeszłe przekonania związane z myślą 

psychoanalityczną były niestety wielokrotnie bezmyślnie powtarzane również przez autorów 

terapii Gestalt.  Dla przykładu tak było w przypadku Fritza Perlsa, kiedy to wypowiedział się 

niepochlebnie na temat homoseksualizmu w swoim nieskończonym i nieopublikowanym za 

życia rękopisie, który dopiero w ubiegłym roku doczekał się publikacji pod tytułem, 

Psychopathology of Awareness (2020). Po dogłębnym zapoznaniu się z informacjami na 

temat osobistego życia Perlsa, po rozmowach z osobami, które zetknęły się z nim osobiście 

oraz po przeczytaniu wielu prywatnych listów i wspomnień na jego temat, które umożliwiły 

mi lepszy wgląd w jego życie intymne, doszedłem do wniosku, że bazą jego poglądów było 

nie tylko to, co miała do powiedzenia na temat homoseksualizmu psychoanaliza, ale także 

jego własne seksualne przygody, włącznie z eksperymentowaniem seksualnym z osobami tej 

samej płci.  Dla Perlsa, jako heteroseksualnego cis-mężczyzny, doświadczenia te były zawsze, 

że tak powiem, „drugiej klasy” i nie był nigdy w stanie dostatecznie spenetrować umysłu czy 

doświadczenia osoby od niego całkiem innej, zwłaszcza gdy różniła się od niego orientacją 

seksualną czy też płcią, jak to było w przypadku jego własnego nieudanego małżeństwa czy 

też późniejszych krótkotrwałych relacji i przygód seksualnych z kobietami, i narzucał takim 

sytuacjom swój własny skądinąd mało świadomy, zaskakująco ograniczony punkt widzenia.   



   Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku Paula Goodmana, który wielokrotnie 

powoływał się na książkę Art and Artist z 1932 roku, w której Otto Rank, jeden z najbliższych 

Freudowi psychoanalityków, w ostatnich zdaniach swojego skądinąd wspaniałego dzieła niby 

przelotnie mówi o homoseksualizmie jako zatrzymaniu rozwoju psychoseksualnego. Z 

jakiegoś nieznanego mi powodu ten tak bardzo śmiały skądinąd myśliciel i aktywista 

społeczny nigdy wprost nie potrafił przeciwstawić się wyrazom homofobii uwielbianego 

przez siebie przedstawiciela psychoanalizy. Jego, w tym przypadku „ślepe zauroczenie” 

sprawiło, że pisząc na temat pociągu do tej samej płci w teoretycznej części Gestalt Therapy 

Excitment and Growth in the Human Personality, której był głównym autorem, całkiem 

bezkrytycznie, prawie słowo w słowo cytuje poglądy swoich nauczycieli, Ranka i Perlsa.  

Niestety nawet jemu nie udało się uniknąć wpływów powszechnie występujących 

heteronormatyzmu i homofobii, zwłaszcza na początku lat 50-tych, bo już przecież w drugiej 

połowie lat 60-tych Paul Goodman potrafił jak najbardziej otwarcie i niezwykle wyzywająco 

mówić o miłości, która „wcześniej nie śmiała wypowiedzieć swego imienia” i nawet 

opublikował pamflet zatytuowany The Politics of Being Queer (1969). 

 

 

   Wracając jednak raz jeszcze do początków terapii Gestalt w latach 50-tych: jedno jest 

bezsprzeczne, że podstawowy teoretyczny tekst podejścia Gestalt do psychoterapii bardzo 

otwarcie wypowiada się przeciwko jakimkolwiek próbom zmiany orientacji seksualnej i 

świadomy wybór pozostawia całkowicie w rękach osoby zainteresowanej czy też pacjenta: 



   „W terapii tak zwana „regresja” stanowi uświadomioną lojalność i nie ma wcale 

sensu zaprzeczać lub negować tego, co pacjent naprawdę odczuwał jako własne 

ryzyko; zadaniem jest znalezienie nieuświadomionych, niedokończonych sytuacji, 

które mogą odbierać energię temu, co możliwe jest  obecnie. Klasycznym 

przykładem jest tutaj niemożność zmiany homoseksualistów, którzy kiedyś 

osiągnęli ważną satysfakcję seksualną, zwłaszcza że twórczo przezwyciężyli wiele 

przeszkód społecznych, aby jej doświadczyć. Metoda nie polega oczywiście na 

atakowaniu homoseksualnego przystosowania, ponieważ stanowi ono rezultat 

integrującej siły self i jest niezaprzeczalnym poczuciem kontaktu i utożsamieniem.  

Metoda musi być tutaj skierowana na wydobycie na światło dzienne tego, co 

osobowość nieświadomie alienuje, a w tym przypadku jest tym zainteresowanie 

drugą płcią, czyli połową mieszkańców świata.  Oznacza to, że nie ma sensu mówić: 

„Dlaczego zachowujesz się jak 11-stolatek?”, ale rozsądnie jest zapytać: „Co takiego 

obrzydliwego, niemoralnego, niebezpiecznego jest w zachowywaniu się jak 12-

stolatek?". To, co zostało dotychczas przyjęte, zostało przyswojone.” (Perls, 

Hefferline, Goodman; 1951, s. 424)  

 

   Na temat tożsamości płciowej autorzy Gestalt Therapy nie wypowiadają się wcale, a 

prawdę powiedziawszy podobnie jak sam twórca analizy, Sigmund Freud, tak „odkrywca” 

terapii Gestalt, Fritz Perls, jak zwykł on o sobie mówić, jak i  Paul Goodman mieli bardzo 

niewiele do powiedzenia na temat kobiet, i wydaje się, że zwykli traktować je dość 

instrumentalnie, co również spotkało się później z olbrzymią krytyką (ale może to znowu 

było wyrazem społeczno-kulturowego kontekstu lat 50-tych i 60-tych w Ameryce). 

   W każdym razie, jak na to nie patrzeć, od samego początku, w tworzeniu podejścia Gestalt 

brały udział osoby o różnorodnej tożsamości płciowej i seksualnej, przykładem jest tutaj sam 

Paul Goodman, o który była mowa powyżej. Paul Goodman był żonaty i miał dzieci, a 

zarazem otwarcie był osobą biseksualną i wielokrotnie mówił o sobie jako queer. 

    Jego regularne relacje z mężczyznami pozwoliły mu na otwarte identyfikowanie się z 

buntem społecznym, a także na poszerzanie jego rozumienia natury ludzkiej. Jego 

widoczność jako „queer”, wsparta opublikowanym w 1969 roku artykułem The Politics of 

Being Queer oraz wieloma wystąpieniami na demostracjach i w programach amerykańskiej 

telewizji, stała się wzorem dla amerykańskiego ruchu wyzwolenia gejów na początku lat 70-

tych. Paul Goodman otwarcie opowiadał, jak biseksualizm dodał energii jego anarchizmowi, 

utopizmowi i pacyfizmowi.  Postrzegał promiskuityzm jako coś, co pomogło mu przełamać 

nabyte ograniczenia.  Zarazem jednak można mu łatwo zarzucić, że jego konserwatywne 

podejście do płci przyczyniło się do rozwoju seksizmu, który można znaleźć w wielu 

amerykańskich ruchach społecznych lat 60-tych.  



    Innym gejem, którego aktywność zasłużyła się w rozwoju terapii Gestalt był Isadore From - 

jeden z pierwszych pacjentów Fritza Perlsa, uczestnik pierwszej grupy terapeutycznej 

prowadzonej przez Fritza i Laurę Perls, którego Perls poprosił o przejęcie jego pacjentów, po 

tym jak podjął decyzję o wyjeździe z Nowego Jorku, jeden z założycieli Nowojorskiego 

Instytutu Terapii Gestalt (NYIGT) w 1952 roku, często nazywany dziekanem terapii Gestalt.  

   Bliźniaczy brat Isadore - Sam From, tak jak on gej, stał się bliskim przyjacielem 

amerykańskiej psycholog Evelyn Hooker Caldwell, która później zasłynęła  z opublikowanych 

w 1957 badań pt. „Przystosowanie mężczyzn jawnych homoseksualistów”, w których 

wykazała, że większość gejów jest doskonale przystosowana społecznie i, że można to 

udowodnić za pomocą testów naukowych, co sprawiło, że homoseksualizm został 

ostatecznie usunięty z trzeciego Podręcznika Diagnostyczno-Statystycznego (DSM) 

wydawanego regularnie przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APA).  Sam From 

wprowadził  Evelyn Hooker w subkulturę gejów i lesbijek rzucając jej zarazem wyzwanie, by 

naukowo zbadała „ludzi takich jak on”.  

