Tom 52,
Numer 1
Strony

2003
(258)
5–10

STANIS£AW DULKO
Zak³ad Psychosomatyki, Seksuologii i Patologii Wiêzi Miêdzyludzkich
Centrum Medycznego Kszta³cenia Podyplomowego
Al. Fieldorfa 40, 04-158 Warszawa
e-mail: lex4@poczta.onet.pl

ABC...P£CI
WSTÊP

P³eæ u³atwia cz³owiekowi orientacjê w
œwiecie, utrzymanie w nim porz¹dku i harmonii oraz pewnej hierarchii wartoœci przypisywanej ka¿dej z p³ci. P³eæ wyznacza zakresy repertuaru zachowania ludzi wywodz¹cych siê z
tego samego krêgu kulturowego i mówi¹cych
tym samym jêzykiem. P³eæ jest g³ówn¹ si³¹ postêpu i rozwoju, odwiecznym Ÿród³em fascynacji mê¿czyzn kobietami i kobiet mê¿czyznami.
Gdyby tego nie by³o, to ca³y dorobek cywilizacyjny, ca³a szeroko pojêta kultura, prawie by
nie istnia³a.
W dotychczasowej literaturze naukowej, a
tak¿e encyklopedycznej, za p³eæ uwa¿a siê zespó³ cech organizmu warunkuj¹cych jego zdolnoœæ do wytwarzania komórek rozrodczych —

gamet ¿eñskich (jaj) lub mêskich (plemników), a tak¿e umo¿liwiaj¹cych zaplemnienie i
wychowanie potomstwa. U cz³owieka wystêpuje zró¿nicowanie p³ciowe na p³eæ mêsk¹ i
p³eæ ¿eñsk¹. Za symbole p³ci uwa¿a siê: „tarczê i
miecz Marsa” oznaczaj¹ce samca — mê¿czyznê
oraz „lusterko Wenus” oznaczaj¹ce samicê —
kobietê.
Wœród cech p³ciowych wyró¿nia siê: (i) cechy pierwszorzêdne — odrêbnoœæ gonad (jajniki i j¹dra); (ii) cechy drugorzêdne — odrêbnoœæ
dróg p³ciowych (jajowody, nasieniowody),
narz¹dów kopulacyjnych (pochwa, pr¹cie);
(iii) cechy trzeciorzêdne — odmiennoœæ postaci (np. wzrost, kszta³ty, ow³osienie).

WSPÓ£CZESNA DEFINICJA P£CI

Wspó³czeœnie p³eæ okreœla siê za pomoc¹
przedstawionego poni¿ej zespo³u kryteriów
(DULKO 1966; IMIELIÑSKI i DULKO 1988, 2001;
2001).
1) P³eæ chromosomalna (genotypowa)
wyznaczona zostaje przy zap³odnieniu. Okreœlaj¹
j¹ dwa chromosomy p³ciowe: XY u mê¿czyzn i
XX u kobiet. Oprócz chromosomów p³ciowych
cz³owiek posiada 44 autosomy. St¹d kariotyp,
czyli wzór genetyczny mê¿czyzny, okreœlany jest
jako 46 XY, a kobiety — jako 46 XX.
2) P³eæ gonadalna okreœlana jest przez
gruczo³y p³ciowe: j¹dra u mê¿czyzn, a jajniki u

