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“Jestem przekonany, ¿e mê¿czyŸni i kobiety s¹ tak zasadniczo ró¿ni, i¿ ¿adne nasze

dzia³ania nie zdo³aj¹ zatrzeæ lub nawet zredukowaæ tych ró¿nic. Myœlê, i¿ mê¿czy-

Ÿni nie musz¹ siê martwiæ, ¿e kobiety stan¹ siê “bezp³ciowe”, a kobiety — ¿e dotknie

to mê¿czyzn. W rzeczywistoœci, im wiêksz¹ swobodê pozostawimy obu p³ciom, by

by³y sob¹, tym bardziej podstawowe i nie do wykorzenienia oka¿¹ siê ró¿nice”.

Jessie Bernard „The Future of Marriage”.

New York: World, 1972

BYÆ KOBIET¥, BYÆ MÊ¯CZYZN¥ — WSTÊP

Zygmunt Freud zwierzy³ siê: Wielkie pyta-
nie (...) na które nie uda³o mi siê odpowiedzieæ
w ci¹gu 30 lat pracy nad kobiec¹ dusz¹ brzmi
„Czego pragnie kobieta”. Zapewne trudnoœæ
poznania duszy kobiety, jaka by³a udzia³em
Freuda, nie odró¿nia go od wielu pokoleñ mê¿-
czyzn, ¿yj¹cych zarówno przed nim, jak i po
nim. Zapewne te¿ na podobny problem trafiaj¹
kobiety, gdy próbuj¹ zrozumieæ motywy
dzia³ania mê¿czyzn. Sk¹d siê te trudnoœci
bior¹? Czy rzeczywiœcie œwiat mêski i kobiecy
oddziela bariera wynikaj¹ca z zasadniczej od-
miennoœci konstrukcji naszych mózgów? W
ostatnim czasie mo¿na zaobserwowaæ intensy-
fikacjê badañ dotycz¹cych biologicznych, psy-
chologicznych i klinicznych aspektów ró¿nic
p³ciowych. Tematyka ta rodzi zrozumia³e emo-
cje, ze wzglêdu na szerokie implikacje spo³ecz-
ne, jakie siê z ni¹ wi¹¿¹. Poniewa¿ w obiegu
spo³ecznym kr¹¿y wiele niesprawdzonych, a
czêsto i fa³szywych opinii dotycz¹cych od-
miennoœci dwóch p³ci, istnieje naszym zda-
niem potrzeba wydania publikacji, która w
sposób przystêpny, ale rzetelny i zgodny z da-
nymi naukowymi naœwietli to zagadnienie. Ni-

niejszy zeszyt KOSMOSU jest prób¹ wyjœcia na-
przeciw tym potrzebom.

Prezentowane prace przedstawiaj¹ proble-
matykê ró¿nic p³ciowych z bardzo ró¿nej per-
spektywy. Artyku³y S. DULKI, K. KULI i J. S£O-
WIKOWSKIEJ-HILCZER, A. CZARNECKIEJ oraz
A. GRABOWSKIEJ wprowadzaj¹ Czytelnika w
œwiat biologicznych uwarunkowañ p³ciowoœci
cz³owieka. Mowa jest w nich nie tylko o tym,
jak ró¿nicuje siê p³eæ (zarówno biologiczna,
jak i psychiczna), ale te¿ i o tym, jaki wp³yw
maj¹ czynniki biologiczne (w tym hormony)
na organizacjê anatomiczn¹ i funkcjonaln¹ mó-
zgu. W artykule Z. LWA-STAROWICZA oraz
S. DULKI i K. KULI znajd¹ czytelnicy intere-
suj¹ce informacje dotycz¹ce tego, czym ró¿ni
siê ¿ycie seksualne kobiet i mê¿czyzn, a tak¿e
jakie s¹ kulisy powstawania odmiennej orienta-
cji p³ciowej (homoseksualizmu) czy transsek-
sualizmu.

Kolejne trzy artyku³y, opracowane przez
W. CIARKOWSK¥, K. RYMARCZYK i A. TARNOW-
SKIEGO, przedstawiaj¹ zró¿nicowanie funkcji
psychicznych oraz zdolnoœci, jakie przejawiaj¹
dwie p³cie. Barwn¹ ilustracj¹ tych ró¿nic jest
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artyku³ A. TARNOWSKIEGO, traktuj¹cy o
osi¹gniêciach kobiet jako pilotów.

Obszern¹ czêœæ numeru stanowi¹ prace kli-
niczne, przygotowane przez A. CZ£ONKOWSK¥
i A. KOBAYASHI, A. KASPEROWICZ-D¥BRO-
WIECK¥, S. PU¯YÑSKIEGO, A. ARASZKIEWICZA i
M. P£OCK¥-LEWANDOWSK¥ oraz E. PILACZYÑ-
SK¥-JODKIEWICZ. Maj¹ one formê raportu z ba-
dañ i omówienia literatury traktuj¹cej o ró¿ni-
cach (i ich przyczynach) czêstoœci wystêpowa-
nia i przebiegu niektórych chorób. Ró¿nice te
dotycz¹ udarów mózgu, alkoholizmu, depresji,
schizofrenii i zaburzeñ obsesyjno-kompulsyj-
nych. Listê t¹ uzupe³nia praca T. GA£KOWS-
KIEGO i E. PISULI opisuj¹ca zjawisko autyzmu.

Zagadnienie ró¿nic p³ciowych w ujêciu dzi-
siejszej psychologii spo³ecznej przedstawia w
swej pracy M. SZAFRAÑSKI. Ostatni z serii pre-
zentowanych artyku³ów, autorstwa R. HERZOG,
dotyka kontrowersyjnego pogl¹du, zgodnie z

którym sposób uprawiania nauki (kryterium
„naukowoœci”) odpowiada raczej „mêskiemu”
ni¿ „kobiecemu” stylowi myœlenia.

Oczywiœcie mamy œwiadomoœæ, ¿e niniej-
sza publikacja nie rozwi¹zuje wielu ci¹gle kon-
trowersyjnych kwestii dotycz¹cych ró¿nic
p³ciowych. Mamy jednak¿e nadziejê, ¿e wysi³ki
podejmowane w kierunku poznania tych ró¿-
nic i ich uwarunkowañ mog¹ przyczyniæ siê do
pokonywania barier dziel¹cych dwie p³cie.

W przygotowaniu publikacji wziê³o udzia³
wielu wybitnych specjalistów, którym sk³ada-
my serdeczne podziêkowanie za ich wk³ad w
to nasze wspólne „dzie³o”. Mamy nadziejê, ¿e
spotka siê ono z pozytywnym przyjêciem Czy-
telników KOSMOSU i bêdzie zaczynem dalszej
dyskusji.
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