 

        

   Bez tych wcześniejszych, istotnych osiągnięć i nieustającej walki o równouprawnienie osób 

o różnorodnej tożsamości płciowej i seksualnej nie byłoby mowy o zmianach, które zachodzą 

w tym zakresie obecnie. Dla wielu osób transpłciowych i niebinarnych eksperymentowanie z 

tym, jak wyrazić swoją tożsamość płciową jest w dalszym ciągu procesem, który często jest 

mało wspierany przez środowisko, mimo iż osoby transpłciowe i transgender, od samego 



początku, aktywnie działały w walce o uznanie praw człowieka do decydowania o sobie, 

swojej seksualności i płci  - „twórczego przystosowania” w działaniu. 

    Od czasów Freuda, ale także od 1951 roku, kiedy to z prasy drukarskiej wyszedł 

przełomowy tekst terapii Gestalt, autorstwa Perlsa, Heffreline’a i Goodmana, spojrzenie i co 

za tym idzie rozumienie tożsamości płciowej i orientacji seksualnej przez społeczeństwo 

zmieniło się diametralnie i nadal szybko się zmienia. Kiedy ruch na rzecz praw obywatelskich 

gejów symbolicznie rozpoczął się zamieszkami w Stonewall Riots we wczesnych godzinach 

porannych 28 czerwca 1969 roku w Stonewall Inn w Greenwich Village w Nowym Jorku, 

osoby LGBTQ żyły w ukryciu od dawien dawna.   

   Od tego czasu jednak tęcza różnorodności płciowej i seksualnej bezustannie rośnie i rozwija 

się.  To wcale nie jest tak, jak wielu ludzi myśli, że ma miejsce jakiś magiczny rodzaj 

„zapylenia”, który sprawia, że coraz więcej osób dołącza do szeregów LGBTQ. To, czego 

jesteśmy świadkami, to fakt, że wraz z obalaniem restrykcyjnych praw i obowiązujących 

norm, ludzie po prostu otwierają się na swoje własne rozmaite odczucia i różnorodny odbiór 

rzeczywistości. i ośmielają się bardziej w pełni niż dotychczas akceptować swoje 

indywidualne doświadczenie.   

 

 

         

   Takie zróżnicowane osobiste doświadczanie siebie i świata zawsze istniało, ale do 

niedawna, w większości opresyjnych reżimów patrialchalnych, utrzymywane było w 



najgłębszej tajemnicy i nie mówiono o nim otwarcie i w pełni nie tylko z innymi ludźmi, ale 

najprawdopodobniej ukrywano je przed samymi sobą, pozostawało ono wyparte na drugi 

plan.  Teraz wraz ze zmianą warunków w polu, kiedy maleje liczba ograniczeń i wiecej jest 

sprzyjających sił, coraz więcej ludzi może wreszcie żyć w zgodzie z własną naturą, którą na 

nowo przed sobą i innymi odkrywają. 

   Pomimo wszystkich tych korzystnych zmian wydaje się, że nacisk, jaki terapia Gestalt 

kładzie na osobistą koncepcję siebie jako części każdej istoty ludzkiej rozwijającej się w 

ramach sytuacji relacyjnej Ja - Ty, przysłowiowego Tu i Teraz, i w odpowiedzi na postrzegany 

poziom bezpieczeństwa w otoczeniu, jest w dalszym ciągu bezprecedensową i rewolucyjną 

bazą, która jak mało innych szkół psychoterapii wspiera ciągłą eksplorację płciowej i 

seksualnej natury człowieka. Laura Perls (1992) twierdziła, że terapia Gestalt zawsze 

buntowała się przeciw wszelkim ustalonym raz i na zawsze identyfikacjom czy klasyfikacjom, 

dlatego też wydaje się szczególnie przydatna do pracy ze tożsamością płciową, która jest 

daleka od bycia stałą lub statyczną konstrukcją społeczną. Co więcej, nawet tożsamość 

płciowa jest performatywna, tak jak performatywna może być seksualność i jako taka jest 

sposobem identyfikacji, wspierającym podnoszenie świadomości tego, kim jesteśmy. A 

przewodnim celem terapii Gestalt jest przywrócenie samoregulacji i możliwości wyboru, a 

nie, jak to było we freudowskiej psychoanalizie, przystosowanie jednostki do istniejącej 

rzeczywistości i porządku społecznego. 

 

 

       Mimo to, nawet sam Sigmund Freud był otwarcie przeciwny wszelkiej opresji i 

dyskryminacji osób odbiegających od powszechnej normy pod względem seksualności i 

tożsamości płciowej.  Po tym jak praca niemieckiego seksuologa Magnusa Hirschfelda, o 



którym mówiłem w drugiej części webinarium, na rzecz akceptacji mniejszości seksualnych i 

płciowych zyskała rozgłos nie tylko w Berlinie ale i poza granicami Niemiec, dzięki założeniu 

przez niego w 1897 r. Komitetu Naukowo-Humanitarnego oraz w 1919 r. Instytutu Nauk 

Seksualnych, Sigmund Freud powiedział: „Zawsze wyrażałem pogląd, że życie i praca doktora 

Magnusa Hirschfelda przeciwko okrutnej i nieuzasadnionej ingerencji prawa w seksualne 

życie człowieka zasługuje na ogólne uznanie i poparcie”. 

   Na zdjęciu poniżej widać przyjęcie w Instytucie Nauk Seksualnych. Magnus Hirschfeld to 

ten z wąsami i w okularach, drugi od prawej. Jego partner Karl Giese trzyma go za rękę.   

Przez całe swoje życie mimo oporu na jaki napotykała jego działalność na rzecz praw osób o 

zróżnicowanej tożsamości płciowej i seksualnej oraz przeciwko dyskryminacji rasowej (jego 

potępienie dyskryminacji rasowej nie było wówczas wpływowe ale z perspektywy czasu 

wydaje się niezwykle istotne), Hirshelfeld gorąco wierzył w to, że „mimo to, mimo wszystko - 

nadejdzie wreszcie czas, kiedy człowiek wyciągnie rękę do swojego brata, i stanie się tak na 

całym świecie.” (https://historyofknowledge.net/2019/11/06/knowledge-in-transit/) 

 

 

       

   Pokażę wam za chwilę kilka zdjęć pochodzących ze zbiorów Magnusa Hirschfelda, które 

znalazły się na wystawie pt. „Archiwa Hirschfelda: Fotografie jako dowód na tożsamość 

płciową i seksualność” zorganizowanej w 2018 roku w siedzibie galerii Wellcome Collection w 

Londynie. Na wiele lat przed wydaniem słynnej książki Uwikłani w płeć (ang. Gender Trouble, 

autorstwa Judith Butler, zdjęcia te były dowodem, że płeć stanowi zjawisko społeczno-

kulturowe, jest pewną konstrukcją reprodukowaną w dyskursie społecznym i poprzez 

https://historyofknowledge.net/2019/11/06/knowledge-in-transit/


nieustanne powtarzanie i odgrywanie płci. Nieustanne powtarzanie aktów performatywnych 

tworzy tożsamości i role płciowe, podczas gdy tak naprawdę mamy do czynienia  ze 

zjawiskiem całkowicie płynnym, albo też spektrum płci, na którym każdy z nas może się 

odnaleźć zgodnie ze swoim własnym osobistym poczuciem, aniżeli z oczekiwaniami innych, 

naszego otoczenia, norm społecznych czy kultury. Wystawie „Archiwa Hirschfelda” 

towarzyszyła rozmowa z asystentami, którzy oprowadzali po galerii oraz istniała możliwość 

wymiany wrażeń, przemyśleń i ogólnej dyskusji w grupach zwiedzających.  Po czym goście 

wystawy mogli tworzyć własne rysunki i pisemne oświadczenia w odpowiedzi na specyficzne 

pytania.  Poniższy eksperyment jest zainspirowany tym doświadczeniem. 