kobiet. P³eæ ta zaznacza siê od siódmego tygodnia ¿ycia p³odowego. W tym okresie z niezró¿nicowanego zawi¹zka zaczyna siê wykszta³caæ
gonada mêska lub ¿eñska. Proces ró¿nicowania koñczy siê zwykle po porodzie. W okresie
dojrza³oœci p³ciowej j¹dra wytwarzaj¹ plemniki, a jajniki wytwarzaj¹ dojrza³e jaja.
3) P³eæ wewnêtrznych narz¹dów p³ciowych (gonadoforyczna) okreœlana jest przez
zró¿nicowanie dróg rozrodczych rozwijaj¹cych siê z przewodów gonad (przewody
Wolffa u mê¿czyzn, przewody Mullera u kobiet). Z przewodów Wolffa u mê¿czyzn wy-
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kszta³caj¹ siê nasieniowody. Z przewodów
Mullera u kobiety wytwarza siê macica, jajowody oraz dystalna czêœæ pochwy.
4) P³eæ zewnêtrznych narz¹dów p³ciowych okreœlana jest przez obecnoœæ pr¹cia u
mê¿czyzn, a sromu u kobiety.
5) P³eæ
fenotypowa
(somatotypowa,
biotypowa) okreœlana jest przez wygl¹d zewnêtrzny doros³ego cz³owieka (czyli przez drugorzêdne i trzeciorzêdne cechy p³ciowe).
6) P³eæ hormonalna okreœlana jest
przez czynnoœæ wewn¹trzwydzielnicz¹ j¹der i
jajników. Obydwa te gruczo³y wytwarzaj¹ hormony p³ciowe (androgeny i estrogeny), lecz w
ró¿nym stosunku proporcjonalnym; u osobników mêskich poziom androgenów jest znacznie wy¿szy ni¿ estrogenów, natomiast u osobników ¿eñskich jest odwrotnie.
7) P³eæ metaboliczna okreœlana jest
przez rodzaj aparatu enzymatycznego niektórych systemów metabolicznych. Na przyk³ad
hormony p³ciowe mêskie (androgeny) mog¹
aktywizowaæ pewne uk³ady enzymatyczne w
okresie ¿ycia p³odowego w sposób nieodwracalny, ich dalsza aktywnoœæ nie zale¿y ju¿ potem od poziomu tych hormonów p³ciowych.
8) P³eæ socjalna (metrykalna, prawna)
ustalana bywa tu¿ po urodzeniu na podstawie
budowy zewnêtrznych narz¹dów p³ciowych.
P³eæ ta ma póŸniej wyznaczaæ pe³nienie roli
mêskiej lub ¿eñskiej.
9) P³eæ mózgowa (np. HERMAN i
wspó³aut. 1993, LEWIS i DIAMOND 1995, DULKO
1996, HERMAN-JEGLIÑSKA i wspó³aut. 1997),
polega na typowo p³ciowym zró¿nicowaniu
siê mózgu oraz manifestuje siê w dwojaki sposób. Po pierwsze, ¿eñskie podwzgórze i przysadka mózgowa uzyskuj¹ specyficzne funkcje
wewn¹trzwydzielnicze, które cechuj¹ siê wystêpowaniem pozytywnego mechanizmu
zwrotnego. Po drugie, istnienie tego w³aœnie
systemu wewn¹trzwydzielniczego wyznacza
prawdopodobnie typowo ¿eñskie zachowanie
seksualne. Podwzgórze i przysadka mózgowa
typu mêskiego nie posiada tego typu pozytywnego mechanizmu sprzê¿enia zwrotnego oraz
zwi¹zanego z nim cyklicznego oddzia³ywania
hormonów, a poza tym, wp³ywaj¹ one na typowo mêski sposób zachowania seksualnego. Typowo p³ciowe zró¿nicowanie podwzgórza i
przysadki mózgowej oraz ich wp³yw na typowo mêskie lub ¿eñskie zachowanie seksualne,
widoczne s¹ bardzo wyraŸnie u gryzoni, a tak¿e
u licznych innych gatunków zwierz¹t. Natomiast u naczelnych, a tak¿e u cz³owieka, typo-