 

   Eksperyment 15 

Patrząc się na fotografie poniżej, pochodzące z archiwum, proponuję żebyście teraz 

razem w grupie porozmawiali na temat swoich odczuć i myśli na temat tego, co 

widzicie. Jak odbieracie te fotografie? Jaka jest wasza dominująca reakcja?  

A potem już sami z kartce papieru kolorowymi kredkami narysuj rysunek i dokończ 

zdanie, które rospoczyna się następująco: „Gdyby moja płeć była inna”. 

 

 

 

 

 

 

       

    

   Poniżej zamieszczam dwa rysunki zrobione przez z gości wystawy wraz z przykładami 

pisemnych komentarzy z wystawy: „rozmawialiśmy razem o tym, że to nie przede wszystkim 

ciało fizyczne decyduje o tym, jak widzimy siebie i jak jesteśmy postrzegani przez innych.   

Jeden z gości ujął to zwięźle, mówiąc, że: ‘tak naprawdę są to ubrania, kóre czynią z nas 

mężczyznę lub kobietę’, co pozwoliło nam zastanowić się nad wieloma decyzjami, które 

podejmujemy każdego dnia, by prezentować się jako mężczyzna lub kobieta. (źródło: 

Wellcome Collection, Creative Commons)  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

6         „T” i „I” czyli płeć w akronimie LGBT+ 

   Jak to powyżej opisałem nawet najwcześniejsze zapiski (sprzed około 5000 lat) zawierają 

dowody na istnienie zróżnicowania w płci, w tym dowody na istnienie osób spoza binarnego 

układu płciowego mężczyzny i kobiety, tak zwanej „trzeciej płci” oraz osób, o których  

obecnie można mówić jako osobach interseksualnych, transpłciowch czy transgenderowych i 

symbolicznie określać literami „T” i „I” w ciągle rosnącym skrócie LGBT+; (Markowitz i 

Ashkenazi, 1999).   

   LGBT jest prawdopodobnie najczęściej używanym akronimem dla społeczności gejowskiej i 

trans. Jest to skrót od lesbijki, geja, biseksualisty i transseksualisty - ale to już jest wszem i 

wobec dobrze znajome. Prawdopodobnie wiadomo też, że w ostatnich latach do powyższego 

skrótu dodano sporo liter i znaków tak, iż obecnie brzmi on następująco: 

LGBTKSWQPEXMGHDABJDKKLDLFSJFSJDNFJNDFJFBJFNFMLDKEEEYRHRHRFKF. 

 

„Gdyby moja płeć była inna... w dalszym 

ciągu nosiłabym kobiece ubrania - mężczyźni 

mają pod tym względem tak mały wybór.” 

 

 

„Gdyby moja płeć była inna... musiałabym 

nauczyć się, jak być niską, lekko 

zbudowaną osobą jak krecik. Jako kobieta 

jest to dla mnie bardzo przydatne”. 



Nie, nie, aż tak nie jest! Tylko żartuję!  W rzeczywistości w sierpniu 2020 roku ten skrót w 

całości wygląda następująco: LGBTQQIP2SAAO.   

 

      Skrót LGBT zaczął być używany od lat 90-tych, kiedy do grona lesbijek, gejów i 

biseksualistów (LGB) włączono osoby transpłciowe.  Wcześniej, w drugiej połowie latach 80-

tych, akronim LGB zastąpił termin „gej” w odniesieniu do szerszej społeczności osób o 

odmiennej orientacji seksualnej i płciowej. Warto przedstawić kontekst dotyczący tej zmiany 

i zaznajomić się z pozostałymi literami tego akronimu, które są rzadziej stosowane. Później 

powiem też więcej na temat terminologii, która odnosi się specyficznie do płci. 

   W akronimie LGBT,  litera „L” oznacza lesbijkę, czyli kobietę, którą pociągają inne kobiety, a 

litera „G” oznacza geja, czyli mężczyznę, którego pociągają inni mężczyźni. Litera „B” odnosi 

się do biseksualistów, a więc osób (mężczyzn lub kobiet), których pociągają zarówno 

mężczyźni, jak i kobiety.  

   Podczas gdy pierwsze trzy litery LGB skupiają się na tożsamości seksualnej, litera „T” 

oznacza transpłciowość i transseksualność - jest to termin odnoszący się do osoby, której 

tożsamość płciowa jest inna niż płeć w akcie urodzenia. Osoby, które chcą żyć w pełnym 

wymiarze czasu w męskiej lub żeńskiej roli płciowej, innej niż ich własna płeć biologiczna, 

nazywane są odpowiednio trans-mężczyzną (lub mężczyzną z przeszłością transseksualną - 

czyli osobą, której po urodzeniu przypisano płeć żeńską i która przechodzi do roli męskiej) i 

trans-kobietą lub kobietą z przeszłością transseksualną.    

      O takich osobach mówi się nierzadko jako o osobach „transseksualnych”. Jest to niestety 

termin, który wywodzi się z medycyny i brzmi niezwykle klinicznie - początkowo miał on za 

zadanie odróżniać osoby transseksualne od interseksualnych oraz tych, które mają 

zaburzenia rozwoju płciowego. Z tego względu duża większość osób trans nie czuje się 



komfortowo z tą nazwą i woli, aby zwracano się do nich poprostu jako do mężczyzn lub 

kobiet.   

 

 

   Tak więc, jeśli na terapię zgłasza się kobieta transseksualna ze względu na trudności ze 

zmianami hormonalnymi podczas kuracji, można się do niej zwracać jako do kobiety 

transseksualnej, ale jeśli jest w trakcie terapii z powodu niedawnej straty lub żałoby, czy 

innych trudności nie związanych z jej różnorodnością płciową, jest ona po prostu kobietą i 

tak należy się do nej zwracać. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że wbrew powszechnemu 

założeniu nie każdy, kto identyfikuje się jako osoba transseksualna, przyjmuje hormony lub 

poddaje się operacji zmiany płci, a niektóre osoby nie identyfikują się wcale jako tylko jedna 

płeć i mogą preferować zaimki neutralne płciowo, takie jak „ono/eno”, „vono/vego” i 

„ony/jegy” itp. (więcej przykładów języka neutralnego płciowo można zaleźć na stronie 

internetowej: https://zaimki.pl/).    

   O ile w badaniach nad zachowaniami seksualnymi gejów i lesbijek widoczny jest postęp, o 

tyle biseksualność i transpłciowość pozostają pasierbami psychoanalitycznego rozumienia 

(Bletchner, 2015, s.503).  Fakt ten staje się jeszcze bardziej wyraźny wobec tego, co Sigmund 

Freud napisał w 1937 roku, że „istoty ludzkie są biseksualne, a ich libido jest rozciąga się 

pomiędzy obiektami obu płci, w formie jawnej lub utajonej" (s.261). Pomimo późniejszego 

naukowego potwierdzenia tej obserwacji przez Alfreda Kinseya i jego współpracowników w 

raporcie z badań nad mężczyznami z 1948 roku, że podział ludzi na hetero- i 

homoseksualistów nie oddaje rzeczywistego spektrum ludzkiej seksualności, wielu 

https://zaimki.pl/


specjalistów i laików do dziś dnia dzieli seksualność na binarne kategorie. W konsekwencji 

biseksualizm często traktowany jest jako faza przejściowa - czyli w drodze do 

homoseksualizmu lub w obronie przed nim. Zjawisko to, nazywane przez niektórych 

„binarnym terrorem” (Patraka, 1992), może stanowić wyraz lęku, jaki doświadcza większość 

ludzi w obliczu zacierania się granic między binariami, jak na przykład między męskością i 

kobiecością, czy tożsamością i odmiennością. Nie jest to wcale zaskakujące, ponieważ 

zacieranie się granic (jak na przykład obserwowane w obecnym sporze między kobietami a 

trans-kobietami) grozi rozpadem ich własnych kategorii tożsamościowych, które zapewniają 

im poczucie bezpieczeństwa. 

Płeć jest mniej taka: 

 

A bardziej taka: 

 

      Ale teraz znowu powiem trochę więcej o literach i znakach ciągle powiększającego się 

skrótu. W akronimie LGBTQ+ znajdują się np. aż dwie litery „Q”. Pierwsza z nich, która jest 

zazwyczaj widoczna odnosi się do terminu queer, a druga litera oznacza kwestionowanie lub 

poddawanie w wątpliwość czyjejś seksulaności lub tożsamości płciowej (w ang. questioning).  