wo p³ciowe zró¿nicowanie siê mózgu ujawnia
siê w sposób oczywisty w zakresie endokrynnej czynnoœci podwzgórza i przysadki mózgowej, natomiast nie jest tak wyraŸne w zakresie
wyznaczania typowo mêskiego lub ¿eñskiego
sposobu zachowania siê seksualnego.
10) P³eæ psychiczna (ZUCKER i GREEN
1993; ORWID i PIETRUSZEWSKI 1993; MILUŒKA1999; IMIELIÑSKI i DULKO 1988, 2001)
okreœlana zostaje poprzez poczucie przynale¿noœci do danej p³ci, a wiêc poprzez identyfikowanie siê osobnika z p³ci¹ mêsk¹ lub ¿eñsk¹.
Identyfikacja z p³ci¹ przejawia siê na
zewn¹trz poprzez zachowanie wchodz¹ce w
zakres ról p³ciowych, a tak¿e poprzez zwi¹zane
z nimi prze¿ycia i odczucia.
Jak widaæ sama budowa zewnêtrznych
narz¹dów p³ciowych (na podstawie której wyznacza siê p³eæ socjaln¹ cz³owieka) nie stanowi
wystarczaj¹cego kryterium dla okreœlenia p³ci
cz³owieka bowiem o tym, czy osobnik jest mê¿czyzn¹ czy kobiet¹ decyduj¹ nie tylko narz¹dy
p³ciowe zewnêtrzne.
Zgodnie z powy¿szymi kryteriami, za mê¿czyznê uwa¿aæ bêdziemy cz³owieka, który posiada: kariotyp XY, j¹dra, mêski zestaw hormonów oraz systemów metabolicznych, typowe
dla mê¿czyzny zró¿nicowanie mózgowe, wewnêtrzne narz¹dy p³ciowe typu mêskiego (nasieniowody i inne), zewnêtrzne narz¹dy typu mêskiego (pr¹cie, moszna), fenotyp typu mêskiego, funkcjonuje spo³ecznie i prawnie jako mê¿czyzna oraz posiada poczucie przynale¿noœci
psychicznej do p³ci mêskiej (IMIELIÑSKI i
wspó³aut. 1997, 2001).
Za kobietê natomiast bêdziemy uwa¿aæ
cz³owieka, który posiada kariotyp XX, jajniki,
typowo ¿eñski zestaw hormonów i systemów
metabolicznych, typowo ¿eñskie zró¿nicowanie mózgowe, wewnêtrzne p³ciowe narz¹dy
¿eñskie (srom, pochwa), fenotyp typu ¿eñskiego, funkcjonuje spo³ecznie i prawnie jako kobieta oraz posiada psychiczne poczucie przynale¿noœci do p³ci ¿eñskiej. Wed³ug uproszczonej definicji za mê¿czyznê uwa¿a siê osobnika,
którego cechuje zgodnoœæ miêdzy p³ci¹ psychiczn¹ mêsk¹ oraz mêsk¹ budow¹ cia³a i
narz¹dami p³ciowymi. Natomiast za kobietê
uwa¿a siê osobê, któr¹ cechuje zgodnoœæ miêdzy p³ci¹ psychiczn¹ ¿eñsk¹ oraz ¿eñsk¹ budow¹ cia³a i narz¹dami p³ciowymi (IMIELIÑSKI i
wspó³aut. 1997, 2001).
W procesie rozwoju p³ci, rozró¿niaj¹cym
osobniki mêskie od ¿eñskich, wystêpuje transpozycja w ka¿dej z wymienionych 10 p³asz-
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czyzn, w których manifestowaæ siê mo¿e p³eæ
— w p³aszczyznê nastêpn¹. Trudnoœci w tym
rozwoju zdarzaj¹ siê wprawdzie rzadko, lecz
mog¹ one wystêpowaæ w ka¿dej z dziesiêciu
wymienionych p³aszczyzn. Termin — „transpozycja p³ci” (MONEY 1988; IMIELIÑSKI i
wspó³aut. 2001; DULKO 2002), w pierwotnym
sensie oznacza przechodzenie cechy, czy te¿
wielu cech (w okresie rozwoju p³odowego
cz³owieka i jego wczesnego okresu pourodzeniowego) w³aœciwych „jednej” z p³ci na „drug¹”
p³eæ. Takie „przejœcie” ma charakter trwa³y.
Fakt „nabycia” tej „obcej” cechy od drugiej p³ci
przez p³eæ przeciwn¹, znajduje swoje odzwierciedlenie w poczuciu to¿samoœci p³ciowej i
seksualnej, jak te¿ — chocia¿ nie jest to warunek konieczny — w repertuarze zachowania
p³ciowego i seksualnego (np. w transwestytyzmie, transgenderyzmie i transseksualizmie),
czy te¿ tylko w jednym z tych zachowañ (np. w
biseksualizmie i homoseksualizmie).
Transseksualizm (np. IMIELIÑSKI i DULKO
2002 a, b, c ) jest najbardziej ekstremaln¹ transpozycj¹ zarówno pod wzglêdem czasu trwania,
jak i pe³noœci obrazu klinicznego, a tak¿e pod
wzglêdem terapii i rokowania.
O transpozycji p³ci mówimy wówczas, gdy
wœród podanych powy¿ej 10-ciu elementów
cechuj¹cych p³eæ, znajduje siê przynajmniej 1
nale¿¹cy do p³ci odmiennej;poci¹ga to za sob¹
zwykle okreœlone zaburzenia.
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Jeœli chodzi o p³eæ psychiczn¹, a tak¿e
zwi¹zane z ni¹ transpozycje, mo¿na j¹ rozpatrywaæ w czterech aspektach które sk³adaj¹ siê na
„typowo p³ciowe” zachowanie (IMIELIÑSKI i
wspó³aut. 2001).
S¹ to:
1) identyfikacja p³ciowa jest to pierwotna identyfikacja z p³ci¹ mêsk¹ lub ¿eñsk¹;
2) role p³ciowe s¹ to wszystkie aspekty
zachowania (zarówno widocznego z zewn¹trz,
jak i prze¿yæ „wewnêtrznych”), dziêki którym
osobnik nale¿¹cy do p³ci mêskiej odró¿nia siê
w naszej kulturze od osobnika nale¿¹cego do
p³ci ¿eñskiej;
3) orientacja seksualna s¹ to preferencje seksualne wobec partnera nale¿¹cego do
odmiennej lub tej samej p³ci. Z preferencjami
tymi zwi¹zany jest kierunek popêdu seksualnego, nastawiony na osobników odmiennej
p³ci (heteroseksualizm), osobników tej samej
p³ci (homoseksualizm) oraz osobników obu
p³ci (biseksualizm) i brak popêdu ( aseksualnoœæ );
4) ró¿nice p³ciowe typu poznawczego s¹ to typowe dla p³ci s³absze lub silniejsze
zdolnoœci psychiczne, zw³aszcza w zakresie intelektu.
Transpozycje ujawniaj¹ siê w zakresie:
identyfikacji p³ciowej, ról p³ciowych oraz
orientacji seksualnej.