Pierwsza litera Q po literze „T”, oznacza Queer, czyli staroangielskie słowo oznaczające 

dziwactwo, niecentryczność lub pokrętność, które zaczęło być używane do opisywania osób 

homoseksualnych pod koniec XIX wieku (np. w liście z 1894 roku autorstwa Johna Douglasa, 

dziewiątego markiza Queensberry, znanego ze swojej roli w sprawie sądowej i uwięzieniu 

Oscara Wilde'a, po tym jak okazało się, że jeden z jego synów, Lord Alfred „Bosie” Douglas, 

był kochankiem irlandzkiego dramaturga).  Obecnie termin ten jest używany jako zbiorcze 

określenie dla każdego, kto nie jest ani cispłciowy i heteroseksualny.  



   W słowniku pojęć Stonewall (Stonewall to organizacja charytatywna działająca na rzecz 

praw osób LGBT w Wielkiej Brytanii, której nazwa pochodzi od zamieszek, jakie miały miejsce 

w 1969 roku w nowojorskiej dzielnicy Greenwich Village), queer jest wymienione jako 

„obraźliwe określenie osób LGBT”, ale jak podkreśla organizacja, należy to już do przeszłości. 

„Termin queer został bowiem obecnie odzyskany przez współczesne osoby LGBTQ+, w 

szczególności te, które nie identyfikują się z tradycyjnymi kategoriami wokół tożsamości 

płciowej i orientacji seksualnej”.  Niektóre osoby nadal postrzegają termin queer jako 

uwłaczający i wolą go nie używać. Podsumowując, termin queer jest czasami preferowany, 

ponieważ jest wieloznaczny i pozwala ludziom uniknąć bardziej sztywnych granic związanych 

z etykietami takimi jak gej, lesbijka czy transseksualista. Na dodatek od jakiegoś już czasu 

istnieje również termin „genderqueer”, który odnosi się ściśle do osób niebinarnych, nie 

będących ani kobietami, ani mężczyznami, wykraczających ze swoją płcią poza takie 

rozróżnienie lub o płynnej płci (w ang. genderfluid).  

    Druga z kolei litera „Q”, która tworzy wariant akronimu LGBTQQ - symbolizuje osoby, które 

mają trudność z określeniem się i kwestionują swoją seksualność lub tożsamość płciową, 

zadają pytania i zgłębiają swoją seksualność lub tożsamość płciową. Wiele z tych osób 

wcześniej lub później trafia do gabinetu terapeutycznego i przy pomocy efektywnego 

wsparcia terapeutycznego i aktywnej normalizacji ich doświadczenia odzyskuje pewność 

siebie i własnej tożsamości. Powodzenie ich terapii w dużej mierze zależy tutaj od 

umiejętności terapeuty do odłożenia na bok własnych ocen i przesądów dotyczących 

różnorodności płciowej i orientacji seksualnej oraz form związków intymnych.    

 

   Śpiący Hermafrodyta. Rzymski (100-200 CE). Obecnie znajduje się w J.Paul Getty Museum w Malibu. 

   Kolejna litera to „I”, która oznacza interseks - czyli osobę, która „urodziła się z anatomią 

reprodukcyjną lub seksualną, która nie pasuje do typowych definicji kobiety lub mężczyzny” 

(według Intersex Society of North America). Eksperci uważają, że około dwóch procent 

populacji rodzi się z „cechami interseksualnymi”, co jest tak powszechne jak bycie 

rudowłosym i oznacza, że ciało nie jest zdecydowanie męskie ani żeńskie, prawdopodobnie 



dlatego, że posiadane przez nich chromosomy nie są XX lub XY, lub dlatego, że ich genitalia 

lub narządy rozrodcze odbiegają od założonych norm czy „standardów” medycznych. 

   Do niedawna standardowym sposobem leczenia osób interseksualnych było usunięcie 

dwuznaczności poprzez przypisanie płci w okresie niemowlęcym i chirurgiczną zmianę 

genitaliów w celu dostosowania ich do przypisanej płci. Często dzieci wychowywane z 

przymusowo przypisaną płcią nie były informowane o swoim wcześniejszym stanie.  Knafo i 

Lo Bosco (2020) przytaczają wiele przypadków terapii z osobami interseksualnymi, których 

płeć została przypisana w momencie narodzin i których genitalia zostały potem chirurgicznie 

zmienione. Większość z pacjentów opowiada o osobistych zmaganiach i długotrwałym 

cierpieniu kiedy odkrywają, co im zrobiono i przyczynę, dla której zawsze odczuwali wstyd z 

powodu swojego ciała i czuli się jak dziwacy.  

   Większość lekarzy i terapeutów, którzy zajmują się osobami interseksualnymi, jest 

przesadnie zainteresowana prawdziwą płcią pacjentów, zamiast zająć się traumą, jaką 

przeżyły te osoby, będąc okłamywanymi i wielokrotnie zmuszanymi do poddawania się 

operacjom i postępowaniu pooperacyjnemu w dzieciństwie i w okresie dojrzewania. 

Operacje, które mają na celu dostosowanie dzieci interseksualnych do jednej płci, stanowią 

w istocie „zabójstwa ze względu na płeć”.   

   Psychologowie bardzo powoli zaczęli dogłębnie badać temat interseksualności. Jak 

twierdzą Knafo i Lo Bosco, „nie możemy dłużej twierdzić, że normalność równa się stabilnej 

tożsamości płciowej, która odpowiada biologicznej, przypisanej płci. Interseks sam w sobie 

wskazuje najbardziej bezpośrednio na to, że nie tylko płeć jest płynna, ale też genitalia i 

systemy, które je wspierają, nie są ściśle binarne… Upieranie się przy binarności i 

stereotypach dotyczących płci jest „tyglem perwersji”, przy czym perwersją w tym przypadku 

nie jest płynność płci, ale upieranie się przy deformującej, bolesnej i sztywno określonej 

ekspresji seksualnej i płciowej." (2020, p.50-51) 

 

 Śpiący Hermafrodyta. Rzymski (100-200 CE). Obecnie znajduje się w J.Paul Getty Museum w Malibu. 



      Dalej w akronimie mamy do czynienia z dwiema literami „A”, z których pierwsza odnosi 

się do osoby aseksualnej. Według Stonewall, osoba aseksualna jest definiowana jako ktoś, 

kto nie doświadcza seksualnego pociągu do żadnej płci. Jednakże, istnieje duża różnorodność 

wśród społeczności aseksualnej, tak jak wśród wszystkich społeczności LGBTQ+, a także 

wśród społeczności heteroseksualnych. Tak jak wszyscy inni, osoby aseksualne reagują na 

związki, atrakcyjność i podniecenie w różny sposób. Niektóre osoby aseksualne są 

szczęśliwsze w pojedynkę, podczas gdy inne pragną tworzyć intymne, romantyczne związki.  

Mimo, że nie chcą uprawiać seksu, nadal cieszą się z utrzymywania bliskości, wspólnej 

wymiany innych spraw, które może zapewnić relacja z drugą osobą. 

   Druga litera „A” oznacza sojusznika (w ang. ally), znanego również jako osoba, która 

identyfikuje się jako hetero i cisgender, ale wspiera ludzi w społeczności LGBTQ+. 

  „P” oznacza panseksualizm. Panseksualizm to seksualny, romantyczny lub emocjonalny 

pociąg, który może być skierowany na wszystkich i na wszystko bez względu na płeć lub 

tożsamość płciową. Osoby panseksualne mogą określać się jako „ślepe na płeć”, twierdząc, 

że płeć i seks nie są czynnikami determinującymi ich romantyczny lub seksualny pociąg do 

innych, i mogą być płynne jeśli chodzi o ich własną płeć lub tożsamość seksualną. 

          

   Poza wymienionymi wyżej literami istnieje jeszcze dużo więcej liter i symboli, które 

pojawiają się w litaraturze lub gwarze społeczności LGBTQ+: 

   I tak dla przykładu „+”, czyli znak plusa jest po to, aby objąć tożsamość każdego, kto nie 

mieści się w innej literze, a czuje się związany ze społecznością LGBT. 