IDENTYFIKACJA P£CIOWA

Identyfikacja (MONEY i LEWIS 1983, IMIELIÑSKI i DULKO 2001, IMIELIÑSKI i wspó³aut.
2001) jest pierwszym z trzech aspektów p³ci
psychicznej. Pojêcie identyfikacji wywodzi siê
z ³aciny (³ac. = identiko — uto¿samiam, z ³ac.
idem-ten sam, to samo+ facio -robiê) i w pierwotnym sensie znaczy: stwierdzenie, ustalenie
to¿samoœci, uto¿samienie, uto¿samianie.
Ró¿ni specjaliœci, zale¿nie od prezentowanych pogl¹dów naukowych, traktuj¹ jako pojêcie zbli¿one do pojêcia identyfikacji takie terminy jak: naœladownictwo, uczenie siê zastêpcze, uczenie siê obserwacyjne, przeniesienie,
granie ról. Identyfikacja p³ciowa przejawia siê
w tym, co cz³owiek myœli, czuje i prze¿ywa.
Rola p³ciowa przejawia siê w tym, co on mówi i
jak postêpuje, natomiast orientacja seksualna
przejawia siê w ukierunkowaniu jego popêdu
seksualnego. Warto podkreœliæ, ¿e w warunkach normalnych zarówno identyfikacja p³cio-