   Litera „U” (w ang. unsure) oznacza osoby niepewne, czyli te, które nie są pewne swojej 

seksualności; podobne do kwestionujących, ale o mniej klarownej orientacji, a zarazem 

mniej badające siebie pod tym względem. 

   Litera „C” w języku angielski oznacza słowo „curious” i odnosi się do osób ciekawych swojej 

seksualności; „bi-curious” lub „gej-curious”. 

   Jest jeszcze dodatkowa litera „T”, która odnosi się do transwestytów, czyli osób, które noszą 

ubrania płci przeciwnej.  Zwykle tymczasowo, z powodu osobistego komfortu i zgodności z 

własną tożsamością w danek chwili, albo też z powodów seksualnych lub z innej przyczyny.  

Niektóre osoby, które zachowują się w taki sposób, są nazywane „transwestytami o 

podwójnej roli”, jeśli brak w tym komponentu seksualnego lub „transwestytami 

fetyszystycznymi”, jeśli on jest - ale są to terminy medyczne i pejoratywne, i dlatego 

preferowany jest angielski termin „cross-dressing”. Brytyjski artysta Grayson Perry oraz komik 

i aktor Eddie Izzard są prawdopodobnie najbardziej znanymi transwestytami w Wielkiej 

Brytanii. Na poniższym zdjęciu widać natomiast Tima Curry, który zasłynął na świecie grając 



rolę doktora Frank-N-Furtera - diabolicznego transwestyty z kosmosu, w kultowym już 

musicalu The Rocky Horror Picture Show. 

   

 

    

   Określenie 2 lub 2S jest stosowane dla osób o „dwu obliczach”, czyli tych, które mają 

zarówno męskiego, jak i żeńskiego ducha, oraz w stosunku do niektórych przedstawicieli 

rdzennych plemion i mieszkańców np. Ameryki Północnej lub Południowej, w celu opisania 

ich seksualnej, płciowej oraz duchowej tożsamości (była o nich mowa wcześniej jako o 

osobach „dwojga duchów”).   

 



   Zdjęcie powyżej odnosi się właśnie do takiej pary osób o „dwu obliczach”. W języku 

angielskim termin „two-spirit” przypisuje się Albertowi McLeodowi, którego użycie 

zaproponował on podczas trzeciej dorocznej międzyplemiennej Konferencji Rdzennych 

Amerykanów, Pierwszych Narodów, Gejów i Lesbijek, która odbyła się w Winnipeg w 

Kanadzie w 1990 roku. Termin ten stanowi dosłowne tłumaczenie terminu 

„anishinaabemowin niizh manidoowag”, czyli „dwa duchy”. 

      Litera „P” odnosi się do osób poliamorycznych, czyli praktykujących lub pragnących 

wchodzić w intymne związki z więcej niż tylko jednym partnerem. 

   Wreszcie litera „O”, w języku angielskim „other” odnosi się do wszystkich innych na 

spektrum płci i seksualności. 

   Tak oto opisałem szczegółowo znaczenie akronimu LGBTQQIP2SAAO w całej swojej 

okazałości, który jest wspaniałym, jeśli nie dość chaotycznym akronimem. 

______________________ 

Eksperyment 16 

W tej chwili zazwyczaj pytam się uczestników o ich rozważania dotyczące tego, co 

wcześniej było powiedziane. Jestem również ciekaw ich własnych pytań i przemyśleń, 

jest bowiem czas, żeby zatrzymać się i zwrócić uwagę na sprawy kontrowersyjne lub 

niejasne oraz te, o których jeszcze nie było okazji rozmawiać.  Proponuję żeby wspólnie 

się nad nimi zastanowić.  Poniżej podaję przykłady tematów, o których była mowa we 

wcześniej prowadzonych przeze mnie seminariach. 

„Możliwe, że początkowo pojęcia takie jak płeć żeńska i męska miały pełnić tylko 

tymczasową funkcję, do momentu kiedy nie odkryjemy wszystkich innych możliwości? 

Wygląda na to, że obecnie mamy o wiele większy i pełniejszy wybór - a przynajmniej 

społeczne przyzwolenie w niektórych kulturach, na to aby każdy człowiek mógł wreszcie 

konkretnie określić swoją płeć.”  

„Czy płeć jest czymś stałym? Przecież dziś mogę czuć się pangender, a jutro androgyne. 

Jestem wolny, więc mam prawo się określić tak jak to mi się podoba. Tak więc czy w 

człowieku istnieją jakieś niezmienne zasady?”  

„Płeć, zasady moralne, pojęcie dobra i zła?  Czy jest jakaś „normalność” w stosunku do 

której wszystko pozostałe jest dewiacją lub wynaturzeniem?” 

„Czy dla społeczeństwa i przyszłych pokoleń ma to wogóle jakieś znaczenie, że 

pochodzą od „mężczyzny i kobiety”, stworzonych przez jakąś nadprzyrodzoną siłę? Jaka 

jest płeć stwórcy?”  „Czy istnieje Prawda?” 

 _______________________ 



 

 

„Niektórzy mężczyźni się rodzą, inni się stają, ale podróży, która była 

mnie dana, nie zamieniłbym na żadną inną.  Bycie osobą transpłciową 

nie stanowi problemu, a jest właściwie rozwiązaniem.  

To nie jest tylko moja przemiana, to jest moja EWOLUCJA.” 

(@transtoryian) 
 

 
 

8   Psychoterapia i problematyka tożsamości płci  

   Jaki jest więc najlepszy sposób podejścia do problematyki tożsamości płci w praktyce 

psychologicznej i psychoterapii?  

   Istnieje na ten temat wiele artykułów i książek zwłaszcza w literaturze medycznej, tak jak 

np. podręcznik Jamesa Barretta, Transsexual and Other Disorders of Gender Identity: A 

Practical Guide to Management, ponieważ duża większość osób różnorodnych płciowo 

zgłasza się do lekarzy pierwszego kontaktu albo do psychiatry.  Z tego co wiem, na język 

polski przetłumaczone zostało m.in. publikowane od 1980 roku specjalne wydawnictwo 

Standardy Opieki Zdrowotnej dla Osób Transseksualnych, Transpłciowych i Różnorodnych 

Płciowo (https://www.wpath.org/).  Jest też znakomita, wydana niespełna rok temu książka 

autorstwa Danielle Knafo i Rocco Le Bosco The New Sexual Landscape and Contemporary 

Psychoanalysis (2020), z której cytowałem już wcześniej. 

   W terapii Gestalt w tej dziedzinie napisano bardzo niewiele, aczkolwiek tematowi różnic 

płciowych poświęcone było np. wydanie Gestalt Review w roku 2008, jak również wydany w 

tej samej publikacji w 2014 roku ukazał się artykuł „Contacting Gender”, który specyficznie 

nawiązywał do pracy z płcią i seksualnością w psychoterapii. W podsumowaniu, jego autorka 

https://www.wpath.org/


Rae Johnson napisała: „Latner (2000) opisuje kontakt jako ‘spotkanie różnic’ (s. 22), a 

Crocker i Phillipson (2005) jako ‘świadome spotkanie z drugim człowiekiem’ (s.132). Wydaje 

się więc, że kluczem do pogłębienia naszej zdolności do kontaktowania się z płcią w praktyce 

terapeutycznej jest nasza zdolność do zachowania świadomości różnicy płci i seksualności w 

naszej pracy z klientami oraz nasza gotowość do sprostania tym różnicom bez większego 

oporu czy zniekształceń” (s.222)   

   W swoim artykule Johnson nakreśliła sekwencję kroków mających na celu kultywowanie 

takiego pełniejszego poszanowania różnic związanych z płcią i seksualnością między 

terapeutą i klientem i zarazem stworzenie warunków, które zapewnią większe wsparcie dla 

pełniejszego, zaangażowanego kontaktu między nimi. Są to następujące cztery kroki:          (1) 

zwróćcie uwagę własne rozterki dotyczące płci i seksualności (włącznie z tym, jak te kwestie 

zostały ukształtowane poprzez normy społeczne i przywileje w trakcie waszego rozwoju 

jednostkowego) i zbadajcie je, (2) krytycznie przeanalizujcie to, czego nauczyliście się (lub 

czego nie nauczyliście się) o płci w trakcie waszej edukacji zawodowej jako terapeuci czy 

psycholodzy, (3) zastanówcie się nad tym, w jaki sposób przekazujecie klientom waszą 

własną, obecną perspektywę, która dotyczy płci i seksualności, z uwzględnieniem w 

szczególności wzajemnej ucieleśnionej interakcji z waszymi klientami, i wreszcie (4) poddajcie 

w wątpliwość waszą pewność jeśli chodzi o ustalone i utarte założenia i definicje dotyczące 

tych kategorii, które nazywacie płcią i orientacją seksualną, czy też tego, jak ma wyglądać 

udany związek intymny czy romantyczny. 