wa, jak i rola p³ciowa i orientacja seksualna s¹
ze sob¹ zbli¿one, tworz¹c osobowoœæ harmonijn¹. Zdarza siê jednak, ¿e u tego samego osobnika mog¹ one zostawaæ ze sob¹ w wewnêtrznej sprzecznoœci , czego wynikiem jest istnienie osobowoœci dysharmonijnej i ambiwalentnej. Identyfikacja p³ciowa wyra¿a siê poprzez
sposób osobistego prze¿ywania, odczuwania i
doœwiadczania realizowanej roli p³ciowej. Na
identyfikacjê sk³ada siê wiêc zespó³ wszystkich
mo¿liwych wariantów zachowania danego
cz³owieka wynikaj¹cych z pe³nienia okreœlonej
roli p³ciowej oraz z psychicznego poczucia
przynale¿noœci do okreœlonej p³ci. Zespó³ ten
tworzy ostatecznie specyficzn¹ dla danej p³ci
ca³oœæ prze¿yæ i zachowañ, która jednak wykazuje pewne odrêbnoœci zwi¹zane z indywidualnoœci¹ ka¿dego osobnika, co w sumie stanowi
jak gdyby „p³ciow¹ kartê identyfikacyjn¹” ka¿dego cz³owieka.
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Prawid³owa identyfikacja p³ciowa ma miejsce wówczas, gdy w sferze zachowañ cz³owiek
podejmuje rolê p³ciow¹ zgodn¹ z posiadan¹
budow¹ cia³a, natomiast w sferze psychicznej
odznacza siê psychicznym poczuciem przynale¿noœci do p³ci mêskiej lub ¿eñskiej, które jest
zgodne z posiadan¹ p³ci¹ biologiczn¹ oraz z
pe³nionymi rolami spo³ecznymi. Identyfikacja
p³ciowa znajduje odzwierciedlenie w osobowoœci ka¿dego cz³owieka. Osobowoœæ cz³owieka mo¿e siê odznaczaæ jednoœci¹, spójnoœci¹ i
trwa³oœci¹, które wyra¿aj¹ postawê ca³kowicie
mêsk¹ lub ca³kowicie kobiec¹. Istnieje tak¿e
trzeci typ postawy (ambiwalentny), cechuj¹cy
osoby w mniejszym lub w wiêkszym stopniu
niesharmonizowane z ¿adn¹ p³ci¹ (MONEY
1988; IMIELIÑSKI i wspó³aut. 2001). Osoby takie przybieraj¹ cechy w³aœciwe obu p³ciom z
przewag¹ raz jednej, to znów drugiej p³ci (w zale¿noœci od aktualnej sytuacji), szczególnie w
zakresie psychicznego poczucia p³ci.

Mo¿na to nazwaæ zmienn¹ transpozycj¹
p³ci, która jednak zdarza siê doœæ rzadko. Za
transpozycjê p³ciow¹ uwa¿a siê wszelkie zaburzenia psychofizycznej samoœwiadomoœci mê¿czyzny lub kobiety. Jeœli chodzi o zaburzenia w
zakresie identyfikacji p³ciowej, to nale¿¹ one
do najmniej obecnie poznanych zaburzeñ mechanizmów p³ciowoœci. St¹d te¿ szczególnie interesuj¹ one seksuologiê i w ogóle wspó³czesn¹ naukê. Warto przy tym podkreœliæ, ¿e transseksualizm stanowi tylko ekstremaln¹ formê
zaburzeñ identyfikacji p³ciowej, natomiast l¿ejsze formy tych zaburzeñ manifestuj¹ siê na
zewn¹trz innymi zaburzeniami w postaci na
przyk³ad dysfunkcji seksualnych, czy te¿ dewiacji seksualnych. Transseksualizm stanowi
tak¿e zagadkê i wiele problemów dla prawa,
natomiast inne zaburzenia wystêpuj¹ce „na
pod³o¿u zaburzeñ identyfikacji p³ciowej” na
ogó³ nie wymagaj¹ odrêbnej regulacji prawnej.

ROLE P£CIOWE

Kluczowym pojêciem zwi¹zanym z identyfikacj¹ p³ciow¹ jest pojêcie „roli” (MONEY i
LEWIS 1983, IMIELIÑSKI i DULKO 2001,
IMIELIÑSKI i wspó³aut. 2001). Sam termin —
„rola”, b¹dŸ „role” u¿ywany jest powszechnie w
socjologii, która stoi na stanowisku, ¿e role wyznaczone s¹ kulturowo i przekazywane nastêpnym pokoleniom jako poprawne zachowanie.
Pod pojêciem roli p³ciowej rozumie siê wszystko to, co dana osoba mówi lub robi, aby pokazaæ sobie oraz innym ludziom w jakim stopniu
jest mê¿czyzn¹ lub kobiet¹, albo do jakiego
stopnia nie daje siê wpisaæ w podstawowy
schemat ¿adnej p³ci ze wzglêdu na odczuwaln¹
ambiwalencjê p³ciow¹. Rola p³ciowa okreœla tê
czêœæ identyfikacji p³ciowej cz³owieka, któr¹
prezentuje on w ¿yciu codziennym i zarazem
odnosi go do repertuaru zachowañ uznawanych przez spo³eczeñstwo za w³aœciwe dla jednej lub drugiej p³ci. Pe³nienie przez cz³owieka
okreœlonej roli nale¿y ujmowaæ dynamicznie,
gdy¿ jej przejawy unaoczniaj¹ siê zale¿nie od
kontekstu sytuacyjnego; symptomami spo³ecznymi podejmowanej roli p³ciowej staj¹ siê zaœ
bardzo ró¿norodne reakcje (ekspresje), w tym