   

 

    Przedstawione powyżej podejście wspiera wzrost doznaniowej świadomości terapeutów 

jeśli chodzi o ich doświadczanie płci i seksualności, i przyczynia się do redukcji nawykowego 

odtwarzania szkodliwej i głęboko raniącej stygmatyzacji społecznej oraz uwalnia terapeutę 

od przyjmowania roli eksperta w dziedzinie, w której istnieje wyłącznie jak najbardziej 

subiektywna rzeczywistość (poza tym, klienci transpłciowi przewyższają większość 



terapeutów wiedzą i doświadczeniem, jeśli chodzi o własną płeć i seksualność). To 

nowatorskie podejście umożliwia zarazem terapeutom świeże, bardziej równe i co za tym 

idzie bardziej intymne i ekscytujące angażowanie się w proces wychodzenia na spotykanie z 

rzeczywistością osób różnorodnych pod względem płci, seksualności i relacyjności. 

   Moim zdaniem, w naszej praktyce terapeutycznej, czy to mniej czy bardziej świadomie, 

zawsze zajmowaliśmy się problematyką płci i seksualności, podobnie jak jest to w przypadku 

rasy.   Niektórzy z nas podejmują to wyzwanie całkiem śmiało i wprost, a inni nie i starają się 

tych tematów unikać. Różnice płciowe i seksualne są zawsze obecne, tak samo jak różnice w 

kolorze skóry czy różnice kulturowe. Jak mawiał jeden z moich nauczycieli psychoterapii, Carl 

Hodges - afroamerykański terapeuta Gestalt z Nowego Jorku, były prezydent Nowojorskiego 

Instytutu Terapii Gestalt, który przejął przewodnictwo tej słynnej organizacji od Laury Perls: 

rasa jako taka nie istnieje, ale to, czego doświadczamy to „race-ing”, które można 

przetłumaczyć na język polski jako stwarzanie rasy, zjawisko które zachodzi pomiędzy. Takie 

rasowanie jest niczym innym jak tylko wzajemnym kategoryzowaniem ludzi na podstawie 

koloru skóry i cech fizycznych, które wyrosło z historii kolonialnej, gdzie hierarchie społeczne 

umożliwiały dyskryminację grup społecznych zarówno świadomie, jak i nieświadomie.  

   Na dodatek, w języku angielskim słowo „race-ing” wymawiane jest tak samo jak „racing”, 

co w języku polskim oznacza „wyścig” lub „współzawodnictwo”, w tym przypadku ze względu 

na różnice w wyglądzie ludzi. Od dawna wiadomo, że termin „rasa” nie ma podstaw 

biologicznych, ale nadal funkcjonuje, tym razem w kontekście społeczno-politycznym 

(Smedley & Smedley, 2005). Rasa jest wykorzystywana w społeczeństwie w celu utrzymania 

ustanowionej dużo wcześniej dysproporcji przywilejów, ochrony i władzy, czyli umożliwienia 

nierówności rasowej i rasizmu.  

 

The Black Queer Body (1994) photo Ajamu 

      Zapytacie zapewne: Dlaczego mówię tutaj o rasie? Dlatego, że w identyczny sposób 

funkcjonuje pojęcie płci. Kiedy dwie lub więcej osób znajdą się razem, nieuniknionym staje 

się międy nimi spotkanie poprzez podobieństwa i różnice, a niektóre z tych cech, zwłaszcza 

na samym początku takiego spotkania, zwłaszcza te w wyglądzie zewnętrznym, wysuwają się 

na pierwszy plan. Dzieje się tak z różnych powodów - ponieważ są bardziej widoczne, 



łatwiejsze do uwzględnienia lub bardziej oczywiste. Z płcią jest bardzo podobnie jak z 

kolorem skóry czy kształtem twarzy, a jeśli mało jest na ten temat jasności, ludzie 

doświadczają dysonansu poznawczego, któremu towarzyszy nieprzyjemne napięcie związane 

z występowaniem niezgodnych ze sobą elementów poznawczych takich jak, np. myśli i sądy. 

W takim przypadku naszą naturalną tendencją jest próba jak najszybszego rozładowania 

napięcia poprzez zaszufladkowanie drugiej osoby do jednej z istniejących kategorii.  Taką 

funkcję pełni rasa i taką samą funkcję pełni płeć. 

     

 

  Autoportret z wąsem jak mam dwadzieścia sześć lat, (2008) fot. Nelli Palomäki 

    Tzw. „gender-ing” (co można przetłumaczyć na język polski jako „płciowanie”, czyli 

tworzenie płci w relacji; analogicznie do „race-ing”, czyli „rasowania”, o czym była mowa 

wcześniej) ma miejsce cały czas, kiedy mężczyzna spogląda na piersi kobiety lub gej dotyka 

krocza innego mężczyzny, lub kobieta ocenia styl ubrania lub to, jak porusza się druga osoba. 

Gendering ma miejsce zawsze, kiedy dochodzi do interakcji pomiędzy ludźmi - przyjmowane 



są założenia na temat tego, kto jest kim, kim się czuję w stosunku do niej lub niego, lub kim 

ona czy on jest. Czy jest ona mężczyzną czy on kobietą i czy w związku z tym istnieje 

możliwość, abym miał/a z nią lub z nim jakąkolwiek relację, seks? 

   Nie zapominajmy też hierarchii społecznej. Tak więc w takim spotkaniu, niezależnie od tego 

jak bardzo świadomie lub nie, pojawiają się takie pytania i porównania jak np. czy ta druga 

osoba jest ode mnie potencjalnie silniejsza czy słabsza, nie tylko pod względem fizycznym ale 

w związku z jej miejscem w ustalonej hierarchii społecznej, gdzie ta druga osoba znajduje się 

w stosunku do mnie, wyżej czy niżej i co w związku z tym jest możliwe albo i nie.  Jak było to 

już wcześniej powiedziane, 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, 

mimo, iż sam cieszy się większą wolnością i autonomią niż ktokolwiek inny i cechuje go 

całkowity brak odpowiedzialności wobec innych. 

   Jeśli chodzi o kobietę heteroseksualną, jej drugoplanowa pozycja w takiej ustalonej od 

stuleci hierachii jest również zazwyczaj bardzo jasno określona i niezmienna, uzależniona od 

norm kulturowych i religijnych w danym społeczeństwie. Jak mówiłem już wcześniej, mimo 

wieloletniej walki kobiet o równouprawnienie pod względem społeczno-kulturalnym jak i 

biologicznym, zmiany zachodzą powolnie i bardzo opornie, czego dowodem jest np. kolejna 

fala żywej niezgody wobec trwającego status quo - „#MeToo”, jak i masowe protesty 

przeciwko wzrastającej w niektórych krajach Europy Wschodniej dominacji mężczyzn i 

kościoła katolickiego, powracających do konserwatywnej polityki antyaborcyjnej, która 

odbiera kobietom prawo do samodecydowania o ich własnym ciele i życiu.   

 



   Myślę, że w przypadku osób transpłciowych i różnorodnych płciowo, czyli takich, które żyją 

w innej płci niż przypisana jest im przy urodzeniu, jest pod tym wzlędem podobnie.  Główny 

problem polega bowiem na tym, że podczas gdy nasze spostrzeżenia i domysły są wspierane 

przez normy społeczne, ich funkcjonowanie jest przez większość czasu zakazane i z tego 

względu ograniczone. To właśnie jest moim zdaniem przyczyną, dla której większość osób 

transpłciowych wybiera opcję, która najprawdopodobniej jest zgodna ze społecznym status 

quo, czyli heteronormatywność i binarność płci, a nie odmienność i płynność płci, które w 

społeczeństwie zachodnim jeszcze do bardzo niedawna nie były wcale akceptowane, a nawet 

są prześladowane. Wcale nie dziwi zatem fakt, że przynajmniej część z tych osób cierpi na 

tzw. dysforię płciową: obniżony nastrój, lęk lub inne trudności związane z odczuciami 

dotyczącymi własnej płci, co najczęściej wiąże się również z wyższą statystyką popełniania 

samobójstw i samookaleczeń, za które to cierpienie odpowiedzialnością powinniśmy 

całkowicie obciążyć rozpowszechnioną transfobię i heteronormatywność. 