tak¿e reakcje seksualne. Tak wiêc rola p³ciowa
jest publiczn¹ manifestacj¹ w³aœciwej cz³owiekowi identyfikacji p³ciowej, a identyfikacja
p³ciowa mo¿e siê ujawniaæ miêdzy innymi na
gruncie demonstracji podejmowanej roli
p³ciowej. Upraszczaj¹c zagadnienie mo¿na
stwierdziæ, ¿e identyfikacja p³ciowa jest to poczucie przynale¿noœci do p³ci mêskiej lub ¿eñskiej, natomiast rola p³ciowa, to ta czêœæ identyfikacji p³ciowej, która jest wype³niana przez
cz³owieka po to, aby zaprezentowaæ innym
swój „p³ciowy wizerunek”. Wizerunek ów,
mo¿e pozostawaæ w zgodzie z rzeczywistym
odczuciem przynale¿noœci do jednej p³ci, lecz
mo¿e równie¿ byæ swoist¹ mask¹, ukrywaj¹c¹
w³aœciwy cz³owiekowi, choæ sprzeczny ze
spo³ecznym stereotypem, typ identyfikacji
p³ciowej. Warto przy tym podkreœliæ, ¿e repertuar postaw i ról wynikaj¹cych z p³ci jest znacznie szerszy ni¿ repertuar zachowañ œciœle seksualnych. Okreœleñ tych nie mo¿na traktowaæ
wymiennie, poniewa¿ rola seksualna jest tylko
jednym z aspektów roli p³ciowej, zwi¹zanych z
aktywnoœci¹ seksualn¹ cz³owieka.

ORIENTACJA SEKSUALNA

Kolejnym zwi¹zanym z p³ci¹ pojêciem jest
orientacja seksualna, która oznacza kierunek

popêdu seksualnego i reakcje seksualne.
Istotn¹ cech¹ seksualnoœci ka¿dego cz³owieka