       

 



    Osoby transpłciowe i o płynnej płci, które spotykają się z życzliwością i żyją w 

społecznościach, które szanują ich potrzeb i preferencje, są w stanie żyć w sposób jak 

najbardziej dla nich wygodny, z prezentacją płci (ubiór, manieryzmy itp.) i rolą płciową, która 

jest zgodna z ich tożsamością płciową, i najczęściej świetnie radzą sobie w życiu oraz nie 

mają wyższych wskaźników patologii niż ogół społeczeństwa (Hoshai i in., 2010). 

  Istnieją cztery powody, uogólniając, dla których osoby te zwracają się do terapeuty. Są więc 

ci, którzy szukają pomocy terapeutycznej z całkowicie innego, niezwiązanego z ich 

tożsamością płciową powodu; albo też ktoś poszukuje pomocy w okresie przejściowym, 

kiedy jest w procesie hormonalnej lub chirurgicznej zmiany płci; albo wtedy, kiedy 

doświadcza problemów związanych z postrzeganiem jej odmienności przez inne osoby, np. 

rodzinę, małżonka, dzieci, współpracowników, pracodawcę itd.; i wreszcie są ci, którzy mają 

pewne obawy związane z byciem trans.  Jasne określenie przyczyny, z powodu której klient 

przychodzi na terapię jest w tym przypadku bardzo ważne, ale jeszcze istotniejszym jest, żeby 

terapeuta nie zakładał, że osoba zróżnicowana płciowo doświadcza jakichkolwiek trudności 

ze swoją tożsamością płciową, dopóki ona sama jasno o tym nie powie. 

   Jedną z najczęstszych pytań, jakie zadają sobie osoby transpłciowe i różnorodne płciowo 

brzmi: „dlaczego taki jestem?”. Podobne pytania, które dotyczą przyczyny ich doświadczenia, 

zadawane są również przez osoby im najbliższe, jak np. ich rodziców.   Wynika to najczęściej z 

poczucia winy z powodu posiadania dziecka, które odbiega od tradycyjnie przyjętych 

wzorców społecznych oraz ich nieumiejętności pogodzenia się z takim, a nie innym stanem 

rzeczy. Podejmowane są wtedy próby przeniesienia winy na jakąś konkretną zewnętrzną 

przyczynę, albo w najgorszym przypadku, obarczania winą osób transpłciowych i 

różnorodnych płciowo za to, że takie są. Tego typu reakcje głęboko ranią i są niestety 

niezwykle częste.  Wiele osób doświadcza odrzucenia ze strony własnych rodzin dodatkowo, 

oprócz powszechnie istniejącej transfobii, licznych przesądów i opresji. Osoby transpłciowe i 

różnorodne płciowo nierzadko wyrzucane są z domu rodzinnego, albo stają się bezdomnymi 

po opuszczeniu rodzin, w których byli szkalowani czy doświadczyli przemocy, mogą mieć 

poważne problemy z zatrudnieniem lub tracą pracę, co często prowadzi do skrajnych 

warunków życiowych w biedzie, przy ogólnym braku wsparcia.   

   Praca z młodymi i nastoletnimi osobami transpłciowymi i o płynnej płci nierzadko wymaga 

od psychoterapety konsultacji z ich rodzicami, którzy pozostają ich prawnymi opiekunami do 

chwili uzyskania przez nich pełnoletności. Nierzadko praca taka jest trudna i niewątpliwie 

wymaga specjalistycznego przygotowania. „Terapeuta jest nierzadko rozdarty pomiędzy 

rodzicami, którzy trzymają się uwarunkowanych kategorii płciowych, światopoglądu w 

którym dorastali i który rozumieją, a młodą osobą, która nieugięcie chce być/stać się 

kimkolwiek potrzebuje i czuje, że jest. Duża część pracy polega na edukacji i tłumaczeniu z 

jednego pokoleniowego języka płci na drugi, przy jednoczesnym zachęcaniu obydwu stron do 

wzajemnej tolerancji. Celem jest tutaj dobra komunikacja i wzajemna akceptacja. Oczywiście, 



praca taka wymaga w dużej mierze od terapeutów badania własnych uprzedzeń i 

dyskomfortu”. (Knafo i Lo Bosco, 2020, s.57) 

   

 

   Dla informacji, „wyniki analizy porównawczej danych zgromadzonych w ramach badania 

Unii Europejskiej na temat osób LGBTQ+ pokazują, że osoby trans spotykają się z częstymi 

naruszeniami ich praw podstawowych: doświadczają dyskryminacji, przemocy i nękania, i to 

w stopniu bardziej intensywnym niż inni respondenci, będący lesbijkami, gejami lub osobami 

biseksualnymi. Doświadczenia te wywołują ciągłe uczucie strachu i powodują, że niektóre 

osoby trans unikają pewnych miejsc publicznych i ukrywają lub maskują swoją prawdziwą 

tożsamość płciową – co stanowi dalsze ograniczanie ich praw. Problemy, które osoby trans 

napotykają przy swobodnym wyrażaniu swojej doświadczanej płci społeczno-kulturowej, 

utrwalają brak świadomości społecznej co do realiów ich tożsamości i życia. Problemy te 

tworzą błędne koło strachu, ignorancji, nietolerancji, dyskryminacji, a nawet przemocy 

motywowanej najzwyczajniejszą nienawiścią” Bycie osobą trans w UE, Agencja Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej, 2014 (https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-

being-trans-eu-comparative-summary_pl.pdf)  

   Z tego właśnie względu najbardziej pomocnym jest stworzenie osobom transpłciowym 

bezpiecznej przestrzeni do wspólnego zastanowienia się nad rozwiązaniem trudnej sytuacji i 

zaoferowanie im praktycznej pomocy, takiej jak np. dostęp do organizacji pracujących na 

rzecz społeczności LGBTQ+ , które pozwolą im się zmierzyć z wykluczeniem systemowym, a 

także zawodowym, towarzyskim i rodzinnym. 

___________________ 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-being-trans-eu-comparative-summary_pl.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-being-trans-eu-comparative-summary_pl.pdf


Eksperyment 10:  

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, lesbijką, 

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?) 

   ___________________ 

 

   Bycie trans stanowi po prostu inny sposób bycia i nie wymaga żadnego leczenia, a 

wyłącznie wspierania samoaktualizacji takich osób. Rzeczywistym powodem większości 

problemów z jakimi osoby transpłciowe i różnorodne płciowo zgłaszają się na terapię jest 

przede wszystkim systemowa transfobia i wykluczanie, które prowadzą te osoby do np. pracy 

seksualnej, co stwarza większe zagrożenie zakażeniem chorobami przenoszonymi drogą 

płciową, włącznie z zakażeniem HIV oraz nadużywaniem alkoholu i narkotyków oraz 

związanym z tym dodatkowym ryzykiem i dyskryminacją. 