ABC...p³ci

jest jego tendencja do preferowania okreœlonych partnerów oraz okreœlonych form aktywnoœci seksualnej. I chocia¿ istniej¹ tu pewne cechy wspólne dla wszystkich ludzi, wzorce preferencji s¹ odrêbne dla ka¿dego osobnika. W
warunkach normalnych mê¿czyŸni realizuj¹
swe pragnienia seksualne z przedstawicielkami p³ci odmiennej tj. kobietami. Obiektem zainteresowañ seksualnych kobiet s¹ z kolei mê¿czyŸni. Bywa jednak¿e, ¿e mê¿czyŸni interesuj¹ siê (w zakresie seksualnoœci) mê¿czyznami, a kobiety — kobietami. Heteroseksualnoœæ i
homoseksualnoœæ wyznaczaj¹ jak gdyby dwa
bieguny, pomiêdzy którymi istnieje jednak
wiele osobników wykazuj¹cych w wiêkszym
lub w mniejszym stopniu cechy zarówno hetero —, jak i homoseksualnoœci. Osobników tych
nazywa siê biseksualistami. Poniewa¿ jednak
seksualnoœæ
nie
jest
zdeterminowana
wy³¹cznie przez p³eæ biologiczn¹, okreœlenia
„heteroseksualny” czy „biseksualny” nie s¹ wystarczaj¹ce.
W zwi¹zku z tym wprowadzono nowy termin charakteryzuj¹cy seksualnoœæ cz³owieka –
ambiseksualny (MONEY 1988). Pod pojêciem
tym rozumie siê „nieokreœlon¹ p³ciowoœæ”, która w zasadzie dotyczy plastycznoœci zachowañ
cz³owieka w zakresie p³ci. Ka¿dy cz³owiek
oczywiœcie wykazuje ró¿ny stopieñ ambiseksualnoœci. Reasumuj¹c, p³ciowoœæ cz³owieka nale¿y rozumieæ w szerszym zakresie pojêciowym, ni¿ termin okreœlaj¹cy p³eæ cz³owieka.
P³ciowoœæ (DULKO 2002) to termin medyczny stosowany w seksuologii, o szerszym
zakresie pojêciowym ni¿ termin okreœlaj¹cy
psychiczne poczucie przynale¿noœci do okreœlonej p³ci (p³ciowa identyfikacj¹); obejmuje
psychiczne predyspozycje do mêskiego lub ¿e-
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ñskiego repertuaru zachowania seksualnego
potencjalnego partnera erotycznego, albo
w³asny repertuar psychicznie preferowanych
zachowañ seksualnych (seksualna identyfikacja); ca³oœæ zachowañ przejawiaj¹cych siê w ¿yciu codziennym (przez stan prawny, wykszta³cenie, pracê, styl ¿ycia — w tym rekreacjê
i wypoczynek, maniery, etykietê, zaloty i jêzyk)
uznawanych przez spo³eczeñstwo za w³aœciwe
dla p³ci mêskiej lub ¿eñskiej (p³ciowa rola); budowê anatomiczno — morfologiczn¹ z cyklem
reakcji seksualnych oraz w³aœciwy mê¿czyŸnie
lub kobiecie wygl¹d. Pojêcie „p³ciowoœæ” zawiera w ró¿nych spo³eczeñstwach odmienne
treœci, zmieniaj¹ce siê podczas ewolucji
spo³eczeñstwa. Odmiennoœæ p³ciowa obejmuje ró¿ne dziedziny ¿ycia nawet bardzo odleg³e
od aktywnoœci seksualnej, np. zró¿nicowany
pod wzglêdem p³ci udzia³ w ¿yciu spo³ecznym
i politycznym.
W kontekœcie pojêcia „p³ciowoœæ” warto zauwa¿yæ, ¿e s³owo seks wywodzi siê z ³aciñskiego secare — co znaczy ciêcie i bardzo trafnie
okreœla sedno p³ciowoœci. P³eæ jest bowiem
rozdwojona. To, ¿e ludzkoœæ dzieli siê na dwie
p³ci, ¿e dopiero po³¹czenie tych p³ci tworzy
uzupe³niaj¹c¹ siê ca³oœæ, fascynowa³o cz³owieka od zarania dziejów. Tym bardziej, ¿e czynnikiem zespalaj¹cym to rozdwojenie sta³a siê specyficzna, tylko cz³owiekowi przynale¿na potê¿na si³a — erotyzm. A erotyzm umo¿liwia
spe³nienie odwiecznej ludzkiej têsknoty do
pe³ni, do zatracenia siê w zjednoczeniu, do
pierwotnego porozumienia. Erotyzm niepokoi, nêka, ale i wyzwala. A kieruj¹c myœli ku p³ci
odmiennej, sk³ania te¿ do stawiania pytañ o
sens odmiennoœci.

ABC... OF SEX
S u m m a r y
Everybody intuitively distinguishes women from
men by referring to socially established stereotypes of
sexuality and by observing external gender attributes.
Drawing such distinctions usually helps to identify the
sex of a person, but...we can also be misled. However,
in order to fully determine a person´s sex we need
much more information than commonly believed.
That is why the author quotes the existing (handbook
and encyclopaedic) gender definitions and goes on to
discuss such gender criteria as chromosomal and gonadal criteria, internal and external sex organs as well
as phenotypic, hormonal, metabolic, social and legal

criteria and — last but not least — the brain and mental
sex identity. Noteworthy are notions of gender and
sexual identification; gender and sexual role,
sexorientation, sexual preferences, the phenomena of
ambisexuality and gender transposition. Using the
gender criteria discussed earlier, the author presents
the description or a definition of woman and man. In
this context, he defines sexuality and concludes that
eroticism is a consequence of sex differences. The author of „ABC … of Sex” hopes that this paper will clarify
the meaning of distinctness between men and
women.
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