   Co w takim razie jest pomocne w podejściu do pracy terapeutycznej z osobami 

transpłciowych i o różnorodnej tożsamości płciowej?  Oto w streszczeniu przewodnik dobrej 

praktyki w tym zakresie, którym posługuje się Pink Therapy - brytyjska organizacja 

edukacyjno-szkoleniowa działająca na rzecz osób o różnorodnej płci, seksualności i 

relacyjności, i która zrzesza terapeutów pracujących w tym zakresie: 

 pamiętaj, że transseksualizm to po prostu inny sposób bycia, choć często wiąże się on 

z poważnymi zmianami w życiu; 

 postaraj się zaciekawić i dokładniej zbadać własną płeć, niezależnie od tego jaka jest 

twoja tożsamość płciowa; 

 unikaj niewłaściwego wpływania na ludzi, którzy starają się poznać siebie lepiej w 

celu podjęcia decyzji kim są i w jaki sposób chcą żyć; 

 pozostań uważnym i wyłącznie świadomie oraz refleksyjnie podchodź do 

jakichkolwiek badań medycznych, decyzji legislacyjnych w sprawie płci i seksualności 

wiedząc, że heteronormatywność, homofobia i transfobia są szeroko 

rozpowszechnione na całym świecie i w związku z tym wiele z informacji i decyzji 

podejmowanych w imieniu społecznego może zrobić więcej szkody niż dobra dla 

środowiska LGBTQ+; 

 zrozum, że w zmianie płci (w ang. gender confirmation surgery, lub dawniej sex 

reassignment surgery) nie chodzi tak na prawdę o stanie się mężczyzną lub kobietą, 

ale raczej o stanie się sobą i pogodzenie się z taką decyzją; 



 w razie potrzeby zasięgaj porady od osób i organizacji specjalizujących się w tym 

zakresie, kieruj klientów na konsultacje specjalistyczne z dobrze znanymi ci 

doświadczonymi specjalistami oraz nawiąż współpracę z multidyscyplinarnym 

zespołem przy zajmowaniu się złożonymi problemami; 

 traktuj innych z godnością i szacunkiem; 

 słuchaj uważnie i ucz się od osób o innej od ciebie tożsamości płciowej, bo 

najpewniej ich wiedza na ten temat jest nieporównywalnie większa od twojej wiedzy 

na temat ich płci; 

 zachowaj powściągliwość i uszanuj poufność, w szczególności dlatego, że wiele osób 

transpłciowych chce pokazywać i obnosić się otwarcie ze swoim nowo uformowanym 

ciałem, co może prowadzić do wzrostu ich osobistego zagrożenia, zwłaszcza w krajach 

gdzie te osoby są prześladowane; 

 staraj się depatologizować czy normalizować zróżnicowanie płciowe i seksualne oraz 

niebinarność, a najczęściej po prostu bierz to w nawias i odkładaj na drugi plan (w 

ang. bracket off), gdy nie jest to istotne dla omawianej sprawy, z którą klient 

przychodzi na terapię; 

 dla większości osób transpłciowych terapia nie polega na eksploracji, ale na 

załatwieniu sprawy, czyli operacji i przybraniu formy, z którą się utożsamiają. 

   Jak to elokwentnie ujęła w swoim niedawnym artykule w Gestalt Review Deborah 

Plummer, „pośród tych wszystkich konfliktów na bazie różnic rasowych, genderowych i 

etnicznych, publicznej walki pomiędzy zwolennikami swobód religijnych a zwolennikami 

równości lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych (LGBT), kampanii na rzecz 

zatrudniania większej liczby osób niepełnosprawnych oraz ruchów takich jak ‘Black Lives 

Matter’ i ‘#MeToo’, których jesteśmy coraz częściej świadkami we współczesnym świecie, 

budowanie koalicji i promowanie inkluzji z korzyścią dla wszystkich jest coraz większym 

wyzwaniem. Nasza zdolność do kształtowania przyszłości będzie określona przez to, jak 

traktujemy tych, z którymi najbardziej się nie zgadzamy. Potrzebujemy przywódców i osób 

będących sprawcami prawdziwych zmian oraz współczujących uzdrowicieli, którzy są zdolni 

do budowania organizacji integrujących i wprowadzających pokój wśród głęboko skłóconej 

społeczności.” (2019, s.213)   

   Każdy psychoterapeuta, korzystający z zasad stanowiących bazę terapii Gestalt i związanych 

z koncepcją radykalnego szacunku do drugiej osoby, oraz jego działalność terapeutyczna są 

de facto narzędziem zmiany społecznej. Jak powtarzała często Laura Perls, psychoterapia 

stanowi aktywność polityczną, z wszelkimi tego konsekwencjami. Terapeuta Gestalt w 

szczególności ma za zadanie nie tylko stanie na straży humanistycznych wartości, które 

stanowią bazę tego podejścia do psychoterapii, ale również jak najbardziej aktywne 

zaangażowanie w oferowanie wsparcia i wzmacnianie pozycji osób znajdujących się w gorszej 

sytuacji społecznej i których prawa jednostkowe są zagrożone, jak to jest w przypadku osób o 

różnorodnej płci, seksualności i relacyjności. 



 

______________________ 

    

   Zakończę moje seminarium cytując słowa kanadyjskiej terapeutki Gestalt z Toronto, Jay 

Tropianskaia. Jej odpowiedź w Gestalt Review, zainspirowana wcześniej wspomnianym 

artykułem autorstwa Deborah Plummer, zawiera ważne pytania, odpowiedź na które może 

pomóc psychoterapetom w prowadzeniu bardziej efektywnej terapii oraz lepszym 

wypełnianiu obowiązków wynikających z olbrzymiej odpowiedzialności, która na nich 

spoczywa, gdy decydują się zaangażować w terapeutyczną pomoc osobom transpłciowym 

oraz tym o różnorodnej tożsamości płciowej.  

   „W przeszłości terapia Gestalt była krytykowana za traktowanie kwestii rasy, kultury, płci, 

seksualności, itp. jako indywidualnych interakcji, podlegających rozwiązaniu między 

dwojgiem ludzi, a nie jako zjawisk pola [w ang. field phenomena]. Uwzględnienie naszego 

własnego procesu oznacza, że jesteśmy w stanie odtworzyć pole społeczne otwierając 

zarazem możliwość wykonania kolejnego kroku w procesie zmierzającym do stworzenia 

sytuacji radykalnego szacunku.  Oznacza to możliwość wyrażenia co następuje: 

 Co robię z myślami, którymi nie będę się z tobą dzielić? 

 Jaki jest ucieleśniony sens mojego powstrzymywania się przed tobą? 

 Co robię z tobą w odpowiedzi na mój własny dyskomfort: wyjaśniam? okazuję złość? 

staram się załagodzić sprawę? Jak to jest odbierane przez ciebie? 

 

   Biorąc pod uwagę, że przynależność jest obecnie rozumiana jako nasza najgłębsza 

niezaspokojona potrzeba, przyciąganie tożsamości stanowi główną formę połączenia na 



powierzchni. Jest to pierwsza funkcja ochronna kategoryzującego mózgu, która pojawia się w 

odpowiedzi na różnicę. Jako terapeuci Gestalt uczymy się pochylać do przodu w kierunku 

różnicy, wczuwać się w to co różni nas od innych.” (2019, s.230) 
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Rzeźba poniżej przedstawia transseksualistów Bucka Angela i Allanah Starr stojących ramię w 

ramię, idących w swoją przyszłość jako radykalnie zmienione istoty.  „Razem ta heroiczna i 

silna para sugeruje współczesny mit stworzenia: współczesną historię Adama i Ewy, 

celebrującą utratę niewinności wyrażoną poprzez radykalne możliwości wyrażania siebie w 

XXI wieku.” - Joachim Pissarro i Mara Hoberman, Reality Show.  

Buck & Allanah powstał w oparciu o serię Body Alterations Marca Quinna, w której artysta 

bada w jaki sposób, przy użyciu nowoczesnej medycyny i technologii, ludzie modyfikują 

swoje ciała zewnętrzne, aby odzwierciedlały tożsamość, którą chcą prezentować - 

wydobywając wnętrze na zewnątrz. Zarazem rzeźba ta podważa samo pojęcie tożsamości, 

ukazując ją jako kruchą, złożoną i wielowarstwową konstrukcję, nieustannie współistniejącą z 

naszymi zewnętrznymi, fizycznymi self.  Buck & Allanah pokazuje, że kultura i tożsamość 

mają potencjał, by zatriumfować nad biologią. 

„Cała sztuka powinna być na czasie, ale powinna też mieć w sobie coś wiecznego. Podoba mi 

się pomysł, że gdybyś zostawił ich [Bucka i Allanah] na pustyni i ktoś znalazłby ich za 5 tysięcy 



lat, prawdopodobnie powiedziałoby mu to coś o społeczeństwie, w którym teraz żyjemy.” 

Marc Quinn (http://marcquinn.com/artworks/single/buck-allanah) 

 

Buck & Allanah (2009) Marc Quinne - szlifowany orbitalnie i lakierowany klapowo brąz 


